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 `@$7¤ ,6@��7m� y��K@g� }�%/7J/� ,6��<72u� y��g�−@' u�− }�@%/7e O@� 
) , S�>m�� S����� H�hz d��h� S�' R��W� � � ,y��E����� � ? 

 S� O� ' M/$]/$� ��$� ,��$W� yJ7]m�� ,�2� �) O� �i��.�� �$� ����X
 6'�J7F� ;(&/>�' ��xp��� (��+ O� ������ O�&7Jm� �i��.�� ��&�� *	 ����0�

*�%� ����� :4P�O�N�M�L�K�J�5��.�� :�b: ? 
 v���� (&72�� 7r� M/$]m� ��.'� O� B|)�−��¤ , S�F�� ( � 6@�/$� }�

��G BC� 6������� 6F��]��� ���7+u�� 6F.��� RW��) ,y�%7�− v�@>�� S��' *	 
 �x  ,� ;ohp� 6&2 O� y��g� U+��� ,6&2 O� (&7F��' D$%� �� �® J7F�� ��= ��

dE�hJ7��� d���� ($%�� M' v��0=u� �� �+�.7�� O� (� 6/�� ? 
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��� Ax� 6��.%�� v� S� 
� y�l� <@'� �h@�� f�' BC O� v�>�� slQ	� ,���KÇ
 ���K���� ,yJ7]m� 6�EW�� �P�]m�' D$%7� �� <�F u� ,[�hWw�� yB� , ��.�� U+��
 v�@>�N� ·EK@� �@�0�� �x� 6��.%��� ,y�%m� 6�F��]�� �i��.��� ,y¹�%m� 6����7+u�

Hl@�� y�@  D�K�� ,h�.�� }�&2� [h��� ,�&�$£�L Ã Ã Ã O@%W�� [�@E� @F �x@  ,� ,
ohp� 6���= O� 6%���� BC *	 ��J$�� [�'� ,6���= O� ��¸�u�� ? 

sÛbrÛa@kÜİ¾a@Z‡èn1a@éîÔÐÜÛ@òj"äÛbi@ém‹+@Z@ @

8− l� ,[��|�� ���ª� \� y�wh� �  ©�� �<��� }���W�� O� ($]m� ����� S�) �G	 
� S��� 6$/�� , }������' ��T7tu� S� �t ���ª� }�.]g� R]>� R��

 ,��+ (&$2�� ,6E�� �<$%�� 
�� O� �|�'� �F�� 6�&�0�� �i��.��' �T7rm�� ,}�B��X XÃ X
�h2� ( h|)��X ? 
f�g� d0� :Y (�)~�n i(I� �;f� ,P��~D �Xn /��D i` �)~�n is�?� iI� �;f
 �~D �Xn \��D i`Z)�( , &7Jm� ���0�� �x  d.� S �−�� f�' %' ��7���� �&F��� 6�i�.

�&��−�%' s�� �&K%' ,[��|�� O� }�2�� Ax � ,($%�� �= h2� �$� (�$%7��'  ? 
9− � nh� M' �/>� ��� yJ7]m� �P�]m� 6F���� �i��.�� f�E' ��T7tu� S

 d7�� 6=���� ���� dP�0>�� �� d.�%�� nh0�� �x� v������ ,6��0>�� nh�� M%��
*�%� \� �&$¬L v�>�N� ��.�E�� �<$%�� 
� s�|�m� *�%� xp� �� ($%�� � � 

 ,(&7�$ � v���� ,(&�� k�.� 6=��N� Ax� `�$>7��� ,� �/7>� u� ,6�����
 o�7� S� ����� S�>� ,6�&�0�� �i��.�� v�>�� ��E.7Fu 6����� (&7�� �<7)��X

                                      
�� �uf�v. :�� ,@��
� �YN,R� �NG ,'�w(
� : ,�Pv. *. �Z�J ��Nf� � % EG>� �f.�Q39;� ,

�� ,@�tc?� �NG ,EB��* : ��Nf� � % EG>� �f. ��� ,�Pv. *. �Z�J��Q�S� �� *��, {D�$ �� ,
 n	
�� : 
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�x� �<$%�� O� S�&7Jm�� ,��&�0�� O� S�$ �7m� �E$Q� ,6�x$� ��h'	 ,R2���� X X
*�%� ���+ D�' ����+� ,\� .� y�x%/$�X :Ê�É�]6'�7�� :899:?  

b− ¶�h¤ 
� 6'��� ���ª &7Jm� ���0$� 6E].��' �i��.�� ��0' ��T7tu� }�h/� O�� ²
 l� ,�&/>� 
� ���.� BC y¹�%m� }�J7]m� �$� SN ��G� ;v�>�N�

 ��E.7Fu ��EF ($%�� d0>� u <)� ,UP�+� O� �&��r� �� 
� ¶�hj7��' u	 (>g�
 u ��x>� ,�&K���C ��� ,�&$P�]� �g �&�$� R��7�� S�� 6�w��h�� M=�����'Ã
 , ��<%7F�� ,�&��EW� 
� [�7�� S�� 6�&�0��� 6����N� ������' ($%�� d0>�

� 6����� ,O x�� x�t� ,6����� v�>�N� ����	�'� d.� +� ,6�&�0�� 6>$m  6�0.�
P 6r+�.�� ,(&�$� �P�]m� ¡hW' ¶&.m� �x  
� Ax��l� ���p R��7' 

 , 6�>��m� O� ��G Hh� <) ,`P���� `����� ,������ ������ ,(&%� v�>�N�
 ( Br7]�� �]$e , Ä���� U� S�Ï³ O�x�� �<$%�� ( � ,O����rm� y�K���!

� 6 �0t Ä���� y� qT$' -7� ,v���� M' � h�.� d7�� �P�]m� , 6'�7) �L
�&��� �� 6]� 6EQh+ , O����rm�X !)�( ? 

 

                                      
�� � @��La[� 0a���
� @�BG @B¢ X {�� ,T�La[� u�K
� #�g X �	�� Dt�
� @`	� ¸���

& ,0���[� @
*& ,@���	
�* : C��� &�	
� ,Tf u	Bc I�*� ��)�4�3+ ,�nS;� X 0���l ,
& ,@���K
� _H���
�: ,TF$ ��)�n33 ,34 :� 
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sÛbrÛa@szj¾a@ @

pbîÜÓþa@ÞŒaìã@âìèÐß@ @

Þëþa@kÜİ¾a@ZòàÜ"¾a@pbîÜÓþa@Ñí‹Èm@Z@ @

��� E�,XC��	 : 
@m� ������ ,y��]>m� vl�� �r�� ,H���� �70' ,6�$+� U�L Ã ! ! ,6@$��� O@� ,6@��70m� y�r! L #

;� �+�� ,yh|>�� w d �L ! :l�$+ �$%2 �� ,��$���' -��X)�(6�h|)N� Hlp 6�$+N�� ,)�( ? 
���+ yh|>' hp�0� v�|$) O' �h/� ��+� : 

�@@.� s�@@w -@@7� h@@@E�� �@@=��L ! !! !L À! !L !À !   �.�0@@F AÆ@@$/= h@@�E�� ��@@��! À " À !# ! À" ! À! #)�(  

 ���/]�� ��+�" ! ! LÀ���+ 6$+ O� �x7%�L : 
�=@@@�� �@@@�$+ �@@@=� �@@@=B%�! " L ! "À À !# ! Á # ! ! " Ã   �&@@� q@$��! ! À" " ! :�@�$+ v�h@>�� S	" ÀÀ # ! L! ! # #)�(  

�9� E�,XC��	 : 
 ��E= 6.F� \� [�7) , 6$��� 10� ��� ��˜ ;x�� ;�T$�� A�.%/' �B|) �/%7F�� ,X

6��%�� yh|>�� �'��� , 6��%�� 6$��� ��� ���L ,ohp� 6��.%� ��%'� S�� O>�� ,�K�� X
 ��+ <) ,6.m�� �K0�� ��&z	� ,6/%.��' B)x7�� s��F , yh|>�� O� S�h��� �.�³ �=�����X

                                      
�� � ,����� ��R ,��	
� ��
���8;mQ� VN�
� ��& ,'*�j
� �=. �+P
� ,«���� I���
� V���� ,

@��B	
�� ,0*1� �355+−�5Q5 ,��38Sm� :� 
�; � ,��+�
� ,��,�
� ��& ,@���	
� @AB
� M�F� ,«�a�
� EF	���;8Q9S:� 
�3 � �� -�>� d� �(, 2? ,M(�
� 0�B	�� U� ,@��	
� ���
� ,pH*j
� �=.�553 ,��n�;Q:� 
�4 � ,0*1� ,VN�
� �, ,V�P�� 1�q
� 'jD�N
� ], �� ��´ D�GH 2? ,@ay>� ���D& U���89S:� 
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*�%� :4�~}|{�5H�h�N� :_¾:*�%� ���+� , :
4�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

N�M�h��0=N� :9¾: ? 
$�' (�h>�� S�h��� , yh|>�� ·E�h� �� �E��C�L X*�%� ��+ <) ,($%��� S<��� 6:  

4ÞÝÜÛÚÙ�h`F�� :8b:*�%� ��+� , :4�ç

ëêéè� 5H�h�N� :8_^:�=��EF ��+� , :4�¦¥¤£

§� 5yh�E�� :9�b:l�� �2 ��+� , :4ÎÍÌËÊ� 
5yP�m� :�a:*�%� ��+� , :4W� V� U�5v�%=N� :888:�=��EF ��+� , :
4f�e�d�c�5Hhp��� :^_: ?  

 �� �B|) 6$����X L*�%� ��+ <) ,6�'�£�� }�0���' ·E�h� :4�wvut

|{zyx�5yh�E�� :9�a:�=��EF ��+� , :4�«ª©¨
±°�̄ �®�¬�5� :9�:�=��EF ��+� , :4{�z�y�x�w�5��  :�: ? 

 ,6@��%�� 6@$���� 6@��%�� yh|>�� -.%/' S��j7]� S��$W�� 6�$+N�� 6�h|)N��
�' 6���� 6���&0� �lz 6�� <=�� ,BC u ·�� d@7�� B��%m�' y©%�� <=	� ,6$��� �� yh|>�

 [�@£��� ,vx@��� ¡m�� ,}��$+N�� }��h|)N� �&��	 d/7.�� �� O�Æ�� �&�$� U/7¼
 h@�� u� `@+��m�� }������ }�=�>m�� B��%/$� �  <=	 ;��h��� ��E���� ,R$]���

���N� , 6$��� �� yh|>$� ��G ,)�( ? 
������ E�,XC��	 : 

 6@�E xm� ��&�0�� R7) , ���2� �.�� �x� }��$+N� �$W�m J= u �.= � f�E�� %'X
                                      

�� �& ,x(�N���* �>�* ¬�� 0�Bc?�* �La[� :/ ,��+�
� ,@�
*�
� ¥*O
� @(N�� ,��y, ��)� ,
�4;3+−;773 ,��nm−5 :� 
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 �$W�@m� �x  S� 
� �)�7�� �%� O>/� �® ;v�>�N� f������ }��� ¡�¯ �� ,6=���m� ��
 6@���� O@� �.��	 ���.� �&� ,Ñ��]��� d�<72u�� ,��|�� �.%+�� *	 y����� }��$W�m� O�

 BC `@�� S� �@' �@��%7� S� �h� O� 
� M%7� �= � �x�� ;�.���K� BC y��K� O�� ,�.7����
�K�� 6�F��]��� �' ,(&7��' , 6�t�.�� 6��<72u�� 6����|�� �l��� 
�� ,(µ� A�.%� 
�X ! 

 }��$+N� �$W�� Hh%� +�L�Minorities � �@WE�h� @����� §h@T�� v�&0m� ,X
���|�� 6����' Ø�@%� ;x�� 6����|�� U/7Jm� 6��� yh��T� 6����� 6��  }�G 6�$+N� ©7%� f�� ,6�

��G O�� ,��� : �� (&]@0=� S�©7%� O�x�� ��h�N� O� BE%7�� , }��$+N� �$W�m (�<%7F�
 }�@%/J7�� O@� ( �@�� d@7�� �P��@��� }<]@�� �%' , M)¸r� S�hp~� ( ©7%�

W7]� U/7e , ,ohpN����� ,��|�� (&)�$F h��W� A��Q	 , S�%� ? 
 }h&z S	� ,Ñ��F �$W�� �=�' d��� <' 6�F��F ���%'� �$W�m� �x  �¬ <'��X

6��<72u� �� 6�.��� ��%'N� �%' �%� )�( ? 
�� � ,�X�g"� �rO E����!q y9 E�:� C� : 

8−6�$+N�  :�¤ �� 6��� �� (�$+	 �� hW+ S�>F O� 6��/e �� d@+h%�� �<7@=u� , 6�E$CN� `�
���/7� ���EQ� ��F��F �0+�� y��Ï��' ��G d.%� S� S�� ,d.��� �� ;�T$��X � � X)�( ? 

9− �� �.@�� f�� O� d/7.� ���� O� 6��� ����� O� }��� °��� Hh%�� , d � 
� ����� 6�E$C� ���	 d/7.� �� BC *	 O��� �� 6T$��)�( ? 

b−' �&�h��  O@� �@+� ( �@� ,M%� R%t O� S�>]�� O� 6��� �¢�' M0�Æm� �%

                                      
�� � ��& ,C�K�
� ��& ,¶�
���� ��) �y�Ba ,T�La[� u�K
� X @�B��� 0�Bc»
 @�a��
� ��$?�

¥��(
��/ ,�&�?� ,�y, Á� ,�4�m+−�55Q ,��n;Q :� 
�; �& ,@a��
� @,�a�� :O�
�* 0a���B
 @���	
� @�a��� ,���
� �+�
� �(,�/ ,0*1� � ,��8;44 :� 
�3 �
�@���	
� @t��
� ��& ,d� @�P, �=? ,b��
� I����/ ,��+�
� ; ,�5Sm ,��n5S :� 
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 (&7��@jt 
@� 6@����m�' S�E��@W�� ,(&.��� (&7T�� (&7���� (� ,S�>]�� 6��'
M%� v��= ��F� 
� (&7�����)�( ? 

�− y��@2�m� ohpN� }���/Jm� O� `$7¤ 6��T� �� 6�.�� �� 6�.�	 �� 6���+ 6��/e 
 }�G 6��� �p��y���F)�( ? 

 h@W+ �� (�$+	 �� 6��� S�>F O� 6��/e d  6�$+N� S� 1�l= }�0�h%7�� Ax  O�
 , �@�	 ,6�'�]@�� �P��@�� O@� 6�@��j' 6@���� �@$� S�>F 6�E��C O� S�0$7Ê ��
 Ax@  
@� �����@³ S� }�@=�>��� �@>' S����³� ,O��� , �� ,6���|�� , �� ,sh%��

p , [�x� u d>� �P����6�E$CN� �P�� ? 
�X�g"� �rO �,�:�)�� �,�Xx� : 

 }� �%m� , ��.' ��&z , h�� q=�7]��©��� ������>�� M' 6�.��� [�h�$� S�)
�@&�� (�@�� d@7�� 6@���� , 6�E$CN� �|� u 60P�Q �) s��� 6��¬ 
� �.� ,6����� ?

 ����E' �%=� ;x�� h�Æm� ,��8_�¾v � [h� [���� , }�@ �%m� q./K� ,vh���
��)h� , M��]m� 6�<g � G�¤� R2���� R���¸��? 

 6Q��� ��2 ��ª� <�]�� ;�Fh� y �%� qwh� *�N� 6�m�%�� [hg� [���� , �=	 (�X X X
y �%m� (>$� y��' 6w�h0m� ��g� �p�� }��$+� ��2� �.� ��� �® ,���� O� B|)? 

 q���� ���6E��(�N�  � 1@0³� ,}�@�$+N� 6�<g Hµ ��F�F� ����= UK� S�� X
� ��@� �@p�� S�@/��� d7�� 6��$� (&P<7=� 
� ��G h�Æ� S� S�� 6���� (&7�� Ã ?

 (@�N� 6E�@� �J%� �%E� Ah�� ��7C�� ,�.� y�2hm� 6�$��0�� �� O>� ¥ v��.�� �x  O>��X
�����h+ x�0.� O�? 

                                      
�� ��N�B
 @�	
� @D��� @©�°� ,'��	
� EBD�a �=? ,���� @�a��
� ��B	
� EF	�� ,��+�
� �5m9 ,��n;m :� 
�; �& ,0�Bc»
 �D�f u�J ��l :�L�
� ��& ,@�P, �D�
� _¤�/ ,��+�
� ; ,�4;m+−;77Q ,��nQ−m :� 



WU@ @ ��� �����	
��
� ������� �� 

 

�� [hg� %' �=	 (� �@&��	 ���=N� q0�� ��&�$� }��$+N� s��� }���� ,6�=�|�� 6�m�%
6@��� 60�' S�]=�� s��g 6%'�� �¢� ��E7��' ,y�7m� (�N� 6/�.� , ? s�@�� }@/7���

 6.F S�]=�� s��g dm�%�� Sl��� 
� }��$+N��8a�_v� }���h��� 
� }/7�� <) ,
6����m 6��h0�� 6.J$�� O� y������ Ax@  ,}�@�$+N� 6��¬ 
� v������ 6����/7�� }���h2�� 

 q]F�� d7�� 6.J$���8a�^v �S�]=�� s��� 6.� �)��  �p��? 
 �@Ê <�@� ��@�� �@%' �&7/&$7@F�� ,dm�%�� s�W.�� 
� ��/« h�� �����h�� S�) ��

p�� }h&z d7�� �)�rm� �%' �� � �<7�� �K0' O>��� ,}��$+N� U� �&$��%�� ��� �? 
� x@�0.�� �&��¸�� nh0� 6��Ð' UE7� ¥ �¢N ;6���) BC �E� }��h��� (>$� O>��À " ?

 ��@�� O@� 6@��� y�7m� (�N� �� O�� d7�� }�=���� S� 1�l� D�EW7�� .� �=� <)
 6�@F��F 6@�0$j' ���@�N� O@� B|) , 6WE�h� S�>� }��$+N� s��g �&��¸�� v%�

�x � ,������v�%�� ;�h�� o� � B��� `%w� �� ? 
 M>� �./K7� ��G� ;v��N� *	 y�Wp ��F S�]=�� s��g §���N� s�|�m� S	 (�
 v�@���� @%' ,(&+��� q>&7=� �G	 6�'���N� (¢�Q�� �p�� }��$+�� ME]7.m� ��h�N�

§���N� �@$Jm� *	 ( ���K+ U�� O� ,(¢�Q�� , 6�=�=���� }���h2��' ,(&0�@.�� 
R��x7�� R��Â O� � x�.� 6��¬ (&7��  d/³� ? �$Jm� �p�� }<��.7�� Ax  O>��

�&7�$��� O� ³ �® 60$>�� y�%� }���h2	 
� 60+�7� §���N�? 
O�BpN� M=h��� , }��$+N� s��� �E� ��W� O� yk7Â y��� Ax ? 

S��hQ �'G�J7� �=� U+���� �x  UE7� O� 
J7��:  
kO�D : �@&.� S�%��@�� ����K@7�� S�i©@� 6�=�]@=�� 6@��h>��' M.�Æ@� ��@2� v��+

 S� dTE.� d7�� 
|m� y����� ���]FÆ� , °��� U/7J/$� S����� ,��l��0� S�����
 M.)�]@7m� (>ª d7�� 6W$]�� O� S�]= ) S�]=�� 6$��%�� ,6��E�� }�+l%�� �&�$� S�>�

����� OQ��� ,? 
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k�,.�`� : v�j7F� �� ,}��$+N� (>$� 
� ��hW�F ·]' u	 �&/µ u 6W$]7� o�+
 ,�@ i��7'u ��@�� �@%' 
� 6FhWT7m� �&7./�� O>� 6�F��F n�hCN ×��Em� (>$�Ã

6�$p��� �¢��t , �p7�� °�7��'�? 
(�@�$� 6@'hjm� yG�r@�� }��$+N� S � ohp� 6���= O�� ,6���= O� �x Ã ×��@E/$�� 

 �©@7� }�@�$+N� s�@�g 6@%��h�� ×��@Em� Ax@  @/7%� S� v���� ���ª 6�=�]=�� ��$%��
�&��h�=� ? ��@WC }�@�$+N� s�@�� O@� ��]@.2 O�G�r@�� }�@�%� l|@� }x@p� ��X � Ã X

 �@' H¸@%m� �@¢��) �� S�>� S�' 6E��W� O$%�� , �' h&�� y��) �� q.�ª� ,� ��]0�
�+� ���<72����=�=� ? D@g� *	 � r@� d@7�� 6@W'�h�� q@$� <@$) 6��@E�� h�@7� �x> �

�S<��� ��¯ R$�.�� ¦]�� 6F�>7=� *	 B�� nh%7���? 
 ,}�@�$+N� s�@��' 6@ �.� o©) 6JK' vl��� y�&2� v��� ·$]7m� U+���� U��Ã

 o���� S���� , 60�%K�� ���� O� �&>&7.� O� 6%/F ���r� , Í��E�� @%7� ,6@�����
 6�W$]@� }���C O� ����ª , -/�%�� o���� RCh� �� *	 i���=l� dm�%�� v�%�� ;�h��
 v�@�� d7�� }�)�&7=u� `r) O� �h¤ �&.>�� ,l%� 67��m� }�)�&7=u� (>$� 
� ��.'X

� ��� �p�� }��$+N� 
� 6����� ���� ��? 
' ���� O� v���� ��P�Õ	 �' v��� �� S	� ,6@&2 O@� ��@&��� O@� MW]@$� S�>F M

M�$@�N� S�>]@�� O�� : B@C ��&W@w�� ,oh@p� 6@&2 O@� M/$]@m�� M���]@m�
 6@2��� O@� M.Q��@� ( ��@E7��� ,(&+�@�� 
@� y�h@>7m� }���7�u�� ,;��&���
 U@/7Jm� �@p�� 6@�$+� (@¢N ;�tl0��� M�+��� ��&��� S�� 6E�h� , yG�E.m� 6W�.m�

  ;x�� �.� ��7� Ur' �2� O� `r>�� ,6�F��]�� R��uN�' ����L−<7�X− 6@� �h>�� 
dm�%�� vl]�� 
� ��K���� O�N� [�hWw� O� �&%E7� ��� ,�g��)�(?  
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�&.� ,[�EFN� �%E' Sh��� �x  , s��� , �$W�m� �x  ��&z M|��E�� �%' �$%�� : 
8−� qwh� d7�� 6���hT�� }<�]�7�� ��2� " , (&.@� 6@0P�Q �@) Ø�%� G	 ;�E�� d.' 


 *	 �@&�� Ø�@%� d@7�� 6%�E�� O� ��7.� S� �h� ;� U�W7]� u f�� y�« 6���hT2 6%�'
 @�� �E�@�� 6�]@.�� �@�.� S�@) ��x' 6�=�|�� 6���� �� q�/F �G	 u	 ohp� 6%�'

N� $E�� S�>F 
� ;h¼ d7�� }�E2����� s��g� ��$� ;h¼ ,�&�.Q���M�$� ? 
9− 1��ª� �/��� S� �&�$� R£ f�� ,6��lF�� 6���� , �|/m� 6��%�� S��) S��� 

���>t�' ($��� U.�� �&2��p� � ��� �p�� ��$� ? 
 �@® ;��@&��� , �$W�@m� �x  �' � G�0= }��� ,6��lF�� 6���� q0%w �m�

��lF	 ��$W�� ��� 6�$+N� �$W�� S�' ����� )Æ�� X Ñ��@F �$W�@� �@  <@=	� ;�
f�g� ;�<%7Fu� &%�� 6��' , BE) �>r' ��<%7F�� A��&z �' �2)�( ? 

 ��@/e 
@� f�g� k%�� , �$W�m� �x  6�u� }h�7F� �� h�N� S�) �� �����
�¨ ,�%� O�h��X : hP�@F S�� �@�/7��� ,U@F�� U/7e , Ø�%� �� 6��/Jm 6��%�� 6$���

� ��Gohp� }���E7�� O� h�.�� �T'� ,6$��� }�����j' U/7JmÃ ? 
 ���@�� A��T�� �$W�m� �x  -.%� *	 `�K� S� ���³ O� M|��E�� O� 2� ���X
 6@$��%� �@��%� �@¢� �� ,�@� �>r' 6/�.� S�>� S� 6�$+N� Ax  , �¸r� S�) ,ohp�

��G ��=� ,,��|�� R��x7$� nh%7� �¢� �� ,6��p ? 
� O��6�$+N� `�h%� , -�.m� �x  6$|� : 6@��/e M@' Ø�@%� 6��@' 6��/e d 

 �@��%� S� �@&7J�7= �E�@� }��@���� O@� 6���p , �&.� `$7¤� ,��� h|)� 6��'X
6�h|)N� 6$��%� O� 60$7Â 6$��%�)�( ? 
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 k@%�� , M/$]@m� ��&�� .� }��$+�� d�lW�� `�h%� Uw� ��' �.) �G	�
 � ,f�g� `+�m� �x � ,hp~� O� �0+��� ,���G vlF�� O� D$W.= S� �.�$� M%7� �.=

Ah&+ �� �/$z �� hp~� d0= 
� v��� u ? 
 ,Hl7pu�� ��.7�� �� ��t (� ,y��� �0= O� *�%� \� �&�$p + �&$) 6��E���
 ,��.2�� S����� ,}����+� }�T�� 6.]��� ,�P�E+� [�%t� ,{�=	� S�h)G *	
 6�=�]=�� �  U��2 ��Q	 , ,}����� ������ H�h��� ,}���K�� }������ ¶ �.���
 ,6���� 6���� 6�N� *	 h�.�� , 6��lF�� 6�Åh�� (>� + ,��&.m� �0=� ,y�����
 ,� ,�P�E���� [�%r�� , Hl7pu�� ��.7�� �$�� ;x�� ·'�h�� �  6�N� U��J�

,� ,}�������� }�T$��� 6.]�N� ,� ,S�Q�N�� (���+N� ,� ,6��<72u� }��EW�� 
 H�h�N�� ����7��� }���%��−;� :6��h0�� }����|��− 6.F �  ;x�� ��.7�� �x  �) 

 6�N� U���2 �lz , �%�� ��.�� Ø�%� ;���ª u� �� ��E� u d7�� \� O.F O�X
 ,vlF�� ��� ��Q	 ,� ,y����� y��Kg�� ,y�����4� A�E� D� C� B

Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�5��].�� :8: ,4�k�j
u� t�s� r� q� p� on�m�l�5yP�m� :�_: ;� : y��� 6$�

�¥�¤�£�¢�¡���~}�|�{z�y�x�w�v
�̈§�¦�5yP�m� :�_: ,4�t� s� r� q� p� o

|�{�z�y�x�wv�u�5v�h�� :99: ? 
\� 6.]� �<���� ,y�hWKm� y����� d  }���<7�� O� ���=N� Ax  �>� , *�@%� 

 �� ��@.� ;� RE]@' �r@.� 6�E$@F �l@z 6�� ��2�� 6&Et l� (� O�� ,D$�� ¥��� �)
 S���� O� S�� ;�' ·E�h� d7�� ���N� O� h�.�� Hk'� ,}���<7�� Ax  O� Hl7p�
 ,\� U.@� O� d  ,6���� }�0� 
� 6]FÆ� �¢� ��	 }���<7�� Ax&� ,Hl7pu� �x 
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=�]=	 }����p 
� ��\� O.F O� 6.F �&�� 6��%7�� ;6�)�( ? 
 6/�h>�� y��g� , Dg� 6'�$]� �� y&WK� 6�$+� ��2�� SG	 vlF�� , ��e l�
 vlF�� ��2 �' ;6/$]m� 6���� �� 6/$]m� 6�N� �� 6/$]m� 6�h|)N� ��2� �z ,−

��2 M�−7Jm� M' }��F d7�� yhW�]��� ·$]7�� (� �0� 
� Î���  ,6/���� }�%/
 ��/>³ S� ( ����h� D³ l� ,´���h�� �.J$� y���]��� H��� S�h>7³ S���h���
 ��.�� O��� S�) ���F ,S���h�� y��]�� O�' u	 ��.�� S� (� D³ u� ,´���h�� S�=����'�
 v�2 qE� f�� ,�%E' �$]m� �x  O� 6���/$7�� 6���&��� O>� ¥� ,��=�k= S�) v��

 (�h� O'� -]�� ��]m� 
� RKT��˜A�%E��� %' O� �' ��.�� O�x��� ������� 
�� , ? 
 ��%t U�B� ��2 �� vlF�� ���4ÕÔÓÒÑ�5yh�E�� :9�¾: BC 6$��� -�B�� ,L

(���h� (� S���� ,(&+��� (� 10³� ,6��70m� �lE�� , 6�x�� � � O� 6/$]m� ? 
/³ S� dTE.� l� �x  
��L ;� d�l@F�� ¡lW@�u�� h@>0�� , 6@�$+N� �$W�� �

6��lF�� 6���� �� U/7Jm� , 6�$+�� ��&Wwu�� h&��� �� 6�k.%�� ´�%� O� -.%� ? 
d.%� �= � ,6/$]m� }��$+N� �$W�� ��� : 6@��/e M@' Ø�@%� 6/$]@� 6@��/e �@)

 �G	 M/$]m� BC S�t S�) �m� ,vlF��' O�� u ohp� 
@� ��W$]@7� S� ����@F� ��h@|)
 R@ G @�� ;�@&.�' <�@� (�l7@�� v�K@7� S� }��$+N� S�t S�)� ,U��� U+� <) M/$]m�

�¢�' 6/$]m� }��$+N� `�h%� *	 M|��E�� �%' : 6@��/e M@' Ø�@%� 6��' 6��/e �)
g� � &2 �>' ���ª� ,vlF�� *	 d/7.� �¢�) , �&.� `$7¤� ,�&.� ©)���$� È�0)�( ? 

 �� ��7� R]�� ;�%�� ���%m� ·'�w ��E7�� *	 M|��E�� �%' R G +�
 O� �&�� M/$]m� �� ��� d7�� ���� ©7%� G	 ;6��lF	 6�$+� ��$� D$W�� % O�
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6�$+� S�/$]m� S�) ��G O� 6E].�� q$+ S � ,6��lF	 6��� S�>]�� ? 
,6r+�./$� �'�+ ���%m� �x  S� u	 ,6��lF�� ���� O� S�'���� �.C�� ©7%� f�� 

 Í$E� u M/$]m� 6E]= S� 
� ,d�lF�� h�Æm� 6/�./' S��K� �¨��% qT$' <'�� ,
 *	 6E].�� Ax  �lE�� �%' ,� % �lE�� �$� , M/$]m� *	 h�.� �x  U�� ,y���i ��

� �� (>g� *	 (� ���� u f�� 6�$+� (¢� 
�6������� R��.m)�( ? 
6$/��'� : S� %E�� ,��$) ����%� O>� ¥ S	� dE$C� ���%� �  ;�%�� ���%m� S �� X

 S� O� lK� ,( BC S�/>³ (� ,v���� y¹�%� 6��� , 6��� 6�$+� S�/$]m� S�>�X �
 ��/>³−Ax  ��g��−S�h��� 6%��'� vlF��' ? 

 d�lF�� ��0�� U/e S � �Bp��X + d�lF�� h�Æm� 6/�.� O� D|E.m� °���
 ��� ��2 6/$]m� }��$+N� 6���� S�r' ���h+ ���XY ��2��� 6�/]� ��%E7F� dTE.�

@' d�lF�� ¥�%�� ���p �}��$+N� � ���}������� }��$W�� }��/]7�� �$� SN ;
���/r��' `�7� ;x�� d�lF�� ��2��� 6���� O� ©%� u 6�=�=�+Ã 6���N�� 6

�|� d  6EF�.m� }��/]7�� S � ,ohpN� }�%/7Jm� U� Ø��%7��� ��h�7Fu�� :
d�lF�� ¥�%�� ���p S�/$]m� �� ,[hT�� , S�/$]m�Z)�(? 

 y¯�%�� y���� O� �� �m D���� °��� d�lF�� ��0�� U/e O� �� ���
 , �����<' �%=� ;x��� ,d�lF�� 6/��� h�Æm S�E%t8�9��− h'�7)� 9bv? 

 (+� ��h��� , ��2 f���Ú8 BE%� S�r' Y6/$]m� }��$+N� Z }��$+N� Ax  (��
                                      

���yNfR�* @�J��
� 0L�q�� ,@��La[� 0�Bc?� & ,@�,:!��� ��g Ê�(P� ,&��) ��) �D�
� _¤ :
 ,O�
�* @,(PB
 @��	
� �*��
� ��& ,°�£* ,��R£ ,�	�� �J*�e ,�	
� X @�B��� 0�Bc?�

�4;7+−�555 ,���849 :� 
�; �,M���
� #j`� ,O, I&�
� &�	
� ,�O, @a&�
� ��*�
� ,�*�
� T�La[� u�K
� M�¢ @B¢ 

�4;S�−;779 ,��nQ��:� 



XQ@ @ ��� �����	
��
� ������� �� 

 

±� �� A��.' O/w ��� (� ,� ���K+ d.E�� : 
Y9− DP��� U�� , ,d�lF�� U/J7�� �� ,d�lF�� U/7Jm� BE%� v�j7F� �h�� 

� 6T$��' y�h�m� d�lF�� h�Æm� 6/�.�6�'h%�? 
b− BE%� 6$���� �K�� �h�� XY6/$]� }��$+� Z d�lF�� h�Æm� 6/�.� DP��� U�� ,

6�]=h0��� 6���$J=�� M7T$��' y�h�m�? 
�− �l+	 �� ��Ô	 �� B�T� ;� ��$� R�¸� O� v�j7Fu� �x  �|� S� �r7�� U� )Æ� 

�� }��$+�� �&$0) + 6��  �� ��w�� �� s��� �� Dg ��>��� �� °��� S�=��
 �� 6�P�.� �� 6�/�$+	 }��+�0�� 6�� O� lK� ohp� ��>� 6�� �� ,6����� D����m��X
 }������� }�%/7Jm�� }��$+N� s��� �� D� 
� D$W.� + H�hQN� y�%7�

d�lF�� h�Æm� 6/�./' ��K�N� BC ���� , 6/$]m� }��<�� hP�F�Z? 
 �$Jm� )� +� 6���%�� ����� d��7�� �=��' , {��E��� ��7��� §���N�

 + S�.Q��� ��	 (  6�'���N� �lE�� , S�r�%� O�x�� M/$]m� S� 
� y�� 6F��]��
�&.�� ,6.Q��m� s��� U�� M=����� (� q./w : ,��$� 6����m�� ,O�7�� 6�h�

�' `�h%7�� O� M>/7��� ??? (&�$�� S�/��� ��	� �'���� ���� v�>��' ��7�� �%��X
vlF�� � � slp��)�(? 
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 v�>�N� , f�E� ;x�� ($%�� ��G �=�� ,�i��.�� ��� v�&0� ME� S� DEF
 �&�� DE]� ¥� ,�= �&���j' �h� ¥ �® ,6���g� �P�]m�� yJ7]m� UP�+�$� 6�����
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��&72� M' Ø�%� 6/$]� 6��/e �) �¢�� 6/$]m� }��$+N� v�&0� �K�� ME� <) ,X
vlF��' O�� u �&.� ©)� 6��/e ? 

6/$]m� }��$+N� �i��= ��� S � ;��$�� : , f�E� ;x�� d/$%�� �h0�� ��G � 
vlF�� ���� ���p 6/$]m� }��$+�� yJ7]m� UP�+���� �P�]m� ? 

�$W�� S�) �G	� ��� �$W�� S�) �G	� ,Sh��� �x  [hT�� , �� <=	 }��$+N� 
 �� 6/$]m� }��$+N� �i��= �$W�� S � ;���� 6�l� Ah/� i��J7� u 6/$]m� }��$+N�
 {��� q��l� f�� ,6�w�m� 6$�$��� }��.]�� ��� �  6/$]m� }��$+�� �i��.�� ���

O� � x� �>r' 6�.�7�� y��g� q���� v�]2 
� 6/$]m� }��$+N� q$/�� ,6&2 
 6�h>]%�� 6�~� }���� ,ohp� 6&2 O� �lE�� �$� , §�£�� ���07�� �<C n�p
 Dr� S� }��$+N� �$� ���ª �x> � ,6|��� 6&2 O� ¥�%�� ��� M/$]m� w 6�'hT��
&$)�r� f�E�� ,�lE�� �$� , y����� y���� MQ�� ��%t U�h�� ,���E�� D�hQ �
 6%���� *	 y.7]m� 6�%+����� 6�$/%�� ��$g� �� 2��� ,6�F��]��� 6��<72u�� 6�����

H�h��� �) qª� ,S�>� �) , k� �) � � }�2��' d0� d7�� ,��hT�� 6��lF�� ? 
 �0= O� /7]� �i��.�� ��� O� �h� �� ,��0�� O� �h� u	 �  �� }��$+N� �i��= ����

U2h�� ,����m� k� �) , ��&�0��� ��0�� �&��	 U2h� d7�� 6�&�0��� 6����N� ������ M� *	 
·'��K��� q'��|�� O� 6$� 
� ��) �̧� U� ,��j7�� O� �½ *	 �J7� �=� u	 ;k��? 

 d@��h�� 6/$]m� }��$+�� 6�.��� y��g� 10³ ,;h�©� dT��]� u ±���� d�lW�� ��� � �
R=��2� ,�&7����pF�0m�� ����m� M' 6=i��m� ���+ U� ���%7�� ,����� , y��Ï�� ? 
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0�Bc?� u�J x��� �� �1�G �($Z�: 

3− z&�`�* ���[�* �&(	
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� �� &�	
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% &�D TN
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Q− z@�,yNfR� 0L�	��* @�
�� 0L�	�� X @��La[� 0�
`� u�J~ T+* ,

 ,��	�
� �a @KDO
 ,@$�NK�� @��D��?� @	�`� X ����NG& @
a��;77��:� 
m− z��A
� X -�B��B
 @�Ywq
� _��$?� ��$.~ ,&: ,T	J��
� T�A
� �(, �� �a

 ,0*1� ,�j$ ��� ��& 0���q�� �� ����NG& @
a� T+*��4;3+−;77;�� 
5− z@��La[� 0�Bc?� @�B	N�� @D��	
� x����~ @
a� T+* ,���$ ��KA
� �(, E	��� �(	
 ,

 @����� @�� ,���
� �. @	�f ,�D�
� _�Z.* ��,�
� @�B�� @��P¼ ����NG&��4;S�:� 
�7− z@�B��� 0�Bc»
 @�,O
� @a��
� u�J~ 1N�f� @
a� T+* ,T�*&�H @BK
 ,

 @	�f ,@��La[� ��B	
�* @�,yNfR� ��B	
� @�BG ,@	DO
� E��� @��P¼
 ,���j`� ,@��� ,¹� �>� ���	
���4;Q�−;77S�:� 

��− z0�Bc?� u�J* ��NK
� @,�Z~l ,u�� �� d� �(, ��NG�
� @B�tK
 ,Á ��f ,����� ��& O
��4;m +−;77Q�� u�J X ��
% Mf�D TN
� _�Z?� ��q
� u�J _*�� E�c �NG �+* ,

��B, �B,* #NJ½
 2*�*?� CBF�� '*NK
 i�,* ,0�Bc?�: 
�;−  {��z0�Bc»
 �D�f u�J ��l~& , : ,��+�
� ,�L�
� ��& Ol ,@�P, �D�
� _¤

��4;m+−;77Q��1AZ @
a� T+* ,�, x�q� �R�o%* 0�Bc?� @
��� ¦
*�� � : 
�3− z��A
� X °H��l* @�B��� ��?� u�J~ @
a� T+* ,TFlH�
� �=�
� �(	
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 E§ ,@$�NK�� @��D��?� @	�`� X @��La[� 0a���
� @�BG r% @���� 1N�f�
 ��+�
� ,-§���� ��& �Ol �;77m�:� 

�4− z�B��� 0�
̀ � Dtc@���A
� 0	�NF�� X @~. ,:& : 0���q�� �� ,'��̀ � 0�q
� ��)
 ,��+�
� ,@��La[� ��©qB
 �,?� CBF����4;5�−;77m� :� ��J _*�� @
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� �Z�� #�g X 0�Bc?� u�J :���l�* j�¿ ~X ���	��� ��(�R��G 
�� �"K
� _Lv�58��8;775� � r%���8��8;775�� �&f §��� ¦��t� �c* ,�

�P���g* °�Z.* °H��l* 0�Bc?� u�J _¢ X �j��N�*: 
 @��B, 0L¢ ��g !���* ,�&�) ����. X �&�K� x�a� r% @Jg[� ��+
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Þëþa@szj¾a@ @

bè²Šbmë@òàÜ.¾a@pbîÜÓþa@ñd“ã< <

 y�h@0.� q@$/� [�EF� ��2� *	 Br� ¥�%�� , 6/$]m� }��$+N� ��r= , f�E��
 }��@07� ��@g� 6@%�EW' [�EFN� Ax � ,6/$]m� }��$+N� y��= O��>7� 6%/7e �=�����X

[�EFN� Ax  ( N nh� ±� <��� ,hp~ S�>� O� � B��� : 
8−vlF�� s�.7��  : n�N� ��@�' O@� 6%�' ;� , 6/$]m� 6�$+N� �>r� S� O>/m� O� �= �

 ��Fh�� ���) ,vlF�� �&$ � �%' D.7�� �G	˜  6@��' , ��/$@F� O�x@�� M/$]m��
�uÆ  O�� ,��m� 6>� U/7e ·F� 6��lF�� y���� : ,� ,@.�� , 6/$]@m� 6�$+N�

6�+��� �'���� ? 
9− �� 6�@F��F [�EFN S�>� + yhJ�� Ax � ,6/$]� BC n�� *	 M/$]m� �%' yhJ  

� BC� �>�h��� �'���� , 6/$]m� }��$+N� ��� �  <) ,6��<72� �� 6����7+� ? 
b− B@C 6@��� �@E+ O@� 6��l@F	 n�� �@7ª S� {³ �� ,M/$]m� n�� �l7�� ! #

 6$7�m� 6���� ����7� ,6��lF	 <@) M�$@�N� n�N� S�>@F �hQ 60$7Â shW'
 <@) ,�@7�m� @$E�� S�>@F U@� S�/$]@m� �uÆ  ¶�.� S� �� ,MW]$� , ��³

.��� �'���� s¯ , {� ? 
�− S�@) ,��� q+� , D�hQ O� h|)� O� 6��lF�� 6�$+N� S�>7� S� �=���� O>/�� X

vlF�� s�.7��� yhJ�� D�hQ O� S�>7�)�( ? 
                                      

�8 � ,�����'�� /« S<�$]� ,6/$]m� }��$+�� 6�F��]�� v�>�N���b� ,6/$]m� }��$+N� ��� , ,
�? s���� ��� ,;��wh��� `F���,yh ���� � 8 ,8�99 −98 ,v��8^ ?� 
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� �x  S�) S	� ,H�%K7Fu�' �E��C ·E��� }��$+N� v�&0� S� 6��l� �¼ �=� 
X
 *	 y���� 6)©' ,6��+ 6��� 6�h|)� *	 �� $' , 6/$]m� 6�$+N� ���7� S� O� U./� u
 �x  U+� +� ,6��lF	 �l' *	 y����' 6�$+N� �&�� v��� d7�� �lE�� ���7�� ,vlF��

 ,������� ,\� /�' ��]�=�=	� ? 
 , (@&� ,( BC O� ©)� �%' S�/$]m� �&�� 2�� �lE�� �%' S� -0Ê u �=� <)
 v���� U+�� ��G� ,( BC �' ���N� ����� S� u	 ,6�h|)� dP������ ;�%�� U+����

��'����� S�.E�� ��=��.�� ��=�E��� ���F�) �|� ,)�(d@ � ,oh@p� 6��l� �¼ <) , S� 
 ��F��F yhW�]� q=�) �G	 6�$+� �¢� 
� �&��	 h�.� S� dTE.� u 6.>/m� 6/$]m� }��$+N�� L
 q@ª 6@�.�� y��@��� �E@t q=�) M� ��g� �  <) ,�K�� (>g� ¯�E�� �' ,���<72��X �
 ,@.&$� ´�@W�©�� �l7@�u� �@E+ �@�G� ,v�� 6P<%EF 6'�h�� 6/$]m� }��$+N� (>�

����� ��@� v���� ( �� S�) S	� ,60%K7]� 6�$+� (¢� 
� .�� , M/$]/$� h�.� v
 *	8�($]� S��$�  ? 

 6@�Ê��7�� �&7����@p �@� @$' �) , 6/$]m� }��$+N� S� *	 y��t�� }�0� u�
 �K@�� d  ��� ,�&��%w	 , BWp ��� �<%7Fl� S�) �=����� ,6�F��]��� 6��<72u��X X

BE) ��� ��G S�)� ���F vlF�� *	 ���ª , �&7����p 6�$+� �>� S� <) ,�P�¢	 , 
M/$]m� ��J7�� ©� \� *	 y���� D�hQ O� v� ,d�lF�� �70�� D�hQ O� ? 

 �Bp��X−6@W�.�� Ax@  y���T� �E+�− ��r@= [�E@F� @�� S�r@' ¡�K@�	 M@%7� Á
� BC �l' *	 M/$]m� yhJ  � � ,}��$+N� *	 ($]@m� h2�@µ u� ��N� G	 ;M/$]m

 ,l��@0� �@/>� ¿��F <) ,h/7]�� (P�� �>r' (���� ,�&�� Ø�%�� vlF�� �l' BCX
                                      

�8 � ¥�%�� , 6/$]m� }��$+N� h�Æ� {��' O/w ,������ t�� ,6��lF	 BC ��� , M.Q��m� M/$]m� 6����]�
 ,�.��� 6��EW$� 6�m�%�� y�.�� ��� ,������ ,�&�u� ,y¹�%m� �&��hz8�9  −8aaa ,v�8Ú98^ ?� 
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 , 6/$]@m� }�@�$+N� v�>�� O� �|�' ��' O�= �� *	 ;�Æ7� q%/72� �'�EF� S� u	X
±� <�� [�EFN� Ax  ���	 O>/�� ,M/$]m� BC �l' : 

8−� `%w  �@® ;M/$]@/$� P�h�� ;��Kg�� ;���� ���� ��/w� ,u�� 6�=<|%�� 6�l�X
 O�i��@m� , ��@w�� ��@J� h@&z� �@® ,`$j7��� v�%�� `%K��� �&�� �0� *	 o��X X
 ��@�� �@%' *	 yh@J�� *	 ��@.�� O� �� U�=�� ,6��%�� y��g� q>E���� ,6���J7��

6�>�h�N� �� 6�'���N� ? 
9−¢�  6@�m�%�� [h@g� @%' 6@��p d�lF�� ¥�%�� s��� ,�Bp� 6�=<|%�� 6�l�� ���X

}������ ��r=� S�W�7Fu� (� O�� ,yhJ�� �h� }��i f�� ,*�N� ? 
b− d@ � ,�@&���� 6�%w��� M=����� v��+� ,M/$]m� M' �� (>g� O� 6%���� 6��.� 

/$]m� ���' q$� d7�� �i��.�� ©)� O�M ? 
�− O@� MW]$� �l7��� ;d�lF�� ¥�%�� ���2� h|)N §hT�� §���N� ;h>]%�� �l7�u� 

 M@' (&$�.@�� �lE@�� ��.'� O� �%�� yhJ  O� ��G 
� R�h� ��� 6�m�%�� 6�=��&��� �E+! #

@� ih�� A��' �x � ,60$7jm� 6��lF��� 6�'h%�� ���� M' ��g� ��¹� ,��=�� }���+ �
 v�@� (&7E]@= q@T$' O�x�� M/$]m� M�2l�� (F�' Hh%��8a_bv �_^ % ��@/e O@�

¥�%�� , M�2l�� ? 
�− 
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��G O� ��.>� S	 ��h0�� *	 S��J$� �� ,OJ]�� M0��jm�� Mw��%m� ? 
¾−��� M]�7' 6ECh��  ���h�7@F� h@|)� S�@$' *	 yhJ�� ©� ;���7+u�� ��%m� UwX

 6���@�� 6@0$7jm� y�@�g� }�=<@w ��@2� O@� �@�G UE77]@� �@� U@� ,��� �i��X
 [�@$Wm� o�7]@m� S�� v�� �2�' ���� u }�2�� d � ,6�/�$%7��� 6��<72u��
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d�lF�� ¥�%�� S�$' �%' , ���%m� ��)�( ? 
E�,XC�� i,U�q : 

d@  ,6�l� v�]+� *	 d��= ��F� 
� 6/$]m� }��$+N� (�]�� O>/�� : }�@�$+�
(]+ �) O� 6�m ±� <��� ,6.>® }��$+�� ,6���>� }��$+�� ,60%K7]�L : 

<−��!-)U"� �8XU"� E�,XC��  : 
 Ax@  �@/.� 6@+�%�� ,vl@F�� 6���%� }��2������� }�F��]� UK¤ }��$+� d �

 �>r' }��$+N� q@+� *	� ,;h@>0�� ���r@7��� ,6�]@�� 6�0�7�� � ���.� <'�� ,d%�EQ
 �@� �@E+ O@� 6@$7�m� 6��l@F�� }�@���&/�� 60%K@7]m� 6�0�� Ax  , �p� S�) R�h+

 
� �'h� ( �� S�) O�x��� ,d7���]�� ��ªu�' -/]��($]@� S��$� )�( U@+�� �x@ � ,
 S�r�%� O�x�� M/$]/$� 6E].��' ��g� �@���E/)� ,6�+�@�� S�7])h�� ,6�+��� �'���� ,

M���� S�r�r��� ? 
 S @� ,6.@F M%E@F ��= O� �=��$� M]� i��J7� M��� , M/$]m� �� S� U��X

@' ( ��� 6�/Fh�� M��� }�����	89·�� ($]� S��$� !)�( ��@/7 � O�x�� (�%�� 
]� S� S���� ¥�%�� , 6��lF�� }��$+N� ��%7'S��$� 6P�� S�'���� M��� d/$)�( ? 

 ,y��@'��� D�]�� 62�� *	 Í$E� ���&Ww� ´�%� 6$/�� , 6/$]m� }��$+N� Ax �X
 Ax@� 6��l@F	 6@��  �@) q]@/Q� ,}��$+N� Ax� s��« qE�=� �i�e q%+� +�
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� �N¼ ��) ��qB
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� �<@FN� B�T7' ���&7=�� ,�].��� E%7�� hP�%t 6F��® U.� O� ��' }��$+N�X X ��K@���
S�h��� 6T� d  d7�� 6�'h%�� 6T$�� 
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@−�an�I"� E�,XC��  : 
 ,6@����� B@C H�hz �z , �r�� �&��0) *	 �&P��' REF ��%� }��$+N� Ax �

 �¢� u	 ;h �z d��>� D��K� �z ,�−h@p~ �� RE]�− 6@�$+N�� ,���@ª� v��@�� 
 ��= � ��%� , Í$E� d7�� 6�.�� 6/$]m��8� � BE>�� � �� O� RE]' ($]� S��$�

 d.�@�� �@��/7�� ���@=� �@2��� q@=�) S	� ,�@�>.7��� U@/��� �� y��@'�� 
� Û%7]�
 (&7=�@�� ��@&z	� (&7��@  nh@� , ��@�J= @��� ,���>@t�� �@=���� �>' d0P�W���

��.�� � O� � h�h�7� B/r) , R� � ¡�0) , S����� ��� ,( hP�%t� ? 
�>�h�� ,� (&��@w�� M]@ª S����@³ ($]@� M@�l� 6@�=<� �@�= �@.)� 6��<r@�� 

 6@.�� , ��.  d.' J]� ��� S�>� ,(&+���' 6E��W�� ,(&.�� ���&z	 ,(&P�.'� ��w���X
 6.F S�T�r7�� 6�u� O� ���' =l�� �8a8av� q�'�]@�� ,A%' O� 2�]m� q%'�7� (� ,
�G *	 6.�� �) , 6/$]m� }������ ���@�� ,2�]m� �$7� 6%'�7�� ���m� q/�+�� ,�

6��lF�� }�%���� q�77��� �' ,6��lF�� }�F����  �%�� ,��EFN� 6��¢)�( d@7�� ,
 U@/7Jm� 6@���� O@� (@&�0ª� ,(&.�� ���� O�h2�&m� M/$]m� ��.'�� ��� M/$]m� ($%�

��$]��� slpN� R=��2 , 6�h�.m� ? 
� }��07�� S�@$|/�� ($]@� S�@�$� O@� h|)� ( ��%� Í��E�� ����' d/$]m 6E].��' h�N

8a % S�$|/�� �K�� ($]� S��$� ( ��%� Í��E�� �>=l�BF d/$]� �x)� ,S�>]�� ��%� O�X
_ %����m� 6$+� ,��� }�G D�w U� <�Fu (��=�%� 7r� f�� ,S�>]�� ��%� O�L ? 
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 � ���� , dE].�� �&0��>�� � h��>7' ���F 6./� � yhW�F nh0� S� U�W7]� �� �=����X
 }�=<@w� 6�.�� 6�h�' U7/7� �&$%£ �® ,;���7+u�� Ñ��]�� � G�0=� ��hW�F , ��

�� *	 y���� �� ��7� y�%7�6�h�' �&.�� hP�%t 6F��® O� lK� vlFX ? 
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M�l� 67F 
� �'h� �� ( ��%� O� ���= S�$|/� X�a %S�>]�� ��%� O� ? 
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 O@� @��� *	 6@2��' ¥�@%�� , 6/$]@m� }��$+N� O� 6�P����� }�F���� ���� ��
*	 [h+� }�h��� *	 ��= -7� ;��&�� h��K� Ax@  ���@�� U@E7� , �� t¸]= U+���� 

 }�@�$+N�' }l�@�� D@���� �&�$� /7%� S� O>/� d7�� �P�F��� �K�� O� �= � ,}��$+N�
60$7jm� 6��lF�� }���ªu�� }��%/��� 6��lF�� �)�hm�' 6=�%7Fu�� 6/$]m� ? 

 60$7jm� ¥�%�� ��W+� , 6/$]m� }��$+N� �� 6�h%� S� <) ;6@�¨N� Í��@' h@�� � 
 y��@���� Ax@  q@=�)� ���F (����i� M/$]m� ���� ��W� ��e , 6�u� �G ¯Æ� �=N
 *	 h@0>�� O@� yh@J��� ,vlF�� *	 h0>�� O� yhJ&$� 6J�7= v� ,´�>]�� �/.�� y���
�7�/.� , (&]� S� O>/� d7�� �P�F��� 6��) 6F���� �%E7� dTE.� (&� ��� vlF�� ? 

 H�@F y@�� }�'�%@� �@=�� ��ª <=	� l&F ��� ��w�m� �x  S� �t u�X
°�7�� ��.�� 
� ��G� ,�&.� �G<.� nh%= : 

Þëþa@kÜİ¾a@ZpbîÜÓþa@†a‡Çc@‹í‡Ôm@À@Òýn‚üa@Z@ @

 �@�� O@� (&.@/� ,M|��@E�� M@' ¥�%�� , 6/$]m� }��$+N� ���� h��� `$7Ê
 �+�' }��$+N� Ax  ���� O�99 6/$]@m� }��$+N� ���� ��� O� (&.�� ,�=��$� X

($]� ���$� `�= O� [¸�� <')�( �' ,� ��@�� �� ��x) �/r� Hl7pu� �x  S
 6@��� M]@�� UE]@' 6��l@F�� ��@�� �@� �@�� M|��@E�� �%E@� ,6��lF��

                                      
�� � ,T�L�
� ��qB
 ,-�B��� 1W @B�	��n474�& ,��A
� X @��La[� 0�Bc?� , : {�� ,'�q� ��)

/ ,M���
� #j`� ,I&�
� &�	
� ,T�La[� T��K
� M�F�� @BF��� ,�;4S�−;779 ,��n94S:� 



 

YV@ @

6��lF	)�(�� ,6@��� M]@/j' 6��l@F�� ��@�� �@� �@�� hp~� (&K%'� , M@7.
6�'���� y��� 6���� ,6���h�	 6��� O���� UEF� ,6���F� 6��� O����)�( ? 

 6$J/' M|��E�� O� D�h� � �h2� 6F��� ,��Time � 6��lF�� ���� �� �+
°�7�� ��.�� 
� 6��� M�l�� UE]' : 6��� y�� qF� ,��F� , 6��lF	 6��� S���
���� , y��� 6���� ,����h�� ,��=�E�� d � �')�( ? 

 O@@� ��@@$� ,6��l@@F�� ��@@W+N� �@@� h�@@�� , Hl7@@pu� �@@  �x@@  S�@@) �G	�
¥�%�� , ,6/$]m� }��$+N� ���� h��� , BE) Hl7p� ��.  S�>� S� [hT7]m� ? 

 ��¸@�� Ah@�� �>%.@� 6��lF	 BC �� 6��lF	 6���� ( ��E7�� , M|��E�� Hl7p� S	
h��� , A�� �@$%£ 6��l@F	 �� 6��� S� f��E�� h��� 6��� , �=N ;6/$]m� }��$+N� �� 

 B@C 6@���� S� ©@7�� �G	 �@�� ,6��lF�� }��$+N� O� �&�� M/$]m� ���� %E7]� S�' ���$�X
6/$]m� }��$+N� ���� *	 M/$]m� �¢�>F `�K�F �= � 6��lF	 ? 

 ����%�� O� ohp� 6��/e ��. � }�h�@�� S�� ��@ª �@&$��T� O@>/� u d@7��
�&.� ,¥�%�� , 6/$]m� }��$+�� 6���� : 

8− d7�� 6���� d  6��lF�� 6���� �  ,6��lF�� 6���� v�&0� �ª ��� (&�l7p� 
 6E]@= q=�) �G	 6��lF	 %� 6���� S� v� ?�¢�>F `�= 
� M/$]m� 6E]= �&�� ���

��� �&�� M/$]m� Ax@  i��@J7� ¥ S	� oh@pN� }�=��@�� ��@E�� O@� R]= ;� 
� 
 6E].��� % ]@¼ 6�'�]@�� �@���%�� �@) S	 ,S�>]@�� 6$� O�− u�@e �@� u <@'X
�r$�− , O��@E7�� RE@F �@w��� ,¥�@%�� , 6/$]@m� }��$+N� ���� h��� 6$>r� 

M|��E�� M' }�h��7�� �$� ? 
                                      

�8 �N�� 6��lF�� S�$E�� ��/« ,������ E� O]� ,�]�� /« [lC ,¹�%m� ¥�%�� , 6��lF�� }��$+
 6.F h0� ,��N� d�lF�� ,�hT�� h�Æm� }���EW� O� ,h)�t8baa − 6.F h��.�8a^av? 

�9 � ,��%F �$m� 6%��2 ,6�'¸�� 6�$) 6$e }�F��� ,��/« /« ,d�lF�� ¥�%�� 6W�hp8a_9 ,v��Ú98 ?� 
�b�Τηε Ωορλδ Οφ Ισλαµ, Τηε Ωεεκλψ Νεωσ µαγαζινε Τιµε, Απριλ 16, 1979, ΠΠ.6−16.   
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9−�� O� B|) v<7 � v�  *	 ;�Æ� }���%7�� Ax  �|� S� 6J�' 6�.��� }��$+N� ���� ' ��
 S� -r@¤ ��@�� Ax@  �@%' S� d@  � ��>=	 O>/� u d7�� 6���g�� ,6�0P�Q }l>r�

��G ���	 ;�Æ� S� O>/� ;x�� h�N�� 6����g� ( ���� v�J�� S�/$]m� ��� ? 
b−	 *	 6����r�� ���� , M/$]m� O� B|) �J$�  ,6@�.��� ( hP�%t� ( P��� ��0p

 o�@./' ��@=�>� -7� ;6��$� v�%�� A�¼u� h��]� d7�� }��7%m� s�.7��' h ��7���
6F�]g� �� o©>�� `P�z��� ���h³ u� }���&Wwu� O� ? 

�− 6@��p 6���� u� 6���� }�����	 ;h¼ u 6���= ��W+� , M/$]m� (�%� Ø�%� # "
����� ����m� �%'60$7jm� 6�.��� }��$+N� ��h�� ��� slW��� ������� }�� ? 

�−  �@&7+�� ,� ����� f�� O� M/$]m� (K� d7�� ��W+N� �µh¼ d7�� }���%7�� O��E7�
 ��@�N 6����@�� }�h�@�7�� 
@� ��]@� u ���� Ax  �)� ,�����$%� 6���/t�

Hh%� ¥ 6���h�� ���W+� ��.  S� <) ,M/$]m�X v�@+�� O@� �@��.  �� �)� ,}���%7�� 
�&w�hC� vÊ �� D�� 6�B�.7�� }l/g� ��h2� }�h��� u	 ��� M/$]m� O� ? 

ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z=bÈÛa@À@òàÜ"¾a@pbîÜÓþa@†a‡Çc@åÇ@pa‹í‡Ôm@Z@ @

 �@� �@�� �@&� ,M|��@E�� @�� �@&�¸+� d@7�� 6��7m� �FN� �%' ��w 
�
N�� M/$]@m� S�>]�� 6.@F 6/$]@m� }�@�$+�8a_�v � S�@' <@$� ,°�@7�� ��@�� ,X

S��$m�' 6��%�� }�h��7��)�( : 
y:���� �8XU"� P�IU�� �9 E�,XC�� �'8^"� 
�,Z� �^ 9_9 ^�9 

�,���nD 99b ^ 9ab 
                                      

�8 �� ,¥�%�� , 6��lF�� }��$+N� O� 6�P���	 6F��� ? }��$+N� h�Æ� {��' O/w ,O�/« ��/« /«
 ,6�m�%�� y�.�� ��� ,������ ,�&�u� ,y¹�%m� �&��hz ¥�%�� , 6/$]m�8�9 −8aaa ,v�8Ú�¾?� 
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���:�D 9 8� 8^ 
P�)I����� − � � 
�,���ZD − ,b ,b 
�'8^"� ¾a� b^8,b 8¾¾,b 

�cU �� ¾�% b�% 8% 
 M' �� ¥�%�� , M/$]m� ���� ���7��98 *	 9�y����� 6.]�� , �=��$� X ? 

 O� h|)� *	 }��$+N� �%' ��� f�E�� �x  S � ,��$��b^8 ;� ,S��$� b� % ��@/e O@�
 O� h|)� Í��E�� M/$]m� �� °��	 O� ��G� ,¥�%�� , M/$]m�8¾¾ v�� S��$� 8a_�v ? 

� ,� @2��� O)�@��� ,6��l@F�� }�@�$+N� U@�i�� O� }���$%m� �%' ±� <��
6|�g� }��P����� �%'� : 

<−�,Z� � �8XU"� E�,XC��  : 
 , 6��l@F�� }�@�$+N� �@� �@ª }��P���	 {l� h)�t ��/« G�7FN� ����

 v�� *�N� ;¥�%���8a^av� , 6/$]@m� }�@�$+N� �@� �@&�� �@�� ,"°��@�' ��@F� :
8^¾,�b_,� 6P<]@�� `�� 6P<]�� S��l�� 6�=<�� S��$� 6P��� S�%EF� 67F 

 v�� 6�=�|�� 6�P������ ,($]��8a_v� �@� �@�� ,���0�� 6$e , �= ���� , ,"
 °���' ¥�%�� , 6��lF�� }��$+N�8¾9 v�� 6|��|��� ,($]� S��$� �8a_v � ,�K��X

%EW�� , }��� @/« v���� 6%��2 O� ������ ,d�lF�� ¥�%�� [�7) O� *�N� 6
 °��@@@�' ��@@@F� , 6��l@@@F�� }�@@@�$+N� �@@@� �@@@�� ,6��l@@@F�� ��%@@@F O@@@'"

8^¾,, °��� �$) ¥�%�� ,� ,($]� S��$� 988($]� S��$� )�( ? 
                                      

�8 �h�=� :,h iN� 6%EW� ,O��� d�� �]�� ¬� ,d>�0F�E�� [�.2 , 6��lF�� }��$+N��8aav� ,
��Ú��_� ,S�hp�� h)�t ��/« ,¹�%m� ¥�%�� , 6/$]m� }��$+N�� 6��lF�� S�$E�� ,��^9 ?� 
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 6.F D�u h��� ,��8aa�v� ��@FÐ' 6/$]@m� }�@�$+N� 6$� q=�) ,9¾b@�  O
 ��/eb^9¥�%�� , 6/$]m� }��$+N� ��%� (  6/]= S��$� )�(? 

 O� � P'8XU"� : 
 @+� ,��]@�=�=	 @%' n�N� �2� 
� d�lF	 U/¼ ©)� ´�� .�� , S�/$]m�
 ,S��h� O' �$m� E� &� , d0�|�� (F���� O' /« U� .�� *	 �h>E� vlF�� �p�X

� ��/e *	 (&7E]=� h@�h�7� ���� S�>]�XCIA 8b,�%)�( *	 ( ��@%� ��@� f@�� 
8� M@�l� O@� S�@m©�� , (&$�@|� ��@� ¥� ,q.%�� O� �=���� S�=�%� ,($]� S��$� X

 v�� �%��X�8aa_v�;� , : (&7E]@= *	 h�.��' ��$� ��=�>� S� dTE.� �� f$� O� ���  ¥
�lE�� S�>F *	)�(u� q@F , S�/$]@m� �)¸�� ,d@  }�@� : ,��@&�' ,Ø���h'��@���

 ,��J.E�� [hC ,�¸t�� ��� B/r)� ���2 , 6�E$CN� S�=�>�� ,u�B) ,Ø���h'��=Ã
 v�@� x@.� @.�� �E+ O� 6$7�m��8a�^v� (&7�h@� �@�.� ��@&2 , �@&$ � ���@� u� ,

(&�w��� ���¸F�� ? 
�g�� � P'8XU"� : 

 v�� M��� vlF�� �p��a¾ �� Í$E�� , 6@P�� 
@� @��� �@� �@&�� M/$]@m� �
 u	 ,6'��K7� }�h��7��� y��2�� BC 6�/Fh�� h����7�� q=�) S	� ,v���� ($]� S��$�

 @�� h�h�� , �=�CIA v�%� 99 O@� (&7E]= q=�) v8 *	 9% �@� M�@��' S�@)� ,
(�~� d���r�� (>g� RE]' � h|)� ��i 6��lF�� �)�hm�� 2�]m� O� BE) q@=�)� ,

                                      
�� �& ,T�La[� �	
� @�J��Af X j�f�
� :D�
� &��) ��) ,iD�
� ,VN�
� �, ��& ,p�n4S:� 
�9� CIA World Fact Book @$� d/Fh�� U+�m� 
� CIA ,www.cia.gov ? 
�b � h�Æ� {��' O/w ��r.� ,¶�' h �Q ,;.�� ;���7+u� ���7�� , 6��lF�� 6)��rm�

� y�.�� ��� ,������ ,�&�u� ,y¹�%m� �&��hz ¥�%�� , 6/$]m� }��$+N� �.��� 6��EW$� 6�m�%�
 ,U�i�7���8�9  −8aaa ,v�9Ú^8� ?� 
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�|� ,(&W'�h�� M/$]m� y�� 
� 6$��%�� 6��lF�� }��%/�� ��.  : 6@�%�Y v@��
M��� d/$]� Z (K@� q@=�)�b v�@� , q]@F�� ,�h@� �8bb  − 8aav� ,
6�%� ��x)�YM/$%m� ���� d�lF�� [�N� ZS�����r@�� *�@� <$� ,M>' ,  ��@T��

�� �)�hm��  �%m� �$� ���$C�� ,6��l@F�� �<@�N� ���=� O� �B|) ��]/Q� 6��lFX
 6@���h2�� �<@�N� ��h2 }�Ï� d7�� O)��N� ih'� M' O�� ,��.  M/$]m� ��%/+�

���Q ��&2� }����� [�h� %' M��� *	 q/w f�� ;6�+��� S�7])h�L " ? 
N� J]@m� (@F� �@.� ��� 
� D$Q� �J]� S�%'�� 6/��%�� M>' ,�X ,(@��

 v�� �/g� E� ´<|%�� S�W$]�� �F�� +��8_av � f@�� �@��.  *	 6@�/$� 6|%'
��t u�E+	 M/$]m� O� q+u� 6F�� q��+�X X)�( ? 

�cX��� � P'8XU"� : 
 �&7��]@� �|� ���� O� ��� M/$]m� DQ�.� �/r�X88¾,_a�(@) 9 O@� h@|)� 

 �/r� d7��� 6�$>�� 6��]m� f$�^�2  6��lF�� DQ�.m� S�>F ��/e� ,yh�98 
 (&.� M/$]m� �� Í$E� ,�=��$�X^� ,6�/@Fh�� }����@��� �@��� M�l� X8_ �@=��$� X

;� ,6���>g� BC }�h��7$� ����X :_�% O@� ·�@$j� DQ�@.m� Ax@  S�>F d+�' ��� ,
}�'�T�� S�>F O� M�.��l��� o���.�� ? 

 ��/e *	 M/$]m� 6E]= ��� @@� 6@���� S�>@F� % h@�h�7� � ���@XCIA v�@%� 
9 @� ������>�� ��� ,v_?a% oh@p� 6���]@� R �x� *	 S�/7.� S�+�E��� ,

M�.��l��� M�G�E�� *	 6��w��')�( ? 
 , ¿�x�� (>g� ��.� �'h� S�w�Ê ��.  S�/$]m��X8b ��G S� u	 ,6%Q��� 

                                      
�8 �� ,¥�%�� , 6/$]m� }��$+N� ? ,;��.w ±� /«��8�9−8�¾ ?� 
�9 �CIA World Fact Book  
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%' D��7� ¥ ? 
���,��� � P'8XU"� : 

 O@� [¸�� 6E]= S�/$]m� �>r�� % ,6@0$7jm� ����@/$� �@��� S�>]@�� O@�X
 M�=�h@���� M/$]@m� ��@.��� M�=�7]@)�E�� O@� S�+�@E��� ,M@��lm� O@� (&7�E��C�

M�.F�E�� M�2l��� S�i���>��� M/$]m� M�.����� ? 
 6�G�E�� d�.7%� O/� M/$]m� BC ���8�% 6�.���� 6���W��� ,8�% 6�@F�.��� ,

^% ¦�]��� ,8% 6���]m�� ,^% 6�P�' }�=���� ,8% 6@�.�� *	 (���� U2h�� ,a %
 6�.�����b9 %� BC� ? 

 6��lm� R=�2 * � ,}�T$�� ���−6�/Fh�� 6T$�� d �− 6@�$���7��� 6�.��@�� ��@.  
6���$J=���)�( ? 

P���,�� � P'8XU"� : 
h/� ��� u S�'���� , vlF�� d/@F� ���@�	 ��@.  ���� ,·�� 6.F 6P�� O� A

 ��.' M/$]m� }� }�h��7�� �%' S� u	 ;M/$]m� �� ·EK�8¾ ,($]@� `�� 
 @� 
@� y@��� 6%�� ��/$F� Hu� y�� S� `�hW�� O�� ,}��.F �� �E+ ��G�
 ,R@�EW�� �@�G Ah�� ;x�� -0r7]m� q>$� 6�EQ 6�=��%� 6�%� ��/�.� ,($]� R�EQ

�BE) d�lF	 �)h� ��)�W' 2��� S�'����' 2�]m� S~� �7.�)�( ? 
.���q � P'8XU"� : 

 �¢�>@F �� ���� ,����E/) [�.2� ,������� �<t ,��F� s¯ [�.2 =l��� U��
 @'�� M@�l� 6]@� O@� h|)� �� M/$]m� ��� ,6�G�E��' S�.�� ( h|)� ,6/]= S��$� 

                                      
�8 �� ,v���� d�lF�� ¥�%�� ?�.�F O'� 6E7>� ,�=�� �Q ����� ,yh ���� �8aav� ,��^� ?� 
�9 �, 6��lF�� }��$+N�� ,¥�%��  ? ,;��.w ±� /«��8a� ,8a�?� 
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 , S�%/J7�� ,6/]=�¨ ,M7]�P� M7�W.� : ( �@� ´�W� d0� ,��>=�' ���� ,´�W�
9?_ , S�@�$m� ��@'�� 6@�l� O@� h@|)�� ,��>=�@' ��� S�=��$� (&��	 H�K�� ,S��$� 

��lm� yh��2 �Et O� 6�+�E�� DQ�.m�)�( ? 
 O� ��.' ( ��7� 6���>g� }��P����� ����9 6@>$/m�' 2�]@m� ��� ,·�� S��$� 

��7��y���� ��J7�� D�hQ O� =l��� vlF�� �p� +� ,J]� d0�� 
� ��� 6�=l)�( ? 
P� c� � P'8XU"� : 

 S�/$]m� �>r� f�� hp� ��h� �2G�/= S�.E� �|/��X X�_ % M�i�� ,S�>]�� O�
 6.]�� M'L¾�, 6%�r��� ,_, i����� ,99�, S����]m� �>r�� ,

�9 %�� S�>]�� O�`P��Q y� M' M�i : 6=���m�¾�, �)G�@��N� v�h��� ,
b�, ������>�� S��>$m� v�h��� ,9�, ������>�� S�$>��� ,8, ,

 ������>�� O��N��98,)�( ? 
 (&0P��@W' S�/$]m� �|/� hp� h��7� �����X�a,^ % S����]@m�� ,S�>]@�� O@�

ba% M���]@m� `P��Q Í$E�� ,89  ���@� 6�@F�.��� 6@�G�E��� 6@�P�&E��� ,6@0P�Q
�� H�¸�u� v� (C� 6�h�')�(? 

6�.���N�� 6�]=h0�� � ���J' �/%7]� O>�� ,6�/Fh�� 6T$�� d  6�'h%��� ,}�T$�� ��� ? 
 [h%�� �|/�� ,6�+h%�� 6���.�� O� ����ab % O��N� <.�' ,S�>]�� O�¾% ��h)N�� ,8 ?% 

                                      
�8 � h)�t ��/« ,d�lF�� ¥�%�� ¦�����99Ú�¾ ,�^ ?� 
�9 � 6%��2 6�'¸�� 6�$) ,6��lF�� 6���|�� (]+ ,������ E� O]� ,B7]2�� 6��F� ,=l��� , S�/$]m�

��%F �$m�� ,n��h�� ��b¾ ?� 
�b �6�lF ;��� ,H�h�N�� ��.��� �$m� ����� ;�.]�� h�h�7�� ,6�P<=�� }�F��$� S�$p O'� �)h� ,�8aa_v� ,

U�i�7��� �.$� M�N� ���� ,yh ���� �8aa_v� ,��9b ,9�− 9¾ ,9_− 98 ,989 ,98� ?� 
��� CIA World Fact Book? 
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��� s�|�/$� ��EQ�X d.Q8a�b R@��.m� O@� BE) �� 
� S����]m� G��7]� ,v
 �@�� ,Ø�@�� 6@F�P� R=�2 *	 }���i��� O� (&� ��� ,6���&/�� 6F�Ph) 6/&m�
 �@$e ��@P� (&.@� S�@>� S� ' l� 6%�r�� ��� ,6��>g� , 6/&m� R��.m� O� BE)

���i��� 6F�P� �&P�.'� �� *�7� 6.]��� ,[��.��)�( ? 
¥� 6.F `P�W�� s�0��' H�h%m� d.Q��� s����� 6���� UK� 8a_a v�@�.$� �� ,v�

 v�@� ��7@F� ��@2� ,�@P�T�� 6@�$�h� }��Wp 
� q�= �&.>�� ,d0P�W��8aa ,v
}��W�� Ax  x�0.� �E� ¥ O>�� ,�Em� ��.E7�X)�( ? 

.@F �@� @+� ,`@P��W�� �@%7' y�@%7� S�.E� , 6��jr�� ����N� M=��+� 6
8aa_���]�� 
� S����]m�� S�/$]m� �K�� O>�� ,´m� ������ S�=�+ v)�( ? 

��UXn � P'8XU"� : 
}�h��7�� �%E� ����X)�( ¥�%�� , M�.�W]$0�� �� Í$E� ,�,9� (&.@� ,S�@�$� 

¾� O� h|)�� ,6�'hT�� 60K�� , S��$�� ,´��&��� S��>�� �p�� `�� � , `�� 
� ,y�C ��W+ O� h|)�9�>�h��� �'����� ·F�N� s��� ��� , S��$�  ? 

 U+�� 6�P���� �����XCIA v�%� q=¸=�� 
� 9a)	( S�@$/³ O@� ��@/e Í@$E� 
 ´��&�@�� S�@�>�� 6�].2^,9bb,^8 (&.@� ,^¾,� %� ,��@µ8¾ %� ,S�/$]@�9,8 %

� ,S����]�8:¾ %� ,i���b:a %ohp� }�=��� ?>�� 6�].2 �$��� �/r�� ´��&�@�� S��

                                      
�8 � ,�=�� �Q ���� ,v���� d�lF�� ¥�%����^b ,_¾ ?� 

Βαρρεττ: Ωορλδ Χηριστιαν Ενχψχλοπεδια(1982).�9� 
ΧΙΑ Ωορλδ Φαχτ Βοοκ (1998). �b�  

�� �� ,v���� d�lF�� ¥�%�� ? ,�=�� �Q �������^ ?� 
��� CIA World Fact Book ? 
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8_^,� ,6@@�'hT�� 60K@@�� , M.Q�7]@@� 9, O@@� �@@+�� ,6@@$7�m� Su�@@�� , 
8^^,6�+��� ���� , .  

 S�@�>�� �@p�� ��@%7�� R]@�' 6@�$+� *	 MW]@$� , S�/$]m� ��ª �� ��$��
 O� ��� u MW]$0' ��&��� �� S�) q+� h� +� ,´��&���8^�,_¾ O@� ;��µ 

�/e x���� Í��E�� S�>]�� �8,bb,b8� v�� , ��G� ,8ab8 yh@J�� }�@' (� ,v
 v�� , ( ��%� ��� S� *	 ���7�� U'�7�8a�¾ *	 v¾_,99� S�>]�� ��/e O� 

 Í��E��a89,88)�( ? 
 ,��@&��� vG�¯ ����@' SGÆ7� 6)��Em� n�N� , 6)��Em� 6w�07=u� }hJ0� ���

����7Fu ��E]�� &��BFN� Ì+N� h�hª� ,\� SG ' (&7��t  ? 
@−�,���nD � �8XU"� E�,XC��  : 

 O� h|)�' ����h�� , M/$]m� �� ���9ab (&.� ,S��$� 99b S�r�%� ($]� S��$� 
;� ,6��lF�� ��W+N� , : 6E].'^¾ % O@� h@|)� Ø�@%�� ,�E�h��X^ �@=��$� X−9� % O@�
����h�� , M/$]m� ��/e−  6��l@F�� }��$+N� ���� h��� %�� ,6��lF	 BC ��W+� ,

 h&z +� ,M|��E�� M' h�.�� }�&2� �&�� `$7¤ d7�� }l>rm� ( � O� ����h�� ��W+� ,
 ;x�� ��N� d�lF�� ,�hT�� h�Æ/$� S����hT�� �&�+ d7�� {��E�� , ��$2 h�N� �x �

�%F O' /« v���� 6%��J' �� 6.@F h��@.� , 6��l@F�� �8a^a �@%' h@)G <.@�E� ,v
�@|� u�� M|��E��X : M@.'� �@C��� S����B@F� S�B��@>��� ��@%�� ���@F�d��@ �� �

 h�@�� `$7Ê� ,yBE) 6��lF	 }��$+� ��� M|��E�� �%' � � ,6��lF	 ��) 6rEg��� ! L
@�� (&K@%' S	 G	 ;M|��@E�� M@' �@�'���� , M/$]m� 6E]= �@�.' ( �¾� % ��@/e O@�

                                      
�8 �� ,¥�%�� , 6��lF�� }��$+N� ? ,;��.w ±� /«��8a¾ ?� 
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S�>]��)�( 6E].' ( ��� (&K%'� ,�_ %S�>]�� ��/e O�? 
 e�)�� 'a �� l9 �,��Z�� �� �,���n�� ���� o!� � �8XU"� �9 :��� : 

����� P',X"�� �8XU"� �9 ����� P',X"�� �8XU"� �9 

�,�',`f <� +,c�&'� @ 
�,.�� q <@ �,c��& <p@ 

D� �� S ���c,� <p< 
�, ,s J  ��t�� @ 
�.�� Gp� K.�:'� < 

K��� @p� �B�& @ 
V'^.D <pS   

 �@�h�� ;�@���h�� d+¯ , 6��p 60�' ��� M/$]m� 6E]= S� �7��l� �¼ �®�
�&��	 6��lF�� }�hJ�� v��� ,6�'h%�� yh���� �Et O�)�( ? 

G−���:�D � �8XU"� E�,XC�� :  
 M' ����� §���N� ��ªu� ��� , M/$]m� �� ¡��̧ �X8−8¾ ����@/$� �@��� ($]@� S��$� X

60$7jm�)�( (&.� ,9,96��� ©7%�� ,d)h� S��$�   S�@%��� 6.@F�E�� 6@��� ��x@)� 6/$]@� 6@��� ��=�E��
 O� 6/]= ́ ��$� *	 �&�� M/$]m� �� ��� ,�'���� d+̄  [�.2b,9@)� ,6/]@= S�@�$�  �@%�� S�

 v�� , Í$E� 6�'���N� ���� Ax  S�>]� °����8aa� °��� vb^6/]= S��$�  ? 
                                      

�8 � d�lF�� R7>m� ,h)�t ��/« ,d�lF�� ¥�%��−� ,}�B' 9 ,8�b  ,���9 ?� 
�9 �� ,¥�%�� , 6/$]m� }��$+N� O� 6�P���	 6F��� ? O�/« ��/« /«�8Ú�_� 6��lF�� }��$+N� ,

� ,¥�%�� , ? ,;��.w ±� /«��8^9− 8^_ ?� 
�b �·F�N� s��� y�h2� ¦���7' ,S.� �aÚ�Ú8aaav� ,��8 ?� 
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��:��X� � P'8XU"� : 
 q$@�� ,d���r�� (>g� O� 6�0]%� ��TK� ����T$' , ��h�N� S�/$]m� nh%7��

<@F� *	 6@���T$' 6@��u 6��@w	 �� ,(&P<@F� B�T� 
� y����' M/$]m� ��E2	 � *	 ,(&P
 /« (F� �E����H�/«� ¬�� ,�H�¬�� �<@FN� slQ	 6���T$E�� 6W$]�� vhª� ,

 6@��<�� 6@�.��� �P�h0�� ���� ��x) vhª� ,��� ����m� 
� 6���T$E�� BC �� 6��lF��
�%��� 6%/�� yl�) ? 

 O@� h|)� *	 ��� ����T$' , M/$]m� �� S� h)x��' h�2�9,�$�  ,($]@� S�@�
S��hg�� `$j7��� h�0�� ��.  M/$]m� 
� R$T�� ? 

 6@���%�� }���0>��� 6$P�W�� ����N� }.2 �'���� � h�� B�.7$� 6�m�� 6/�.� ��. �
 �@�.' B�.7�� ��e , S�$/%� O�x�� �� ���� ,M/$]m� B�.7�8^ ��@+ @+� ,�@=��$� X

6/�.m� ��P� ���2 ;�� :� 6'��« dTE.� ,�@'���� , M@/��m� M/$]m� ��0= , vlF�
��+� :�.� \� �&|%' 6�  �'���� , M/��m� M/$]m� O� y�%�� M�lm� S	)�( ? 

 s�@0�� U@+�� ,���r� ���t 6�hg� ���  �0.7� ����T$' }�' yBpN� }��.]�� ,�X X
T$E�� ��h�N� M/$]m� O� M$|®� 6w��%m�� 6��>g� M' }�@�hg� ��h@+	 ��� oh2 ��

 ,(&7��@  O@� ©@%� d7�� 6��lF�� �<FN� ���7p� 6�h�� ,M/$]/$� 6����|��� 6�.���
����T$' d/$]� �2��� ���� �� yB|) }�'�%� S� u	 ? 

����Z �,��:,��� �,n�Z'�'� � P'8XU"�	 : 
8−��'¹  :_ (&.� ,��hT$' �&7/��� ,M�l� 9 ($]� S��$� � 8,� ���F�) (�$+	 , 

 ,��'k� U'�7��,���'¹ d+�' , S��$�  ? 
                                      

�8 � ,6����� S�/$]m� y�h2b R2� 8�� ,� �8 ?� 
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9−�����h)  :�[hCi �&7/��� ,M�l�  ? 
b−��.���$F  :9�=��$'�$� �&7/��� ,S��$�  ? 
�−��=���  :9($]� S��$� (&.� ,��'�>F �&7/��� ,S��$�  ? 
�− ��FN� �E�� ��hJ.7=��� :�$� U'� (&.� ��h2�7�� �7/��� ,S��$�($]� S� ? 
¾−�Fh��� 6.F�E��  :� (&.� ,�0���Õ �&7/��� ,M�l� �($]� S��$�  ? 

 O� ���lF�C�� , M/$]m� �� ����¾ ��� O� M�l� 9��=��$� X)�( ? 
�� ~D �`�` �� �,n�Z'�'� '8XU� P'I)�� : 

S���l]�� :��i�' d.' �7/���� ,DJ.]�� ,� ,�Fh��� 6.F�E�� , S�/���� ? 
S�E�N�� :���F�)� ��=��� d � ��=�E�� 6��� y���Jm� DQ�.m� , S�/���� ? 
��h�N�� :S�=��$� (p�7m� [�.�� Ì+� , S�/���� ? 

 , �0���Õ S�mh' O$�� +��8�Ú8Ú8aa8v � ,�Fh��� 6.F�E�� 6���&� �l�7F�
 ,��aÚbÚ8aa9v �� 
� §k�� ��7�u� �'� ,`+�m� hJ0�6.F�E�� 6���& ? 

 ��7F� S�)�8a�¾v � s�h@�N�� }������� U�� M' 6$��>�� y���]m� 
� �.� �7�� &� ,
 y��m� (� H¸%�� ,S���N��8���0=u� , �&�� ��� <' B�m� h�h�� D�' ��7F�� O�  ? 

 ��7F� ��2��8a^�v�,��@p ��7F� , Dg� �� ¿�G (>� 6�W./) ���F�) 
� �.� , 
�&7����/' u	 �&$�%� O>/� u �� H¸%� ���� ,6$�7]� 6F�P�� 6��>�� S�mh'� ? 

 v�� ���h+ ��� ��'¹ S�mh' S� u	X�8a_av � ��7F� ���� ���F�) Uw� ��T� 'X
�8a^�v� 6.F �=� ,�8aav � �@%0�� �� S�@)� ,��'k@� 6@%'�� 6@%Q��� �@¢� 
�

                                      
�8 �� ,o©>�� 6/�h�� �Fh��� 6.F�E�� 6/�$� ? U�i�7��� �.$� ;��.�� ��� ,;��.�� �w� ±� S�=�� 

� ,n��h��8� 8�8b −8aabv� ,��b8 ,b9� ,�Fh��� 6.F�E�� 6���&� ¦���� O� }��0� ,
E� [��~� 6�$) ,;i�hW�� �E� \�� ,y2 �8�8b −8aa9v� ,��9 ,98 ,b9 ?� 
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 , ���F�) �l�7F� Sl�	 ´�E�N��9Ú^Ú8aav� , ���@F�) 6@���&� O��@>�� ,
�^ÚaÚ8aav� ��� ���t ��707F� R�� ,a %S�>]�� O�)�( ? 

 ���@F�) �� qwh%� ;x�� ����� S��%�� �  ��G 
� §k�� �%0�� �� S�)�
H�h%m� ��.�� 
� dW.$QN� }��+ q$p�� ? 

�I,^X� � P'8XU"� : 
 °��� �>�J$' , Ø�%�b�,� ($]�  S�$|/b,� %)�( S�>]@�� ��@/e O@� 

 ( �� Í��E��a,a6/]= S��$�  ? 
 O@� (]@+ �@�.7%� ;x�� O��� A��E7��' vlF��' 6�>�J$E�� 6��>g� q�¸�� +�
 d�l@F�� O�@�� (�@$%� D@� M/$]@m� -@W�� �@® ;M���]@m� �%�� , ±� S�>]��

6���� 6��lF�� ���m� ��r=	� 6�>�J$E�� ���m�'M/$]/$� )�( ? 
 , �>�J$' , 6��lF�� 6����� M' }�'�j7=� (��.7' 6�>�J$E�� 6��>g� q��+ ��G O� h|)��

�8bÚ89Ú8aa_v �6��>g� v��� (&$|/�� (¢��r' (7µ ;x�� �$Jm� ���7pu ? 
�U.�n � P'8XU"� : 

 O� ��= �]=h� , Ø�%�� O� S�$|/� ($]� M�l� � *	 8 % ��/e O� ©@7%�� ,S�>]��
)� vlF��© @' 6�7=�7]��©�� ¿�� (� ,6�>�����>�� %' 6=��� �́� 9 % 6���&��� (�8 % 6@�G�E���8% ,

(&.�' 6�$p��� }���]�=u� RE]' �>�J$' , {� <) M/$]m� (��.� %' (7� ¥�)�( ? 
                                      

�8� � ,6. �h�� 6�iN�� yh)�x�� M' ���F�) 6�i� ? v�� ,¥�%�� , d7�� h�h�� {��' O/w ,-0W�� 6���=
�8aaav� ,���¾^ ?� 

�9 � 6.]� �>�J$' O� d>�h�N� h�h�7$� ����X�9v ?� 
�b � ¥�%�� , 6/$]m� }��$+N� v�¨−>$/m� ��&2� 6/$]m� }��$+N� ��w�N d������ dÊ��� ��  ,�&7�p , 6

� ?[�7>$� 6��%�� 6���� ,����� %F O' O]�m� E� � ,n��h���8�8b  − 8aa9v� ,��8�8 ?� 
�� � y��g� y�h2� S.� �99Ú�Ú8aaav� }�h��� =���� y�h2 ,�8aa_v� ,CIA World 

FactBook v�� 9a ? 
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�]=h0�� }�h/%7]m�� ,����h�� °<t S�$' O� ��.  M/$]m� h|)�� ����@' ,� ,��'�F 6X
 v�� �t BE) J]��8a9¾v�§���N� d�lF�� &%m�� ,M/$]m� 6E$W$� ��ª�� , ? 

�,.����� � P'8XU"� :  

 S�$|/�� ,��=�W�h' , ($]� S��$� O� h|)� Ø�%�9,^ % R]@� �lE�� S�>F O�
 @@�� h�h��CIA v�@%� 98)�( ´�@W�©�� f@��.��>�� ��� ��@.'� U@7/7�� , s�@��'

 ,BE) J]� S.� ,� ,ohp� DQ�.� O� M/$]m� O�h2�&m� 6��' S�� y�� }���®�
 h@�� �@&��� ,d�l@F�� �@)hm�� ,6��l@F�� 6�EW�� 6�%/��� ,M/$]m� 6E$W$� ��ª��

 v�� �FÆm� d�lF�� �$J/$��8a^bv � , 6��lF�� }<�.m� ��&2 M' D�].7$�
7��� ,6�'hT�� �'����6/�.� M%EF 
� ��� d ? 

 ,s�h@%��� S�7]@=�T�� , vl@F�� 6&2��� , �>�h�� h>]%� *	 �¸$J=	 i���=�'�
 �@%2 �@® ;��@.  M/$]m� 
� d��>� D��K� *	 }�� 6+h07� `.� {���� q%+�

��=�W�h' y���T� S�h�Æ� O�h2�&m� M/$]m� �%')�( ? 
J−�)I����� � �8XU"� E�,XC��  : 
, v�� �8a¾v �@' ��� 6��<r�� �>�h�� , M/$]m� �� S�)8, �x  �0+ +� ,

 v�@� ,� ,($]@� M@�l� 6%'�� *	 ���� 6.F O���� �� �lp �%���9v� Í@$' ,
 O�h2�@&m� M/$]@m� 6E]= Í$E�� ,($]� M�l� 6�=<� *	 67F M' �� ��%7��8� % °�@�	 O@�

�� *	 O�h2�&m� O@® h@|)� M�>�h@�N� O@� vl@F�� , M$p�@�� S� O@� lK� �x  ,�>�hX
hp� O�� ;� , S�$p�)�( ? 

                                      
�8�CIA World FactBook ? 
�9 �� ,d�lF�� ¥�%�� , }��$+N� ? ,;��.w ±� /«��8^a ,8_ ?� 
�b � ·F�N� s��� y�h2� , S.� �9bÚ^Ú8aa^v� ,i���&.'� ���&2 ��7)$� ��k� O� l�= ,X

 ·F�N� s��� y�h2 ,6�$�P�Õ�� qF�' (���i�B2 y�h2 *	 6�>�h�N� ��=�h' 6%��2 ��P�− 
 , S.��9�Ú^Ú9v �� U� ���� , ?��P� ,`���� ¬�d�lF�� d>�h�N� �$Jm�  ? 
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 O�@�� �@  ��]@�� M�>�h@�N� O@� B|>� �E�� vlF�� S � ,}�h��7�� �N �����X
 6.F (&.� M/$]m� �� Í$E�� ,��7jm��8aa^v���2h�� O� (&/�%� �=��$� ,X)�( ? 

F	 ���]� ���� (&.@� M@�l� y�@� S~� i��@£ M/$]@m� �@� S� �>�h�� , d�l
8�, 2�]@m� �@� S�� ,�����7]@� �>' d>�h�N� Ø��� , 9 �@�� ,J]@� 

 6����.�� ���m�9 (�@$%� , }�i�@2�� , �/%� d7�� ���m� }��� O� lK� 6F�� X
6�'h%�� 6T$��)�( ? 

�@.� U@'�� , S�/$]@m� �)¸��DQ : �@��/� s�@��� ,Ñh2�@�=� ,���@���=X−
b9,9%−[�.�� �&�$�  : ��]>�� ����$�−9�,b%−-/�%�� }�B�E�� 6�W.� (�  :

 ;�.���� S�Jr7��−9�,b%−[hT�� �Bp�� X : ��=��0���)−8_,9%− ? 
 ©/7E@@F O@@� �@@� ;��@@g� {�@@�� @@%' y@@�7m� }�@@�u��� , [h@@%�� ´�@@%��

�98v � 6���>� S�=�+ O� �@�$� D@EW.� �jt ;� ���7��' �/]� ;x�� [� ���
 ;� OJ@F� ��@�7�� ��Ê hp� S�=�+ O�� ,§h� ��� O� �=�' d��� 6��� }�0����

 �����/' ����u� O� �%.� U� [�EFN� ¡�K�	 S�� �jt−6�I�� 6��N� S�=�+− ? 
� ,y�7m� }��u��� , 6/$]m� }��$+N� �2��� d7�� }l>rm� ©)� �%�� [�@�7�� 6$>r

 h@|%E7�� *	 6��@w��' ,(¢�@Q�� O@� (@&%� � �$¬ d7�� 6�/�$+�� }��l�� RE]' vG�7�� ��
y����� �<$%�� , ��g� ��.��� ,y�7m� }��u��� ��]�u y�« DQ�.� , �) �̧� v��)�( ? 

S−�,���ZD � �8XU"� E�,XC��  : 
 
� ����¸F� , M/$]m� �� ���� �@��hQ vl@F�� Hh� +� ,($]� `�� 

                                      
�8 �ABC News 6W« O� U�G� ,BIC News , �8bÚ89Ú8aa^v�, U2��� , �9¾Ú9Ú8aaav ?� 
�9 �§h%�� y�h2� , yh ���� �8�Ú89Ú8aa_v�� U� ���� , , ?[�W�� ��/« ¬�� v�%�� M�N� 

�>�h�� , d�lF�� ��ªl� ��]m� ? 
�b�M/$]m� M' y���� � ,6�>�h�N� y�7m� }��u��� ,  ? ,��h��� ��p��89^ �� %' ���? 
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 ����¸@F� DQ�@.� , ��.7$� 6$�F� �'�� ��$J=�� vj7F� <.�� �&��r>7F� y¸� , ����¸FN
 �r@=� +� ,�'�� �$� y����� S�7])�'� S�7]=�T�� O� M/$]m� �%E' ��=�%7F�� ,6���h����

�� ���� S� �E�hC ��$� �x� ;2�]m� S�/$]m� �uÆ X S�GN� }�� S�' ��$J=�� M0r7>m� 
�P�.>�� ��h2� s� S� �E+ 6���¸FN� y����� ��2�� , o��L ? 

 , @2��� ,��@.  6��l@F�� }�@����� ©@)� d@  v�@��� 6@�=�.E$�� 6����� ©7%��
 O@� h@|)�� ,6��l@F	 6@�%� S�]@�� �� ����¸F�b� ,���l@F	 ��@)h�� �J]@� � X X

�� O� ����¸F��M/$]m� O� yBE) ����� R��7]� S� O>/� d7�� }����X)�( ? 
 ���@m� O@� ��@� ���r@.� S� S�/$]@m� ���@³� ,M���¸FN� H~� ($F� +�X

��.  6�'h%�� 6T$��� 6�.��� ���N� (�$%7' -.%� d7�� �)�hm�� ? 
�¢�>@@F �@@� Í@@$E� f@@�� ,y@@��� �@@�.�C U@@�� ����¸@@FN °<r@@�� Hh@@W�� ,� 

8,_b9, �&�� M/$]m� 6E]=� ,6/]= S��$� a�% (]@��� �@ � ��'�@' (�$+	 ���� ,
 �=�>F �� Í$E�� �&.� ´�|��¾� ,6/]= `�� a %S�/$]� (&.�)�(? 

                                      
�8 � �%�� ·F�N� s��� y�h2 ,����¸F� *	 h iN� 6|%' h�h��8_¾¾, ��Ú�Ú8��  ?� 
�9 �� ,d�lF�� ¥�%�� , }��$+N�? ,;��.w ±� /«��8_� ?� 



 

QQR@ @

@ @

sÛbrÛa@szj¾a@ @

òàÜ.¾a@pbîÜÓþa@˜öb—‚< <

 , ($]@� �@) �/r@� d@7��� ,6��l@F�� 6�N� O� ��2 (  6/$]m� }��$+N� S	
%�� ���=� ( � ,�7�EQ �� �.Q� �� �=�]� �� �=�� �� �].2 S�) ��� ¥��−ohp� 6���= O�− 

 ,ME=�@�� O�x@  y���h� O� ' l� ,���	 S�/7.�� ,��� S�r�%� ;x�� (&%/7e O� ��2
hp~� [�]� 
� �¨�� (jK= u� ,hp~� 
� �¨�� -TW� u f��'   ? 

,XC�� �,��)�� �B�gx� �X7)U. PD �I8���F:��� 6:�� �,��Z�� E� : 
8−�&.� ,����� y� 6J�7= 6/$]m� }��$+N� }�r=  : �@/%�� H� 6����7pu� yhJ��

�@���%�� �$� O�� ,6��jt H�hz 
� ��.' �� ,6��+�� �� :,�(�:�c~�� y�(^O� 
 v�@��� Hh@%� Ax@ � ,6@�=��� 6�F��F� 6�h>]� �<�� O� �r.� d7�� �$� d �

l�� yh �z (F�'M�2 ? 
��:�,)�V� y�^O� ��\n 6@EC� U@� h2�&m� y��� , 6P��Q S�>� ����N� O� B|) , d&� ,

 ,��@�� �%@w� *	 6E]@.��' ,yh@J�� [�EF� �� ;��� S� BC ,OQ��� *	 y��%�� , y�)�
 @$' , y@�2 6@�$« H�h@z }�r@= �G	 6@��p ,(@P�� S�W�7F� *	 O���� U� yhJ�� ��³

 yhJ�� ±@�N� A$' , ���7�� O� ���¤� AC *	 �7.�=�/Q �� ,;��J7�� �/%�� , ¡�J.��)
 �@��h� , (&E$��� �P�.'� y�r.' hJ&m� , �Q�E��� *	 �� Ø�%�� R$Q , �2 O� ���>� *	
 �r@.� @+ (@� ,(&2h¤ M� *	 yhJ�� ��� �� *	 ����N� O� B|) , ���$� �® ,6F����

 ·'��� ,OQ�7]@� *	 h2�&m� ���7�� ,6'�%� h|)� y��%�� �T7� �lE�� �$� � � O� ������
±�N� OQ��m� s��� 
� ��P�� �E��� ,�&�� (��m� 6���� 6�].2 R]7)� �� �G	 6��pX ? 
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�@&.� ,�@�$� y�@�$� �T� yB|) }�%E� S� h%r� ($]m� h2�&m� S � ,��G 
� y�l�� :
6����m� 
� �/%�� }�]@FÆm� ��@.E� � �2 �/%�� ,�P�.'� ��2�� d�lF�� A��2� 
� X

 6���@w	 �'�E@F� ���x@' Ax@  �E�@�� ,�@)�hm�� @ �%m�� ���@m�� 2�]m�) 6��lF��X
 O/K� �&]0= d  �¢N� ,6&2 O� �&�$� 1����� S�W�7Fl�−Ah�= ,− , 6@��E�� ���� X

���%� d�lF	 ��2� ? 
NF� �,.�$�� ��D������� y�^O�  -]+� O� d&� ,M�2l��' v���� -/]� d7��� ,

 O@� O���@0�� M/$]@m� M@�2l�� S	 �' ,6��lF�� S�$E�� �%' 
� h/�� h� ��
 s�0� d��� ($z �� S��� �� ��&Ww�_^ % v�@� ¥�@%�� , M@�2l�� ��@/e O�

�8a_bv�·�@ª d@7�� hQ�@jm� o@� `r@>� �@2 yBE) 6E]= d � ,� M/$]@m�' 
[�%t� 6��) (&�&7]� ���� u d7�� 6/jK�� }�h��Æm�� ? 

 v�� M/$]m� M�2l�� �� Í$' ���8a_bv �a,b9a, �@�� O@� Ó@2u 
8,¾¾¾,9 y@@�7m� }�@@�u��� 6@@.� }����@@�	 }@@)� @@+� ,¥�@@%�� , Ó@@2u 

M�2l� : �@=���� D$%7� ;x�� ��&Wwu� O� ��h� + �uÆ  (�%� S�X ,6@�+h� �@���%'
��N� , 6�.�� �&.>�� ? �@���h�� , M/$]m� M�2l�� �/r� u �0=� MEm� (+h�� S� <$�X X

 ��@$�=� ( ���� O� ��hJ  O�x�� ����� u� ,S�h�	� s�h%�� M' [hg� O� M�2l���Ã "
M��� �� d7���]�� ��ªu� , 60$7Â ¡��= *	� ? 

= S� h�h�7�� �x  O� 1�l�� v�@%� }�@�©7�� 6$��@� , 6��l@F�� ��@�� v�&F	 6E]
�8a_bv � i��J7� ¥9,b % �@%' S�@' ��@��� O@� ' u �=� BC ,��� h�.$� q0$� h�� � ��

 
@� S�/��� O�x�� ����N 6��p y¯�E� y���' (��� �� 6��C��' v��� 6��lF�� S�$E��
 U�� l|� S�7])�E� ,�&�w���X� %�0= 6$� O�� .� M�2l�� }�)�( ? 

                                      
�8 ��Æ� *	 v�� ,}�/$�� \� �K� �]$� f�' O� v�� ,n��h�� , }��$+N� h8a_¾ ,v��ba� ?� 
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9− u }�@�$+�) M/$]@m� M.Q�7]@m� �� ,}�@���J) O�h2�&m� S � 6��� y���' 
 d�lF�� ¥�%�� ��� �� vN� (��� M'� (&.�' 6/�.� 6+l� u� ,6&2 O� (&.�' ·'�h�
 l@/&� <+�� d�lF�� ¥�%�� O� �� � *	 M���%� (&$%2 �® ;6����� ��<�.� ��X X ,

6�2���� �7F��F� d�lF�� ¥�%�� [�]� ? 
 (&.@�' <�@� ·'�¸@�� v@� [�EF� ih'� O� S�>� +�− *�N� �@��hm� , 6@��p

S�W�7Fu�� yhJ&$�− , ���=u� 
� �x  (&$/��� ,6���m� RF�>m� D��ª , 6ECh�� 
� O� S� <) ,d.&m� �� ;��J7�� �/%�� , ´�07��� ��� U/7Jm�[�EFN : ��� ��¹

 O� �wh0� �� U� 6'hT�� S� BC ,6�&�2�� 6F��F ;� v�%=�� ,�&.�' <�� d�lF�� ¥�%��
 d��@��� -@�.m� x@p� �@� �B@|) U@/J7�� �x@  S� @�' ,�@E2�� U/J7�� �%¼ }��ªX X
 �� y@��� 6@.�� O@� O�h2�&m� U/¼ [�$F� xp� DQ�.m� �%' , -7� ,d/�$+���²

��� 6�h+ @�2 O@� ·'�¸@7� }�%/J7�� Ax  M' }l��� d07¤ (� ,��� d� �� y
6)¸r� }��%� , �� ��� ��ª� , 6)¸r� 6��lF	 (F��+ O/w� y��Ï�� qª ? 

 S�h%r@�� y@�� }��].2 
� M�i�� ���� O� 6��� , S�/$]m� S�>� +�
S�@>�� 6F�m�� J]m� ��� ,d�lF	 �)h� 6��+	 y��Ï' <�@� S�=��@%7�� ,U@/J7�� 

 �>r@77� ,d�l@F�� ¥�@%�� U@� 6+l� y��Ï��' �r.� �. � ;¡k�� �x  6��+� (&.�'
 , y��]@/$� �@E$Q ,6@�J�$�� }�x@��'� d�lF�� ¥�%�� ��� O� 6��� y����� ������X
 6�E%@t 6��l@F	 }<�.� , S����]� �� v��� }����i RE]'� ,�)�hm� Ax  �|� ��r=	

� }�@�$+N�� }�@����� ����� `r>� RE]'� ,¥�%�� , 6��lF�� }����J$� 6�/F� �
 O�h2�@&m� M/$]@m� }�@+l� }�@' ;6��lF�� y����� d��.� RE]'� ,6��lF��
 6��l@F�� ���� �%' q]]ª S� %' 6��p ,d�lF�� ¥�%�� U� ���r� ���t �����X X

�¨� 6��lF�� 6�m�%�� }<�.m��ohpN� ¥�%�� ��� , d�lF�� ��2��� 6)�( ? 
                                      

�8 �� ,¥�%�� , 6��lF�� }��$+N� ? ,;��.w ±� /«��8a ,9 ?� 
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 }�@+l%�� Ax  (��.7� y�� ��l� }h&z O��%�� Sh��� O� BpN� U'h�� ,�
 ,y�@�/7�� y��@2 }u��« , }�+�W��� }�����' A�� ,�7�/.�� ��2��� ��G 6�����

*�N� � B)��' O�� : v�� n��h�� , �� ;x�� dm�%�� h�Æm��8a_¾v� O@� y��' ,
 , 6/$]@m� }��$+N� �)�r� f�E� ��p ;x��� ,d�lF�� [�Er$� 6�m�%�� y�.��"
 
@� y�l� ,S�r�� �x� -.%� 6�B�� }�&��� }������ ���� `$7Â ���� ��� ,¥�%��! "
 ��@$g� U@w�� 6���«� �)�rm� �$7� 6F��� O� 6�/���)N�� 6�/$%�� }�&�� ����� ��

 6�/$%��}u�Jm� `$7Â , 6EF�.m� �P�E�� Uw�� ,6/�$]�� ? 
b− �� �>r@' h��@7� ,y��@&�� 60�%@w v� y���+ 6��+ q=�)� ���F 6��lF�� }��$+N� 

 B@C �� y¯�@E� y���@' �@��07�� ,{��� O� d�lF�� ¥�%�� , ;h£ <' hpÐ'
,6�'�£	 v� 6�E$F {��N� �$� q=�)� ���F� ,A���K+ U� y¯�E� h��@7� �� �B|)� X

 q@@=�)� ���@@F ,d�l@@F�� ¥�@@%�� ��� , �r@.� d@@7�� }�@@�l��' }�@@�$+N� Ax@ 
6�E x� v� 6�F��F }��l�� ? 

�− )Æ� ($]� S��$� 6P<%'�� ( �� , S�i��J7� O�x�� 6/$]m� }��$+N� U+�� ��h�7F� S	 
� d@/$%��� ;�@'¸�� (�@$� 62�7« }��$+� }��$+N� Ax  S� 
� d.�@��� d@�<72u�

(�h>�� S�h��� 6T� U� ����7�� O� O>/� ;x�� ;�T$�� (��� -7�� �' ,Ñ��]���Ã ! " ? 
 Hl7p�@' O��@E7�� }��@07� �@¢� u	 �����7]@� �@) 
@� 6@2�g�' ��h@+�� U��
 Ax@  ����	 @�0m� O@� S @� �@�$�� ;6/$]@m� }�@�$+N� �@&�� Ø�@%� d7�� }�%/7Jm�

pu �%E� }�2�g�X���%/7e , }��$+N� �$� H�hz Hl7 ? 
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@ @

Éia‹Ûa@szj¾a@ @

òàÜ.¾a@pbîÜÓþa@pýØ“ß@ @

 Ax@  ��i	 6����]@m� (@�%' h%r� 6��lF�� }������� }��$+N� ����� �0�� S	"
 ,}l>rm�� }�'�%��� S�=�%� ( � <�F u ,[��Tm�� s��rm� , M/$]m� O� (�N�

��� D��K7�� O� �E� d7���B�7��� �7���' d&7.�� ,R��x7 ? 
 }l>r@� �%E@' A�@.= S� �£ }��$+N� }l>r� O� ��hQ nh%7]= S� �E+�X

60%K7]m� 6/$]m� 6�E$CN� ? 
 f@�E= O@�=� R@�T� S� d@TE.� u ,MW]@$�� ��=�E��� 6rEg� d/$]� y�F�� S �

/$]m� B/w È���	 , �0� y�F�m� Ax  ¡hQ �%�� ,}��$+N� �)�r� (@� y�p	 A�¼ M
}l>rm� Ax  ��� k7Â S��' ±� <��� ,O��� , : 

�tc?� y�Z\� : 
 6E]= 6rEg�' S�/$]m� �>r�^� % S�/)�@g� o���.�� <.�' ,S�>]�� ��/e O�

 S�$|/�9 %S�>]�� O�)�( ? 
 x@.� ,S�h@+ 6]@� o@� 
@� 6r@Eg� , [�hg� S�/$]m�� vlF�� �2�� ��

7Fu� ���� ���h� ,�¸$J=	 (� ,����W�	 (� ,�]=h� (� ,��T�©�� , �|/7m� dE�$��� �<%X
 ÑlFl�  k���� &%'�8ab v� 8a^�v �;��&��� d��]m� ? 

 6����@@7+u�� 6�h>]@@%�� �lE@@�� S��@@t 
@@� yhW�]@@$� ��@@&�$� O@@>� S� S�@@>�

                                      
�8 �� ,y¹�%� 6��lF	 ���K+ ?� ,(�.C ,�r�� E� ?R7>�� ¥�� ,d/�.C q���� ,}�B' 8a_ ,v��¾� ?� 
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�@%�� h�� 
� �%� <) ,6�=��&�$� �7=��%� O� lK� ,6�/�$%7���X �¸@$J=	 d@�l|�� S�
 v�� k� 
� ��P�Õ	� �]=h���8a�¾v�6���� }�=�%� �F�� f�� , ? 

 v�@� �>�h�� ÑlFl�  ��i ��.���8a¾v� (@�N� 6@��  }�]@$2 ��K@g ;
lP�@+ �h@� ,�@�'���� , M/$]m� Uw� O� S��0���� ���F ,y�7m�X :Y , M/$]@m� S	

 D�hQ O� vlF�� q$p� 6$+ ��'���� (&P�@'� O@�� *	 S���%�F �E�h+� ,[h%�� ��J7��X
S�.�� ��'���� , S�>� S�' �/]= O� O�=� ,( ��2��Z )�( ? 


@� �@)¸� ��@.  vl@F�� ��2� 
� ��K���� M/$]m� y��'� �7Wp q=�)�)�( :
 H@� (@&)l�� y����@�� ,6��l@F�� 6@���|�� d@�$�� (�@$%7�� O� M/$]m� S��h�

.�� ,( ����	 w S���%�� 6J�' (&$7+� M/$]m�' �70��� ,y����' M/$]m� ��.'� B�
 G�@�=� 6@�$/� 6@�� v�@�� D�hW�� ]� 6rEg�' 6W��m� vlF�� �+�%� �l7'�� ,6����
 `P�@z� O@� (¢�@�h�� ,d2��@�� ���@�u� O� M/$]m� S��h�� ,6rEg� d/$]�

 d7��� ,(&�$� 6� �E�� RP�Ï�� nh�� ,6�����P�.>�� 6E�Ô �&�$� D$W� ? 
 v�@� v��h� l�  �7]J.� (>g� *�� (��8a^�v� , ��'�@F O@� �B@|) `@$7Ê ¥� ,X

�  sh0��� ,M/$]m� M.Q��m� ��i	 �7F��F O� H��� �Em� : �@/%� S�) ÑlFl�  S�
@m� D@$W.� O@� �@/%�� �7]J.� ��� ,6���&��� ����� U� 6�E�$��� y��%�� D$W.� O� ����

 O@�� ,��h�7@Fu� �@µ vl@F�� ��@2� S� v�&0m�� ,6���= O� ��h�7Fu� d � ,6���g�
6����t ���� �G �7]J.� S�' <$� ,�%� �>�h��� ��F�� ��w�	 ohp� 6���=X X ? 

�¨ M7mÆ� M��F�� 6rEg� , 6�h|)N� 6.« qph�� ��� : �@�h��� y�F�� − n��
                                      

�8� E� /« G�7FN� ,¥�%�� , 6/$]m� }��$+N� 6.«  y��$� ��$%�� 6.J$� 6��%�� 6=��N� ,S<]�� \�
 ,`���� h iN�' 6��lF�����^ ?� 

�9 � ,D'�]�� ��m����� ,�¾�O� l�= ,X :G�7FN� ,vlF�� �+�%� , 6���&��� -%�N� ?�7�� \� E� ? 



 

QQX@ @

*�N� yhJ�� −�2�� y�F��� , 6r@Eg� v�@>� `@7>� ¥� ,6��l@F�� 6�������� O��
 D@�hQ O� y���Jm� 6/$]m� 6���� U� �)�rm� {��	 , ��K� �' ,M��F�m� M���

6�'�.�� S���]$� {� <) O��h/7m� ? 
�,.�c�D y�Z\� : 

 O� h|)� ��=�E�� , S�/$]m� �|/�^ % 6@�$+N� S� M@� , ,S�>]@�� ��@/e O@�
 O� ��� u 6/)�g�9 %S�>]�� O� ? 

 6.F ��=�E�� , 6�=<|%�� 6�l�� G�0= -&7=��8b9^  − 8a8^v� �@C�i @¬� R@j7=�� ,
 v�� ��=�E�N �>$� �]0= O� O$�� +� �� �]�P�X X�8b�^ ���@F �@>$� S�)� ,X X yh��]@� ���@� �

 �@$m� �x@  ·�@F 6@�=�|�� 6@�m�%�� [h@g� ,� ,6��lF�� ����7�� �/Q� 6�'���N� ����
 ,�lE@�� ()�@� ���7pu 60��m� }�'�j7=u� q�h2� [hg� ��&7=� %'� ,��=�E�� ����W�	 q$7���

 v�� x.� �lE�� ����� 
� yhW�]�� O� ��.>� O�x�� S�����r�� i�� �&����8a��v�)�( ? 
 6��E�� ,−��7%m� �  <)− O@� M.Q��@m� w 6|�E�� ( ����= S�����r�� h&�� ¥ 

 (�.@m� ·�@Wj7�� ���@' �@� S��Õ O>�� ,S����]m�� S�/$]m� ( � ,S���N� ��E��
 DQ�.� *	 2�]m� ������ ,¶��7��' 6��lF�� ���m� ���$C�� ,d£�7�� ·TK���L

�%.�� 6����F�P�.>$� 6E].��' h�N� ��x) ,�� hP�%r�� 6��+� ���p� O� M/$]m� � ? 
 O��� yh>� S���µ S����>g� S�F�m� ¡��� ,O��� �<$� 6��>g� }¹���
 �� ±�@� R@��Q ;� S�&WK�� ,6����r��� ��g�� ¡�� ��0QN� ��0= , S�|0.��

 M/$]/$� s�W.�� 6%F�� }��0�� }h2 <) ,v���Ø���� 6��%�� `P�z��� , ? 
 v�� � ��h+ 6����r�� 6��>g� ���	 %'��8a¾^v � 6�.�� u 6��� ��=�E�� ��E7��'

                                      
�8 �G�7FN� ,6����r�� yhW�F qª S�/$]m� ?d�lF�� R7>m� ,h)�t ��/«��B' � ,}b ,8�9  ,��88a ?� 
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 q@'���� ,S�=�@��� �@&�$� R@+�%� 6@/�h2 \� *	 y��@�� q�E@�� ,�½ �@) BT�! !
 B@�T7� S�=�+ ��� ,�&��	 ��� 6��$��� 6�<%��) ,6�$>r�� O��� h ��� -7� 6��>g�

N� *	 �lE@�� q@��ª� ,6��l@F	 �� 6@�'h� 6@�P�� �@�� (F� ;� G�¤� U./' Î�� �<F
6���77m� 6��<�� �'�xm� , ���h'N� Hu�� �<$%�� }��� &r7F�� ,BE) OJF ? 

k@� *	 �@�� -@7� ¥�@%�� , ��� y@� *	 �.�' h� ´�E�� ($]� R��Q ����L :
Ym� O� ´G�' q%/F� d.�%' } �t� ��@�h'N� O@� B@|>�� �&7��@w ¡�� d@7�� �'�x

 d7�� Ø�707�� ()�« k� �Er� �2 , �.r�� ,���$� MrW%7m� M����r�� �/�� ����	Ç X
��=N� ���F %' M/$]/$� y+�g� 6�E�$��� �&7��+�Z )�( ? 

 S	� ,(��@�� O@� vlF�� R��T� O� S�=�%� S�E�N� ���� �� �x  ��.�� v�� *	�
)���� �%' q.]ª + q=�? 

G− ��UXn y�Z\� : 
 v�� ,8a99 MW]$� S�>F �� S�) v^�9,�_ ��@&��� �@� S�@)� ,6/]@= 

 (&.�_b,^a v�� }�� ¥� ,�8ab¾v � *	 ( �@� �@�� -7�b^,�_b ;��@µ 
 ( �� Í��E�� MW]$� S�>F ��/e O�8,bb¾,�8_6/]= ? 
�m�� d7���]�� ��ªu�� �.��' q=�)� �lE@$� 6E].��' 6/P���� ��� 
� ��=��7��� ��=����� ��=

6�+��� �'���� , S�/��� ��=�) ¥�%�� ��µ d|$� SN ��G ;��&��� �uÆ  �&.� �hp d7�� ? 
 O@�m� S� u	 ,�K@�� S�����t� �' ,S����]� MW]$� n�� 
� Ø�%� �=� U��X

 [���� ( ��E7��' ( �� M/$]m� 
� 6E�.� q=�)! ���@� �� ,M����g� 6�K���
 n�&2	� ,�&%W+ �� H�hQN� I)� ¶t� [Ô O� ,6��r' `.%�� ���=� �) ��&���X

                                      
�8 � �%�� , ,±E+ O��� S� h' R��W�� U� 6�h ���� d�lF�� ���$�� y�h2 �����8�� *�N� o��� , ,8�^  ? 
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 <@) ,y�h�� �� �2� M' u� ,�0Q �� ¦�t M' ��+h0� S� S�� ���h'N� ��7��� ,����g�
`���� Ì+N� �&F�� 
�� ,6F�m� O)��N� }��h� ��>&7=� ? 

 , S�/$]m� ·+�]�� 6��F �) −6��+� �) , <'� �' − d��� ,-�h2� 
7+ M' 
 ����K@�� �� ($%� u� ,�l7�u� �' x.� ��&��� � 
� (&�k� Hu~� }���

 −��7�� �2� 
� −\� u	  ? 
 D�l� �' ,6$7�m� MW]$� 
� ´��&��� ��&Wwu�� `.%�� {���� k7�� ¥

�]@� d.�W]@$� d�lF	 2��� �) ��&��� �©@� �'�x@� q@=�>� ,��@2��� O@� ��
 q$J@F -@7� M/$]@m� O@� Hu� y�� O� h|)� �&7��w ¡�� d7�� 6mÆm� l���t�Ã
 ,� ,h@p~ q@+� O@� }<�jm� , �'�xm� �J7�� ,d.�W]$0�� ��&�� v��� O� v��)

 v��9a ,M/$]@m� O� Hu� 6%K' �&�� Ë+ d7��� ,6�'N� y�C {��� q%+� v
M' ����h2� ��7+  ? 

 , 6.>//@@�� 6@�$+N� O@� 60%K@7]m� 6/$]@m� 6�E$CN� 6.« O� 6�m DEF �� �)L ! "
v���� ¥�%�� O� 6��.7� DQ�.� ? 

 }���7�� S� *	 y��t�� �£ �= � ,6/$]m� }��$+N� }l>r� , n��� �E+�
�� �%E� hp~ U/7e O� `$7¤ 6/$]m� }��$+N� �2� , 6���hm�X6��� �) H�h ? 

 O@� R��.' U7/7� 6�Q�h+�/�� h|)N� S�$E�� , }������� }��$+N� S�>� ��
 (���@�� q/�7=� �� <�� �uÆ  S�>� E� ,(&��w�� M]�7� �h� (� ¡�7�� 6�hg�
 6@�/��.�� 6@�/$� }�@+�Q (@� }h@��� @���7��� (�@�� O@� ��@2�� (��%/¼�

� ��i��@@J7� S� 6@@����� 6����@@7+�� 6@@�$+N� ����@@m �@@ ���W�� }��@@�7�� (@@�%
 ,\� *	 y��@��' 6@�h|)N� s�¸@p� , 
@�� }�2�� *	 �&.� ���$W.� (� ,6��lF��

6��lF�� }�&2�7�� v�¸�� *	 U/7Jm� U��� ? 
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 �� ,6���h�N� S�$E�� �%E) ,;��E7Fu� (>g� S�$' , }��$+N�� }������ ���
+��� �'���� S�$' -/]@� �@� }��$+� O� (����� ��/7� �uÆ&� ,� ��=� M���� ,6�

dQ�h+�/��� �� hg� ¥�%��' ? 
 �� d7�� �$� d � ,6/P�+ }���7��� ,M��h0�� M' U/¼ 6)¸r� (F��+ S� BC
 d7�� ����%��' D$%7� �� ·E�h� �� � � ,}������� }��$+�� §�¸Cu� O�N�' -/]� ��L "

� 
� 10ª�<.�� 
� ���+� A��� d�lF�� ��2��� 
�� ,�7��jt ($]m ? 
 M' �¸rm� (F���� �>r� d7�� }��$+N�� }������ }l>r� h)x= S� �=��� �G	�
 ;h@>0��� ;��E7@Fu� (@>g� 6@�W.� , Ø�@%� O@� �� ,hg� ¥�%�� �z , Ø�%� O�

6���7�� }l>rm� ×h�7]= S� O>/� ;·C�K��� �2�m� : 
−6�.��� }l>rm�  ? 
−6��jr�� ����N� �P�]�� 6��<72u� }l>rm�  ? 
−6�+lpN�� 6��'¸�� }l>rm�  ? 
−6�/�$%7��� 6��T$�� }l>rm�  ? 
−6�F��]�� }l>rm�  ? 
−6���m�� 6����7+u� }l>rm�  ? 

P�,�� T,g�q M���"� �� �\� k,n� : 

Þëþa@kÜİ¾a@Zòîäí‡Ûa@pýØ“¾aZ@@ @

 6/$]m� 6�E$CN� q=�) �G	−��0>�� (>� qª � h�� 
� 6'�$Tm�− 6@0P�Q ;� O@� 
 6/$]@m� }�@�$+�� 6E]@.��' h�N�@� ,y��g� D� �he O� f��$� u�e ��£ ¥ ,��=�)X
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 �@  S�@��N� R@��C , (&E��@= S�) �� 6/$]m� }��$+N� ���j'� ,->=�� t�
��N� �%' ,� ,��&Wwu�� ØWE�����h�� 
� ( ��E2	 �� ? 

 ,6/$]m� BC 6�h|)N� (>� qª 6/$]m� }��$+N� y�=�%� O� �G<= �%' ±� <���
6����r�� �� 6�.���� �� 6���]m� 6�h|)N� ���F ? 

���� ���	� :�')"� *+ ,-� �."/.	� %�)"0�� :  

��F� , 6���]m� 6�E$CN� �&/>ª d7�� ���� O� : ,� ,M@E$0���@'���� : ,�©@+
����h�� ,� : ,�@=���� ,;@=��'� ,�@T=�>��� ,;�l@�� ,D�E�i��� ,��.�)� ,�.C��

 ,u�@J=�� ,�=��]@7'� ,�@���h�� [�@.2 ��@ª�� ,��]@����� ,�@�E��i� ,�@�BE��� ,�=�C�
 q'�@�� d@7�� y�@F�m� 6@2�� }��07� ,ohpN� {l|�� }������ ��� (�%�� ,BP�i�

ª 6/$]m� }��$+N� v�@>g� [�@$+ , M�@�� @�g� o@� }��@07' dE�$� (>� q
��G ���� O� � �E]7>� S� O>/� d7�� 6�$�m�� M���]m�? 

 �@@>� 6�Br@@E7�� }����@@F��� @@&� �@@���h�N §���N� �<%7@@Fu� S� �@@t u�
 y��@��� �@� hp�� d7�� v��� ���m� 
� �l�7Fl� &� <) ,R=�2 O� 6���]m� `P��W��

O� oh@+ ��@p�� �@���h�	 , vlF�� ��r7=� S� �K�� �7��l� �¼ �®� ,hp� R=�2 X
 y��@��� 
@� 6�B�@.7�� }l@/g� ���� , �¯�E� �EEF S�) ;vlF�� , � Õ�' S��X X
 6��l@F�� ���@/$� �lE@�� �@$� , ´�k@.�� (@>g� 6@'��« �@�G UE�� ,��h/]��

 (�$%7�� k+� ,y����' �&+lC	� 6���]m� `P��W�� 
� `P�z����)�(? 
�x  U� O����� : �@�=��.� , 6�h��$�� 6]�.>��� ,��m�' �&/���� �P�.>�� ��.' , UF�7��−

��|m� ��EF 
�− : v�@� �@E+ ,6��.]�� �&7�=���� qT$'�98v �88 `@z�� �u�� S�@�$� 
�� 2�]m� �� , �w�� U2�h� U� ,B�.7�� �<�� , �&7�E��C 6��lF�� �)�hm)�(? 

                                      
�� � ,�H*� '& C�
� ,@����B
 &�a?� �D�N
��n�33:� 

�; � X @��La[� 0�
`�* 0�Bc?� Êg*. :& ,�	
� :J�
� ��& ,�W��
� '�¢/ ,�� ,���Y��� ,#� ,
�4;S +− ;77S ,��n���:� 
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�|� ,S����� O� 6E�� M/$]m� (>�' q��� S� DEF 6��� , ���� : �� ��@=N�
 O@� ¶.� ¥� ,y��'��� ��7�7�� �  (���+ v��¢� %' M/$]m� R��= S�) ,����� ��=�EF�" ! XÀ

ohp� �l' *	 ��h0�� O� O>� O� u	 }�m�)�(? 
&��+� d7�� Ø�707�� ()�« q=�)� , 6/$]@m� ��@=N� ���@F @%' S����]@m� �

 ¦���@7�� , ohpN� S���N� ��E�N S����]m� �&F��� d7�� }���&Wwu� Ur'� (µ��
 ���@t ��@Q�©��� A�@�� ;x@�� (@>g� �@  }�@>$7/m� y������ }�m� S�) ,�$)

 6.@@F ��=�E@@F� , ���@@���8�98v � 6@@�Q�h�� U@@�� @@w− , ��@@&���� S�/$]@@m�
�(&7��− d@  (&7.]�� ;��� ,(&||2 D���� (&�.t� ��.�� sh� }���h+ q=�)� ,À !

 d@7�� 6@��hW�� 
� ´�'h�� ��r%�� 6��' H�¸�u� ��E+ ��h� Om 6%P�r�� }�'��%��
6$� 6���]m�' H�¸�u� v� ��' <� ,���t �� ����)�( ? 

 ��E= y���� ����� ���r7' vlF�� 
� (�h� ���˜($� , �&7@F�¯ �0j.@� 
 O@� ��= ��£	 y��Ô *	 S�h�.� }�.�%E]�� x.� ���' ��.� ,Sh��� �x  �P��� , u	

���g� D�hQ O� M/$]m�� M���]m� M' ( �07��� 6$��� ? 
lP�+ �]��E�	 ��7)�� � � d��]� f��' �x� H¸���X :Y @/« dE.�� 6��jt S	

˜ y���' d��]m� ¥�%�� *	 6���  O@� @�%�� qJ]@= ���� ,BE) � *	 6 �r�
 ��@F ;x@�� R�@%7m� h@>0�� O@� �&$) }�r= d7�� }���h��� R�G�)N�� }���¸�u�
 6@�E%� �P�@F� o@�	 }���¸@�u� Ax@  �@|� ,�'���� �p� vlF�� �' x.� [hT��

                                      
�8 �G�7FN� ,6��<F�h�� yhW�]�� qª S�/$]m� ? ,h)�t ��/«��8^�� d�lF�� ¥�%�� ,� %' ��� ,

 y����� ��� ,`�Æm� �0.� ,v������ ,yh ���� 8 ,8��  − 8a_� ,v��ab �� %' ��� ? 
�9���  d/&� G�7FN� ,S���G u S�.Q��� � ,yh ���� ,s���� ��� ,;b ,8�9  − 8aaa ,v

��¾�� ,;��h��� h/� 6�h� ,±� B�� �F ,vlF�� ¡�� O� l�= ,X���b ?� 
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d�lF�� m� w B <��Z )�( ? 
@m� S��E�$�@�� �&�� S��%� S� DEF 6��� ,� ,M�.Q�@�� M�E�$�@�� U@� S�h/%7]

�|� : ��/$]� ,O�h/%7]m� ���� %' (>g� S�.Q��m� S����]m� ($]� f�� ,ME$0��
 , M/$]@m� ��� S�@' <$� ,M/$]m� ��2� (�Jª� vlF�� 
� ��K�$� v�&m� ��x)X

�� S�) ´�'����� d>�h�N�� ´�EFN� �<%7Fu� 6KE+ O� 6�h�h�7�� [hg��P�� ��X X)�( ? 
 <@) M/$]m� M.Q��m� w S����]m� �&F��� d7�� 6�0�7��� U/��� R���F� O��
 6@/�./' S�]@=�� s�@�� 6@.� *	 6���hm� ���m� R%t h�hª 6/�.� 6K�h� , ��2
 M/$]@m� 
@� 6@���� y��@'	 }<@J  Or@' dE�$�@�� ;�7�� �' ,d�lF�� h�Æm�

@2� �7�' ,M�.�E$0�� ,S�@�$� `�@= ��@�� ($]@� `@�� 6@P�� O@� �@�� u �@� ¡h
���m�� 2�]m�� }��E�� s�h�	� ,M/$]m� n�� O� ��7>  S��$� [��7C��)�( ? 

 6.@@F , M@@E$0�� 6@@��>� *	 S�/$]@@m� �@@�+ ;x@@�� ��@@'N� [�@@7>�� , ��@@2�
�8b^��(2 , M/$]@m� @w q@E>��� d7�� 6����� {���g�� �'�xm� �� S�  [�@.

 Í$' ME$0���8^·�� }��.F {l� , 6���� )�( ? 
 ;x@�� h�N� ;(&].2 d.' �E+ O� (&F�� ·�]� , S�'��« S�/$]m� S�.Q��m��! #

y��%��� ¡���N� O� <P�� ����� `+�� , (&$%2X)	( ? 
                                      

�8 � 6.F 6EQh�' f��|�� d�lF�� d��]m� h�Æm� h�h���8a^^v� �%�� ,§h%�� 6$e ,99b ,� ��=��8a^^v� ,���9 ?� 
�9 �<F�h�� yhW�]�� qª S�/$]m� ,h)�t ��/« ,6����8b8 ,8b9 ?� 
�b � �%�� ,h>' �Jm� E� �F ,����̧ F�� ��F� , 6/$]m� }��$+N�9b ,d�lF�� ¥�%�� 6W'�� O� y���� ,Dg� y��� 6$e ,

� ©/��=8a_bv� ,��8�^� ,h)�t ��/« ,6��<F�h�� yhW�]�� qª S�/$]m� ,��8bb ?� 
�� � ��F� , 6/$]m� }��$+N� ,h>' �Jm� E� �F ,����¸F����8�^� , S��t &%� y�= O� l�=X

 vh« ,6/$]m� }��$+N�8ba_  ,��� ?� 
�9 �Mf��D :& ,�fL,* �*�*. X @�B��� 0�Bc?� M�N¢ X �La[� r% ��,�
� 0L�q� : ��J��

@��La[� &�	a �� ��) ��[� @	�F� ����NG& @
a� ,'�D��
�: 
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 M���]m� O�h/%7]m� Hk� S�) �G	−�@>�h��� �¸$J= )− yh/%7]@m� �lE@�� , 
g� �t }�)h� (�'� ,<�+ M/$]m� BC M.Q��m� U� S��%7��' ,M/$]m� 
� `�X

 6@�h� ��@W�	 O@� ��@= *	 �@�� (@ �l' �@p�� (&7F��F S � ,�|�� 6�m�%�� B�.7��X
 M@' 6+h07�� O>�� ,6�Q�h+�/��� �&77�u 
� ��h� ,M.Q��/$� }���E%��� }��7%m�X

 , y��2�� q��i �� M.Q��m����N� O� B|) ? 
 d7�� [�%r�� *	 ��h�= �� �G	 ,��$J=�� o� ���/7��� s�07��' ��]��� 6E$C S	
 ��@.  6�]@.�� S�=�@�� ,[�$Tm�� R��T�� 6�$�%' (&%� ���%7�� �%£ ,�¢�/>³ ��=�)
 S�@>� 6@��$� (@&%0=� ��.�� y���	 R]� 
%� ,67�E�� 6�%0.�� ��F� 
� v��� l|�X

&�� (&%w�M@' 6.Q��m� , ���/7�� �h�� ��x�� ;� : 6@���Subject OQ��@� ,Citizen ,
 d.Q�Nationalist U@w��� , °�@7��'� 6�]@.�� , -@=�� (&72�� O�x�� *�N� (K� ,

62�� ( l�� 6|��|�� (� ,6�=�|�� (&�$� ,s��g��)�( ? 
@�hg�' 6�.��� ( hP�%t S�F�<� M/$]m� �¸� 6���� q=�) S	� �@%' S� u	 ,6

 o@�	 yh�@� }�h@Q �@�=�W�h' d@0� ,�@���%� �0+�� S�xj7� + M���]m� M.Q��m�X X
 ,6@F�m� }����@F `@+�� , S��$�@� �@¨� �WE@w S� %' M/$]� ME��Q ���m�

yh�m� q��+� :Y O�Æ@� ¥ �G	 6���]@� �&]@0= ©7%� u �¢�� ,S�W�r�� O�� vlF�� S	
��x'Z )�(x� ¥� ,<&�$� o7%m� H��=� ���t 6��>g� q$%� S� h)X ? 

 �@��/� [hT��@' M���]@m� ��%r@� 6����g� y����� O� ��>%=� Hk7�� �x �X
 ;��$J=�� k.m� S�]� 
� ��2 ,vlF�� ��i	Canon David Maclnnes ���+ :Y O@�

                                      
�8 � ,�W.Q 6�%���� 6%EWm� ,S�=����� 6��lF�� 6%���� , 6=���� 6F��� }��].�� ���8�^ � , ? ¬�

 ,¬� /«��988?� 
�9 � ,y%��� ;G yhC ,S�%'�N�� 6|��|�� 6.]�� ,f��|�� �%�� ,vlF�� ���� 6$e8�_  ,���� ?� 
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 ��=�W�h' , �.&2��� d7�� }���7�� (jw�−�=���7�� ,−@�$� ��@2� �   , ($]@� S�
2 �>' ( 2��� 6&2��� M���]m� 
� R£ �x�� ;�lE�� Ax Z)�( ? 

 ��]@�� S�@.Q��m� �&.� ´�%� d7�� 6+h07��� ,y�7m� }��u��� , h�N� `$7Ê u�
 f@�� ,��]�� M/$]m� , vlF�� �|/� f�� ,��x) O��� S�$�� R=�2 *	 �&%2h�L ! "

�� , �&$�EF 6+h07�� }x¤� }��0r@7]�� 6@��p ���� ��]$$� ,�%� S�=����� Hh%X
 , h�Æ� �2 Uw�' ��&��� M.Q��m� U7� �K�� O��� RE]' 6+h07�� ��� O�� ,6��pX

}��$+N� O� ( BC S�� 6���� 6F��F? 
 y��@� yBE) y�=�%� ´�%� �>�h��) Ï�7m� ¥�%�� ��� , 6��lF�� �)�hm� ���� u�

��' ��h�N� O� d@7�� vl@��� �P�@F� O@� y��@�� ,6'G�>�� }�ClE��� 6+I��� R�hj7
 G�@¤�� B�@7��� [� ���' S�/$]m� �&�� (&7� d7��� ,6$$Km� 6��l��� ��l¬ Or�L "
 ��@� D@��%�� U@./' }�@��>g� O@�� ,6�$FN� O��¤� R��7$� �+�%� 2�]m�

�.m� �%' , �)�hm�� 2�]/$� ��.E�� ��p�h�DQ)�(? 
��((((�D�	 : 

 Ø��� 6/$]m� }��$+N� �&�� q%7� 6�'���N�� 6�>�h�N� }�%/7Jm� S� �t l�
 h)x� S� ' u �=� u	 ,ohp� ���� }�%/7J/' ��G S��+ �� �G	 ,6�hg� O� �' ��' u

 Í��@' �>r@' yB@pN� }��.]�� , �$�� + Ø���� �x  S�− ©/7E@F @%' <�@F u�
98v−��  vl@F�� 6@&2��� 6@���g� , �&.� ��h� d7�� 6���� M=����� qwh� f

 O@� � Å�0$�� �>�h�� �&.r� d7�� 6�E�$��� [hg� Ax  -0¤ u� ,�lE�� �$� , �$ ��
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 O@� �@&�$� R@�¸� �@�� s�h%��� S�7]=�T�� , �$ �� vlF�� 
� ( BC� M�=�W�©��
� ��� ,�]0= §hT�� U/7Jm� �p�� ����}��$+N� U/7e A�¼ }��E$F O� �x  O� (J. ? 

����	� ���	� :1))�2�	� *+ ,-� �."/.	� %�)"0�� : 
�@&.� S�@�.���� �&/>³ 6/$]� }��$+� �� d7�� ���� : ,�@���'� ,Sl�@F� ,@.��

��u� ,6�'�.�� ����)� ,����E/)� ,S�'����� ,y����T.F� ,S���'� ,��E�=� ,=l���� ? 
��� ��.  �@� DEF� 6��7� O>� ¥ ohp�� ,yÏ�7� 6$�7]� 6��� M' È��$� s

 d@.�� d/Fh�� �&.�� S� (C� S�'����� ,M/$]m� 
� dE�$��� �<%7Fu� U� q=��%� S�
 �7%� ���7pu 6���>�� 6�hg� M.Q��/$� dW%� 6�=m� , �&���� °l�7Fu� �&0+�/E�

� R=�2 O� �p� <=�� ,M%� O�� �� ��r@= (@� S��G�E��� ,��7F�� R2�/' 6���
S�/$]m� ��x)� ,��.  S�t �G ? 

 M/$]@m� �@� S�@) ��|m� ��EF 
%� ,6�P�� 6�I' S�'���� , vlF�� �7=� ���
 6.F �E+�8ba�  � °���8� *	 M7.F %' ( �� ���� ,($]� `�� 9_�0�� X)�( ? 

�� h��� ��r7=u� �x  ��]� S�) �®� ��@��' (���@�� �l@p O� vlF��' M�=�'��
 , �@&W0= U@�' O@� ·0.$� y��m� 6�'h%�� ���� ��.7�� 6F��F %' ����p ,6/$]m�X

 [hg ����7=� 6�m�%�� s�]��X�8a^bv � S�@'���� }�2�� }7t� f�� ,��P�Õ	 w
,S�@'���� �p�� R=�2N� M/$]m�' (����� �lp O� ��x) ,��¸E�� *	 �@�G �@E+� 

��FÐ' }�h/%7]m� O� (���� .� vlF�� M�=�'���� O� �� ��p' ? 
 S�'����' S�/$]m� �$7��8� 6Wr@= 6��l@F	 6]@FÆ� −h/7]@� @���� ,�− <@) 
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�|� ,6�G�E��' O�� : �@¢��%� DE@F� ,��=� v�7m� BC �&%w�� 6J�7= ,����'� =l����
m� 
� §hT�� h/%7]m� U� 6@+h07�� 6@F��F O� ´�%� �&�� 6/$]m� }��$+N� S � ,M/$]

�|� 6��.7� R���F� , 6$|/7m� H�%w��� : *	 �B@|) q$@�� d@7�� 6�]�� 6�0�7��X
 v�� d0� ,y��'�� 62���8baa  � �@7+ ,6@���77� v�@�� 6@�l� , M/$]m� ��.�� ��'�

 O@� h@|)� ¡h@2� �j@t `@�� O� h|)� �&��8�,($]@�  ¥�@%�� 6@W'�� U@�� �@® 
��J7�� (��� *	 d�lF��)�( ? 
 v�� v�F� {��� ��x)�8a_8v � O� h|)� ��� d��� �@���' ,� ,(&�k@� ($]� 

M/$]m� w �'�xm� [�>��u S���N� �%' , M����r�� U� S��G�E�� S��%�)�( ? 
yB@pN� }��.]�� , 2�]m� , M/$]m� �7+ {��� ���� u� (&+h@�� @.��' 

 �@T' 6@�hW7m� }<�.@m� UJr@� 6@�.�� 6@��>g� S� v�$%m� O�� ,S��%�� v��� 6$���
 ,;h'�@E�� J]@m� {�@�� ���@� �@� �=� v�$%m� O�� M/$]m� w ��<�� O� HhW��

 v�� �� ��8aa9v � �@p�� �G�@E� u�@|� ����@+� f@�� ,¦���@7�� yh)�G , 6�p�tX
m� D$C�� ,J]m���|/7�� �$p�'� �&��� O� J])�( ? 
 h��©� ,��99v � q%+� Y }���2�2 {��� Z }�@)�&7=u� 6@/+ q$|� d7��

 O@� Hu~� }��@� �¯� ,($]� d0�� O� h|)� �&�� �7+ f�� ;6/$]m� 6�$+N� wÃ " "
 }<�.@� q@=���� ,;@�N� �@���� ( � 6���� ��E+ , ����� }��%�� O��� (�i�.�
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s��� �lE�� �$� , vlF�� � N oh2 �� S�]=�� )�( ? 
 ����7' R��W� 6�.��� (�<�.�� ��.�� o���� ���� ���8^ ($]@� S�@�$� 

 6�F�.�� 6=���� *	)�(? 
 (&�@$� �E��� h�©7� ;S�����t (¢�' M/$]m� 6��>g� (&7� �� �B|) =l��� ,�X

m� 
� 6���� nh0� <) ,(&$7+ �� S�@�G�E�� v�@+ @��� ,6@�G�E�� 6@���|�� ��.  M/$]
 6@���� �@$� �/]@� S� R@J%�� O@�� ,(�h@>�� S�h@�$� 6�h« }�%EQ `���7' ��. 

M/$]m� ��F�� , � �l' , 6�=�k.�� }����F���')�( ? 
 	��	� ���	� :�3�)4	� *+-	� ,-� �."/.	� %�)"0�� : 

&7�2�����	 q.' 6��>� O� U+�7� uÀ ! ! �@ � ���%� S� O��� 6'��«� ��g�� 
� �
`�g�� ($���' u	 ;�p� �2� 
� vlF�� � �� ,6��� 6��<]�� S���N�! 

 M.Q��@m� U�� 
� S�����r�� nh� �� ;Ìª S� O� h|)� ��G 
�  ��r���
 y��m� q�= D'�]�� d7���]�� ��ªu� d0� ;d.�.�$�� Ò)��m� R x/$� �u���L8b O� 
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<72u� �E2�� 6=���d)�¸tu� U/7Jm� �&�$� v��� d7�� �FN� v¸³� ,d�Z ? 
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(&$]= ���� (��u� S�>� O� h�.�� Hk' ,d7���]�� ��ªu� ? 

9−�Æ� O�  yh@�= (&��	 h�.� `.��� �x � ,d.�.�$�� v��.�� S�� Ò)��m� R xm�' S�.
`%w� 6�].�� , ( �)h� S�>� °�7��'� ,-=�� ? 

b− �@/³ S� sl@Q�� 
@� D�7]@� u `.�@�� �x@ � ,��G u� �x� S�.�Æ� u O� 
y��g� �+ 
� -�E� S� D�7]� u �' ,6�7���]�� 6�].�� ? 

/$]m� }��$+N�� 6@����m� �hJm �2�h0=� ¼ S� R%��� O� ���� Ax  �|� , 6X
 ��@ªu� O@� �@) d@0� ,6��K@�� ��@g�� ��@0�� , u	 �¨hP�%t 6F��®� <&.�� 
�
 U@� ���%7$� R���F� y� 6����r�� 6��>g� }x¤� 6�E%r�� M���� D'�]�� d7���]��

�&.� M/$]m� M.Q��m�)�( : 
�� ���m� slC	 �@' ,6����@F O)�@�� *	 �@&$��ª� �&� � 2�]m�� ,6��lF

 �@'G� ¶@g�� v��@��� yl��� U.�� ,�&+�h�	� 6��lF�� R7>�� y������ ,�'��� *	�
 S�W$]@�� �<$� �%' hWw� D��K7�� �x  v���� ,�lE�� ���7+�' ��Ô�� 6J�' d��wN�

yl��� U� q��'� d7�� o�70�� ���	 *	 ��F�� , v��@�� ����� ,v�@��� , y@��� yh@� 
 B@J&7�� 6@F��F q@F���� ,q���]@�� H�@ � U� ���J]=� S�K�� h&t , ���� ����X XX

M/$]m� DQ�.� , M/$]m� BC S�W�7F�� M/$]m� U/¼ D�h07� ;��E2�� ? 
 6�Phm� vl��� �P�F� 6�E%� *	 6��>g� }/� d�lF�� O��� 6'��« ��EF ,�

� �@�G� ,(&.� 6�hj]��� M.�7m�� O��� y��� ���r7� 6�F�m� (���%7��� 6��/]m�
 �u�@�� v@� 6@J�' (&.@� B|>�� �7+� M/$]m� �<�i 
� �E��� [�$F� R=�2 *	
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(&.� 6���� ��.T7Fu 6��<�� ����m� , M/$]m� O� M.]m� y��'	� ,v��.$� ? 
h�� [�� ���F %' �=� �t u� �hª� ,6�m�%�� ��g�� 6���Q�©�	 �>0�� Ñ�

 q@��' S	� ,�K@�N� *	 M/$]m� ����� }BT� + ,6��lF�� }����&/�� O� B|)
d.��� R=��� , hpÐ' �� �>r' }l>r� ? 

 ��@� ,� ,
�@� �� J]@� ��@2� v@%' �@E� �@&$%� �� 6$>rm� O/>� �=�����X
��%�� h���� 6$>r� h&�� A��2�# 
@� S�@>� u @+ ¦�r�� h��� ��� ,� ,�2�m� �� (@#

[�$Wm� o�7]m� ? 
 6@%�EQ S @� ;�uÆ@  @�� �� ¦�r@�� �� (@@��%�� �� 
�m� �� J]m� 2� ���F�! # #"
 O@� M/$]@m� M@>� S�� ��@ª @+ d.&m� �� d0�z��� �/%�� v��� , 6��%�� 6/�=N�" !

( hWK� + �� �&7+� , }��$��� 6����6�<��� 6%/�� O� R�T7�� *	 ? 
 � ��]@�� (���� 
� AB���� J]m� 6�¨�' }������ �� }��$+N� ��]�	 ��'�
 ���� h|)� , �C ;x�� J]m� ��r=� S�$/%�� (��� (&]0=� O� S�%�h� d�lF��

6E7>�� v���� q�'� }�Ô��/$� 6��+ �' D�$� ���lF	 ��)h�� X ? 
� S� R�� u� ·@F� , S�>m� S�) �� �G	 6��p ,��.'� �w�� 60$>� �)�hm� Ax  �|� X X

 6@0$>7�� �$� O� �J%�� ,´�>FÇ−v�@� �@2�'− �r@.� �@. � ;S�@$E�� �@$� �/$]@� 
 (@�%� 6@�WT7� d�lF�� ¥�%��' ����u�� ��r=�� 
� ��¹�� M' ¡��¸7� ,6$>rm�

� u �¸� Uw� 
� ���'�� M'� ,`���>7���6�$+� �� 6���J' D�$)�( ? 
 x@.� 6����r@�� M�@�� (>g 6%w��� 6�+��� S�7])h� y�F�� *	 y��t�� }�0� u�
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 M@�l� 6@%'�� �@�= hWw� M� , ,($]� M�l� 6]� O� h|)� 6����r�� �EW+ ��'� f��
hp�(&J&� 
� ���'	 6�'���N�� 6��lF�� �lE�� *	 ���.��� yhJ�� *	 O�# ! " X ? 

 O@�� �@=�� ,S�=�@��� O� �2�hp vlF�� ��©7��� 6��h0�� 6�>$m� S��.���� -T�� +�X
 2�]@m� ��@�$C�� ,6@�.��� }�]@FÆm� ��T��@� ,M��� ��x2� ����' �� 6$� u dE.2�

}l« *	 � ����� 6]�Ph�� 6@���� S�/$]m� ���� M�� ,��J0��� ��/j$� A���� ���=� � �
 6'�@�	� �@7�� O� }h0F� 60�.� }������ q%+� 2�]m� �$� , -�wN� �� yl�

 v�� ��G� ,� �� S�7])h� °� � O� �0�� M%EF� 6]� °���X�8a¾¾v� )�( ? 
 v�@� @%' 6�/@Fh�� ¶g� }�|%' q0+�� <)�8a¾�v�m� sl@C	 (@�� , d.�@�� @&%

 �h@W� ¥� ,}��E�� , ���7��' (���� 
� 6����m� S�/$]m� ������ ,�lE�� , �����
 �l  %' u	 ��w�N� Ax  
� O]ªYÒ���� Z�8a^¾v� l��@Q v@� ¥ h@�N� S� u	 ,X

 v�@� O@� S�K@�� , d�l@F�� [�@g� �<@�i 
� �E��� 6�.���� }����� q��� f��
�8aav ��� ,(�h@>�� S�h@��� (�@$%� ���@�� 2�]m� 6��+	 O� q%.�� ,�%�� (&7��X

 v�� , h�N� �¼��8aa¾v� 6/$]m� 6�$+N� q�W�� f�� ,&<>[� x<J�F� h@�N� ;
 v��	 y�F�� ��$� R�h� ;x��8 ��@�7��� ,($]@� d@+¯ ´�7]@)h� �0Q 8_, 

 v��	� ,($]��b ��I�� ,6�.�� 6��jt �Hu� �$/� O� d��>� `z�� )�(? 
����� M��� 6�2��p h�i� ¡k� �$) �x  %'�  :Y �@.7)h%� S�@>� S� �@��= �.=	

¥�%�� , [� ��� 6���>m 6�m�%�� 6$/g� O� ���2 6�+��� S�7])h� }��+ wXZ!!)�(  
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 v�� ,�9a }��@��� (@� }�� f�� ,6�+��� S�7])h� d/$]� 6.« }�¼ v
r��' 6�.����v��� 6%K' , ��h2� ��7+ M' �jt `�� 6'�h+ (&.� }���� ,6T��' 6�À ! À ! !)�(? 

ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zòî—ƒ“Ûa@Þaìyþa@Ýöb"ßë@òîÇbànuüa@pýØ“¾a@Z@ @

 ($]@m� �2��� d7�� 6�r�%m� }l>rm� 6��/e 6��<72u� }l>rm� BE%7' ���
�.��� }l>rm� Hlj' ,($]� BC U/7e , Ø�%� M� ´�@%� u f�� ;6��%�� �� 6

6��lF�� �7Wr=� 6F��®� �.�� hP�%t ��&z	 R=�2 , y��Ï��' ? 
���� ���	� :�)3�.567� %�+4.	� :  

<− yD�(("� /�^� : 
 \� �@wh� ,�@&P���� �@&.�� O� ��2 �&� ,����&Q� �&70� S��.� �  y�hm� [�J�� 

*�@@%� �@@���' 6@@�N� ��]@@= 
@@� :�q�p�o�n�m�t�s�r
~�}�|�{�z�y�xw�v�u�][��@@�N� :�a:�@@�$�� , : y�h@@m� q]@@�$�

��@�� *�@%� \�� ,�]E� v� �� d���� [�Jg� �E� , yBÂ 6/$]m� :�C���B�A
P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�][��@@�N� :b¾: ,���̧ �¶�
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 �h@W' ���@m� o@�	 q@��+ f�� ;6F���� ���� , ��h�� ��WC ����� O� }<$]m�
 �Em `��Â ;��� �x  SN ;6F�m� O� }�E��Q {l�Y6�=<$%�� Z�]=h� , �' ��/%m�)�( ?!! 
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 D� O� S�' �]=h� , 6�P�K+ 6��  
�� }��� f�� ,��K��� *	 ��J$�� *	 M/$]m�
 �p@� h@�� � � ,�E���' D$%7� h�� �&� ,��r� S�>� ;� , [�Jg� ;�h� S� y�70��

U/7Jm� 6�=<$� U� n��%7� u� ,6�.��� 6��W�� ��Q	 ,)�( ? 
]/' ���p D��K7�� �x  ����� o@�	 yh�@� q@��+ �@�=�W�h' , �' ,R]�� �]=h� d/$
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 ����� , v�h2�� � }7�� �� �Bp��X9a6�i�.�� ��=�m� ,� v ! [�J� U$j7�

 6@/>�m� *	 (�@�N� vh@Jm� v+ <$� ,�&F�� 
� O� y�h�� 6/$]@m� 6��K@�� *	 v@��
��K��� 6��F ,� U�/�� o�h/' �&$7���)�( ! 

 ���@7F� *	 �hpÆ@� oh@p� ��� �&%E7�� �]=h� ���]� S� h&��� 6/��+ q=�)�X
v�%�� D�hW�� , �]E� , 6���m� 6��hT��' �&E+�%�� 6/$]m� y�hm� [��= vh£ S�=�+!!)�(? 

m� 6�Q�h+�/��� ��� O� �G<.�� Ax yÏ�7 ! oh@pN� �G<.@�� S�>7@F `@�>�
�$m� Ñ�h�� �<%7Fu� B= qª q�i� d7�� 6��lF�� �lE$� ! �@/W� -%@F ;x��

� ��� U�� ,� �&m�%� �>' 6��lF�� 6���� ? 
 6$P��� 6�%/7Jm� ��TK�� -�E� (� ,6�/F� 6���>� �Q�Tw ��TK�� �$� q=�)X

�$%7�� ¶��h'� ,vl��� �P�F� ©�*�%� \� ¶&.� O� 6«��� y��g� 6$J�� ,( ? 
 6@�$) , S��G�E�� v�+ f�� ,( BC O� �0+�� O]�� =l��� , S��G�E�� O>� ¥�X

                                      
�8 � , ,6�hW��� s��� y�h2�8_Ú88Ú8aa9v� ,��8b ?� 
�9 � ,S�7�=�.E$�� ¥�%�� 6$e� y��g� y�h2���Et8aav?� 
�3 � ,iD�
� ��D�f�4 Vf� �437 � − Q ��
�D ;775�: 
�4� ��
�D ��o X ��l�
� ��Z ;7�7<� ���� @���W i�K� ��m9 ,@�	
� �G�?� X ��f* TPA� �� �, ��R*& �

 X @�����[� &�R� @K��Z;4898;7�7 X p*"�
[� @G�
?� Mc��* ,��m8Q8;7�7 �
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[�Jg� O&P���u 6E��Q y�� d7.�� �hW' =l��7' }�.E$�)�( ? 
���D�	:  O¢�@Q�� O� }�'¸Tm� }<$]m� �uÆ  �]� O� Î�.� u RJ%�� S �

� �� ��@�� , }<$]@m� O@� 6@0P�Q -@�E� (@� ,O@&+lp�� O&.�' O¢�Q�� , }�'¸Tm
 }���.r@�� Ax@  *	 O B@C M�@�� �@' ,����7p�� 6����Q O��J� O��.� vlF��X X

6/$]� BC q=�) ��� ,6��7m� ���� R)h' s��$�� o��' !! 
@− ��)�V� : 

y��Ô BT� ��].��� ��2h�� M' �l7p� �) S	 B'�@7�� x@p� S�@'� ,62�� �� 
 �%./� h�� RQ�j7��� ���Jm� �� ,[�$FN�� vl>�� �� ,6����� ��E$�� , 6�i�¸�u�
 �h@�� <@) ���m� v�>�� �P�F�$�� ,v�hg� *	 Î0� �P�F� �¢N ��G ;h&Wm� ����

��hT�� 6%���� , ? 
-7� ($]m� U/7Jm� , ���� + d���� `+�m� �x � y��® 6/F� �� �=��.� ��� X

 U/7Jm�@' ·�@³ 1��@�m� d�l@F�� ���]@�� �x@  S�)� ,}�%/7Jm� O� ABC O� ��
v��~�� ����� O� A��]=� ���2� d/��� ($]m� ? 

 ́ �@%� ��)�$@F� �@�+lp� 6E�]@7� }�@%/7e , Ø�%� d7�� 6/$]m� }��$+N� S� �t u�� �
���2�' (�$%7�� , 6/jw }l>r�O&m�� ̀ P�z��� ̀ $7j/' �/%�� ,� ,y�%7m�  ? 

 yh@|) O@� ���r@� ���@t 6/$]@m� 6@���� R��x� *	 S���N� O� B|) , o�� �x �X X
 ��h@2 O@� �r@.� d@7�� ��]@0�� h ��� `�� S� ($��� U�W7]� u� ,���7�u�� 6W��jm�

 [�@7>�� �@ � yh0) O� �lp� U/7e , ��].��� ��2h�� M' �l7pu� ,(�@�l��
 6@E&7$� 6@���' , Ø�%� U�/��� ,}��70��� S��70�� �&�� 60%K7]� 6/$]� yB�� 6�$+��

yh �W�� �&/�+� vlF�� ���� O� o�./'� ,}��&r�� ��%F� 6���m� y��g� (��2 O� ? 
                                      

�8 �� ,¥�%�� , 6��lF�� }��$+N� ?±� /« ,;��.w ��8¾ ,8^?� 



 

QSV@ @

 B@C� ,6/$]@m� O@� h��@>�� ���i� ,G�xr�� 6F��®� �=��� O� f�g� S � �x��
� �|�� �E� ��GX *	 ��h2�@  O�x@�� M/$]@m� ��@.'� ��@�2� M'� ,�lE�� �$� , �����

 ,(&.@�� (���@%� 
@� (&7@E$C� ,6/$]@m� B@C 6�h|)N� 6=���Q (&7.�W� ,�lE�� �$�
(&+lp� ����� ? 

 h�Æ@� �® ;y�%7� DP�hW' <�.� ��) q&2� + ,6/$]m� BC 6�h|)N� S� �t u�X X L
6��<72u� y��g� 
� l|@� �@Fh��� 6.@F�E�� 6@���&� d0� ,6/$]m� 6�$+N� U/7Jm X

 B@C O@� 6/$]@m� ����@� 6��Em� M=����� q.F ,l]C���� ��ªu� O� ����0=� �E+�L "
 6��lF�� 6���|�� d/��� ,6���� dp�]® u�0Q� �hp� ;x�� h�N� ;($]m�X)�( ? 

G−�,��Z�� ��'O� �8�  : 
m� 6'��« S	 6@���� �/Q h ��� O� h&�� u	 �  �� [�Jg� S�t , }<$]m�� M/$]

±� �� �&.�� ,�&�$� ¶�h%7�� O]³ h ��� y� �. � ,6/$]m� 6�$+N� U/7Jm 6��lF�� : 
D− �,��Z�� }kZ�� �,�q : 

 O� S��hg�� R�x%7��� R� ¸��' �x  S�) ,��.'� vlF�� M' 6$�$� �%W+ ��G�X
g� �<@F�' A��@.'� d/]@�� d�l@F�� �/@F�' 107@³ ;x@�� OQ��@/$� 6�F�FN� s��

 ��@ªu�' -/]@� �@� S�@'	 6��l@F�� }�@���&/�� d/$]@m �x@  ��� <) ,6��lF	L #
 q@/C�� f@�� ,�@���T$E) 6/$]@m� 6@�$+N� }�G 6����r@�� ��@�� �x@)� ,d7���]��

 v�� ��G 
� }�W$]���8a¾8v� 6$F�h� �E�� u� ,l@�� ($]� (F�'X)�( @.�� ,� ,
                                      

�8 �� �� �]=h� , M/$]� BC O� }�2��7m� }<$]m� }��hP���� �%' h�h�� ��. � , i��£ <' O �� ���
U2�h� ,6/$]� Hu� 6]/�� : ,;��.w ±� /« ,¥�%�� , 6/$]m� }��$+N���89� 6�F��]�� v�>�N� ,

�� S<�$F ,d�lF�� ��0�� , }��$+�� ,�����'��b�� d7�� ��WpN�� �'���� , 6��lF�� 6�'h%�� 6����� U+�� ,
 �%�� ,6���N� 6$e ,R�hC (�h>�� E� ,�&7��jt ���¾9− ¾b� ,��8�a ?� 

�9 �� ,d7���]�� ��ªu�' 6/$]m� 6�$+N� 
� 6�7���]�� 6���|�� B��� ? h�Æ� {��' O/w ,R��.�� O¬h�� E�
�� }��$+N� ,6�m�%�� y�.�� ��� ,������ �&�u� ,y¹�%m� �&��hz ¥�%�� , 6��lF8�9 −8aaa ,v

�8Ú¾¾−¾_� ,������ t�� v ,6��lF	 BC ��� , M.Q��m� M/$]m� 6����]� ,�8Ú9bb?� 
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 �@�G S�©@7%�� 6��lF	 BC 6�.  �<F� *	 ��0QN� �<F� B�T� S�wh0� 6�F�.��
6�/Fh�� hP���� , (&$�J]7� �Q¯X)�( ? 

 S�/$]@m� h@&�� u -@7� 6�'hT�� ���� , ��³��� R�C¸��' B�T7�� �x  U+� <)
 y��/7� �� ,6�%2� �� 60$j7� y���' M/$]m� O� ��� -7� ,h0.� �>r' U/7Jm� O�

�����F� ���.]�' ��E���� ,§hT�� U/7Jm� , ���=u� �K0� O� �'���� ,)�( ! 
 M��@&.m� O�h2�@&m� O@� <�@F u 6�T�@� �@=�G� -@�$� y��@�� Ax  �|� q=�)�X

����K��)�(S�$p O'� ���� <) , :Y�T��' ��@7+u�' <@P�� U��� [�$Tm�X A��%@t , R@�
AP���� ������ hP�F� ,�7$�=� ,��i�Z )�( ? 

/−��cX��� K���  : 
 (@� ,d��@�� ��@E$� �Q�¯ UK� <=	� ,�.�%' ��E$' 6��lF�� 6%���� h��� uX
 �@%�� }����|�� O��E� �%0' �E�� ��E$��� ;��� S� u	 ,�7����� �7��E� S�]=	 �) ��

h ��m� �� }���Kg�� }�%/7Jm� (@� O@�� ,[�%r@�� O@� R%@t �>� 6���Kg� 
}����|�� ��.�� [�%r�� ��<7' 6]E�N� }���� ? 

 S��� �' ;�&.�%' 6]E� R$W� ¥� ��i nh0� ¥ 6��70m� �lE�� *	 vlF�� �p� �m��
 M@� , ,�@.�%� ���. � 6��  �� 
� nh0� u �=N ;vlF�� *	 ��p�� 
� ��.��X X X

�<%7Fu� S� ,�@' v�@��� ,�@�$� �@¬� �F�E� nh� M/$]m� �l' �p� M� §���N� 
�r0��' (�u��« }��E� ,�lE�� O� �� , U+� <) 6�'���N� 6%E��� nh� ����� ? 

                                      
�8 �� ,¥�%�� , 6/$]m� }��$+N� ? ,;��.w ±� /«��98 ,99 ?� 
�; ���� Vf�* -� @�Pa�
�& ,@��La[� @D�°� �K$* �*�*. X @��� : �¿��� X {�� ,��$ V��Z

/ ,@�Pa�B
 �*�
�� ,�4;Q�−;77S ,��n3;m:� 
�b � ,�����'�� S<�$F ,}��$+�� 6�F��]�� v�>�N���b�?� 
�� �($��� ��� ,S�$p O' O¬h�� E%� ,6��m��� ,S�.E� � ,8a_� ,v��8�^?� 
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 ,6@������ (��@�� ��@��� O@� S�/$]@m� U@.� 6����r@�� M���) �lE�� �%' ,�"
�' ������ �® ���t �&+�� ��$%2 (� � �]E$�X)�( ? 

 ,[�@Jg� 
@� vl@>�� @.� �@.� f�g� v�� �� 6/$]m� y�hm� ��E$' D$%7� �� ����
 �@®� ,[�@�|�� O@� vlF�� *	 [h+� �  �� 
� O���³ [hT�� , }<$]m� ��].�� O� B|)�

�' O��7$�� [�Jg� O��h� O/$]� dPl�� }��'hT�� S� ���	 y��t�� �¼)�( ? 
(~−c~�� �^�)�� NC�!�� ���)��� P�IUX� K:� : 

 , (&�@�	 �2�m� 60tlE�� y����� [�Wp 6��lF�� }����&/�� , S�/$]m� -].� u
�^Ú89Ú8a8^v� �%+� O� M' O� S�) ;x��� ,YM.�� Z�YM��7@FZ�@�� ��@2 ;x@��� , :
Y@@�Ch>�� �@@µ� ,vh@@��� ,� �@@��0�� ÓQ��@@t 
@@� ¸@@7�� �@@µ� ,��@@F�� , S�/$]@@m� �@@µ� ,�

 �@µ� ,M�r@�r�� �@µ� ,i�@+���� , ��h@�N�� ¸@7�� �@µ� ,S�7])¸��� ��©�F , S�����]���
i�+���� ���=� , S��$E�� ??? ;@7��� ,()��@E+� ()2�]@� }��h� q>&7=� O� �� (7=�

 6@�h� S�>7F ;(>��F�� 
� ��h�� y�TW��� y¹����� ���� ,(>������ ()P��� 
�
 ,6��0>� ()P��� u� ,»�@Q �@&�$� -@TW� u ,v�@��� x.� (>� 6��0>� 6����|�� (>�<�.���
7%� �&�$� ;7%�� ??? ��@³ u ,��h@�� (7=�@� (7�@t `�) 6������ (>���� ��.'�� SG	 ��E ² "

 (>+�@�� S� ��@/$��� ,M$��@� (7.) S	 (>�� O� ��G S	 ,�P�� S�&7r� �� M'� (>.�'
%r�� ��h�� hP�F s��� S�t �¢�t ,y�+� v�� O� q���� �� �>' y��|�� �&�/ª ;Ñ�h�� RÀ ! # "

 ,M@�l0�� O@� M'�@.�� ,�<@%$� ���e� ,��t� ��.2 ;�P�F� O� �� h��7� �� �>'�
6����� �&7��>� ��]' ��xp� y��|�� Ax  �i� ��r� SG	�Z )�(? 

                                      
�8 � ,M��� , vlF�� ,q��>�� ,[��~�� S�.0��� 6���|$� d.Q��� �$Jm� ,;��  d/&���8�_ ?� 
�9 � �� ,q��>�� ,��.�� 6$e^8 ,�8a_av?� 
�b �� ,d7���]�� ��ªu�' 6/$]m� 6�$+N� 
� 6�7���]�� 6���|�� h�� ? ,R��.�� O¬h�� E��8Ú¾��O� l�= ,X :

�'hm ��7=�t ,d7���]�� ��ªu� , S�/$]m�6�h� ,O]0.�' �.>]�� ,d>J$) � : 6]FÆ� ,d�� S�]�	
 ,}�B' ,6��Fh��8a^^v ? 
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@Fu�� (@$��� O� �=���� ��+�G y¹����� &� �z , S�/$]m� S�) �m�X @�� ,��E%7
 �@z , ¿�G �l�7@F� }�G 6��l@F	 6@��� 6@��+	 
� (���� }�%=�� (&F�0= q+��
 y��@|�� }h�7F� S� ��� ,(��Ð� *	 ��$��� (&0Q��� 60tlE�� »C�� ,��� (>g�

 �@�h'	 , M@.�� �@�� -@7� ���N� }� ��8a8_v � �lE@�� 
@� `����@' Ah@��
� ,��x=	 D'�F S�� 6��lF�� �E�� �lE�� �ª }�'�'��� ,`��� }�hP�W�� q$%2

 ��@T�� v�@�� ;�@7�� 
@� M%� �� 6��7m� 6�$FN� O� M/$]m� �' O>� ¥� ,��E%��
 y��@'	� ,�&7�0�@�� 6��l@F�� }���@���� �@7+ �@' ���' �� ��� S�)� ,�$m� Ñ�h��

� ��F��2� y��|�� ���� �%�� (&0��' 6�.Q��� }�������X6�h$7�� ��=�mN �� S�'��$)�( ? 
 ,��BE�@F �@ �e *	 M/$]@m� 
� 6���E2�� yhJ�� nh0' 6���7�� y�W�� q=�)�
 q@=�) �G	 <�@F u� ,(&�Q�.� , M/$]m� 6E]= ��$$�� -7� (&�w��� *� ��h�� ��=�

6�J���¸F� �� 6�F��F 6�¨� }�G ,6�.C (&�Q�.�)�( ? 
$/� q��+ ����T$' ,� d@+h%�� B@&W7�� U� R.2 *	 �E.2 ;��E2�� BJ&7�� }��X

 , M�'�@��N�� ,M/$]@m� D� , S�EFN� v�h2 ' h)G ;x�� h�N� ;6�]�� 6�0�7���L
 �l@'� 6.@F�E�� , [h@g� d@�he �%�� ,S�)��� , ����' R%t� O���2��� ,��¸���

]$� n�� 
� S�7%m� 6.��&��� �$%0� ��� ,S��$E��MW)�( ? 
 ,MW]@$� d/$]@� 
@� q@wh� d7�� 6���E2�� yhJ�� Ax  -].= l� �.�]= �G	�

 �&Q��p ¶]= d7���Y���B  ������ ZR@7) M� :Y S�>]@�� U�@= S� �@.�$� S�>�@F
 , �@/� ;� O� (¢��h� U� y���Jm� �lE�� , (� 6�<%�� B��7' ;��g� ©� M]$0m�

                                      
�8 � ,D'�]�� U2hm���¾�−¾¾ ?� 
�9 � ,h)�t ��/« ,6����r�� yhW�]�� qª S�$/]m���^−a ?� 
�b � ,¥�%�� , 6��lF�� }��$+N� h�Æ� ,}�/$�� \� �K� ,6��lF	 yh�= S��2l���8Úb¾8−� ?� 
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� (7� S� R£ O>�� ,�=�l'�x�� 6W��' ��h�0�� �uÆ  ��hp	 6�$/Z)�( ��@� O@�� ,
yhJ�� 
� ��E2�� :��� u� �� ��i u ��h�� *	 yh��%�� ����� ���ª! 

 ¡¹ (�Y�� �t ��P�Õ	 Z' �B�@� � B�@� (@� 6@�h+ 6@P<%'�� O� [h�� �� S�X
� ,�&$��@F �&���� �E�� f��' ,�&.��� -7�� �&.���]'� � ���' l��)X ¡��]@$� ��@��

�� S�h/� O�x�� : �l7@�� @%' Ax@  B�@7�� 6@F��F q@%E�� +� ,��h�� q=�) �¢	
 , y�C� ����� 6�'hT�� 60K���8a¾^v�)�( ? 

 h@|)� ��h@p MW]@$� , �.w�� 
� (t�T�� ;��&��� S��>�� 6��+	 O� ¶7= �$� ��$��
 *	 6��w	 Ó2u ´��$� O�8?^6@$7�m� n�N� �p�� S��$�  − S�@�$� `�@= (&.@�' O@�
 v�@� �E+ O���2�� ��=�)�8a¾^v�− �i�@.m� v@ � Ä��N� y����@� }l@¬ ���@� u� 

v���� Ì+N� �l' , � t� 
� ;h¼ dg� ���h��' [Ï��� 6�.�N� }���lm�� ? 
�−E�,XC�� A8)� � E���,��� l9 }�-���  : 

� ,(&�@0�|�� 6��l@F�� }��$+N� �<�i �hW' (&]@E� �� ,�lE@�� ���@p (&�@0=
 ( ��@' 6�$+N� Ax  ���N (&]0=� ����' O�x�� O� 6������ R��.� , ��=� Uw��
 BT' �E�� ��.� 6�$+N� SN ;6�h|)N� , 6/$]m� 6�$+N� ���=� �&]� �x � ,y��%�Ã

�� 6@�h|)N� 
@� �&]� ,G�0.�� 6/�� 677r� 6��/e S�>� �&P<$�� �&�0�|� �&���@7
6��lF�� 6�N� HhQ O� =�]� ¥ �G	 �&�$� ��K����)�( ? 

 ��@$7+ (@>g� S�����r@�� *�@� x@.� d7���]@�� ��@ªu� ,� ��'�F ���l]C�� , l|/�X X
 M@��� ��=� BT' ($]m� R%r�� d�'� ,M/$]m� �<$� O� ��u� �' ,}��� ���hQ� ��.JF�X �

                                      
�8� ������= ,���h  6%EW� ,S�i ;��  6�h� ,´���' ��P��� h�hª ,���h  }����� 8a¾ ,v�8Ú__ ?� 
�9 � ,}�/$�� \� �K� ,6��lF	 yh�= S��2l���8Úbab ?� 
�b �� ,v���� ¥�%�� , 6��lF�� }��$+N� ? ,´�7>�� ±���9 ?� 
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(&E%t h�7.� �G�� S��h%� M/$%7��7&2��m ��%�� d���r�� hW�� O� �E�7]m� ,  ? 
F−��'�� ��XZ ��!�f� ,6���� ���'C ���Zf  : 

 �@$� H�h��� M=��+ dW%� f�� ,d�<72u� ��]0�� [��'� ©)� O� h�N� �x �
 S�>$/� �u�N� �x)� ,��Õ�� � �u��� �&2�i O� �� d.T7]� �+��� 62���� �lE��X

ÕN� �����T� S��&.� ��%' ���r.� S�� yX , �@'Ô �@=N �@�'N 6Q��� O'u� R$£ S��
 6Q�@�� S @� ���' O'u� R��W� S� �hJ/'� ,[Ï��' ·�� A�  �� ,��¸+� R=G 
�

A�� R���� R2��' 6����� OJ]�� �7���� <'�� ,R=xm� [N� d�7]7� �p7�!! 
@$� @�N S�W$@F l� ��T$'� ��©) �� �G	 �u�N�� 6@F����� q@�Em�� 6@��+�� , (&�

�/%��� ,� �¼ (&�$� }�E2�� u� ,(&�$� [�� S�W$F u� ,(���k� , ��h�� (&� ? 
(&.�� O� ��$j]=� �E+ O�� ,(&$K� ��h>=�� ( ��.'� O�h2�&m� ����� O� B|) Ip ��� ? 

 y�hm� S � ohp� 6&2 O��−yBE) 6�h�' U7/7� G	− �@E>� ���@�� �@%¼  O�@���
�72�i }��k� ��i	 �K��X :M�<7�u� �� *	 AhWK� �® : UE77]� �� U� slW�� R$Q

6���� 6����7+�� 6�=�=�+ ���� O� ��G , �����h�=�� 62���� }��k� O� }�>]�� ��
 O@� �B@E%� u	 S�=�@��� h�= , ©7%� u d7�� }���h�=u� �� }��k7�� �$� ,6�����X

 u 6��E� 6�h� , 6@2���� �� ���@�� ($+�@7� S� �@.  6$>rm�� ,�K�� �� ����� �$/�X
BE) hWp , 6/$]m� yÕN� y��� �%£ �® 6�=�=���� 6��E�� ���2�)�( ? 

 ,�&.>]@�� �&]@E$�� ���@�� �&$)�� �� 6���� O�Æ� ,�2h�� �|� y�hm� S� ��GÃ
�x@)� ,�@/%� u �� �@/%� ,6@2��7� �� ��'�� q=�) ���F 6@��0>� 6���@�� 6@���h�� 

��.|7F� l' U�/J$� ? 
                                      

�� �� @©�(
� 0�1§�� -� �*�*. X @�B��� ��?�& ,@§*���� 0�&	
�* @�,yNfR : X {�� ,d� #f �=.
/ ,@�Pa�B
 �*�
� �¿���� ,�4;Q�−;77S ,��n349:� 
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�&$.� ¥ �� $E�� 6�].2 ��= ���F $E�� , (��� �>� �  d����� d�<72u� S<K�� D�� ? 
 �%@F�� �@'�' �7@0� �@=� u	 ,(&r@�� ��.�� 
� �&]� S�) S	� �x  S<K�� v��=�X X Ã

�' q]@�� �¢	 G	 ;REF -=�N �&2�i 6��Q O� sh/7� 62��$� �@&�$� �@+�0=	 *	 6@2�
 ��� @.� v��@0=l� 6wh� 6�2���� y�%��� ,�x� �0>7� 6���� q��� �� �&7���� u�
 ,�@�Õ�� �@ �u��� �@&2�i 6@���� 
� �&|³ O�� }�G O>� ¥ S	 y�hm�� ,( �0� ��F

U/7e [�7� �� h�� H�p S�� 6$>r� ��� .� (���� Ax  �) 
� Î�� �¢ � ? 
u	 -�E� l� �@  �@/�+� vlF�� d��W�� �u���� ,6�r.7�� O]�� 6/����� slpN� k.� 

 �$�@���� �@��i R@$W7� k@.� �@ � ,�&&2��� yÕN� ·EK� S� O>/� ;x�� ����� ·'�K��
�r0� +� ����ª , 6$P�%�� [� D��� +� ,6³h� 6�$P�� ���2� O/w 6/jw }���&e ! 

����	� ���	� :84	� ����� %�+49�)$ : 
 6$�@�� }�G }l>r@m� O� HhQ h)G 6��<72u� }l>rm� O� f�g� ��.�� ,Á "
 R@=�2 , }��$+N� Ax  �i��= �%E� 6�&�� 6��%� ¿�� H�F� ,6��jr�� ����N�'
 �P�]@m�� ���K@��� O� �%' B)x7�� v��m� �x  , d0>� �$%� O>� ,6��jr�� ����N�

 }��$+N� �2��� d7�� 6$>rm���G O�� ,[hT�� �l' , 6/$]m� : 
8−}�@�.�� �� }�@�$� �� }��'�7) O) ���F }<$]m� BC O� ������ v�>��  , �@��

6/$]m� yÕN� 
� 6/�p� ����� }u�>t	 O� ������ �x  
� R�¸� ? 
9− ����@�� }���h@2	 �@%2� ,($]@m� BC O� 6/$]m� ���i O� d.��� U=�m� ���F	 

� U'�Q }�G , �$�J]@� @.� d��@�� ����@�� ��@E7�� ���F	� ,��.�� ���� ´�
}u�>t	 O� ��G UE77]� ��� ,6�/Fh�� s���N� ? 

b− ��G 
� ����� y�+ v�� ,�����	 S�' �&2�i O� �&]0= D�$W� 
� y�hm� y�+ 
6/@F��m�� 6)��rm�� M2���� ��� , ���� O� �%E7� �� U� ,6/>�m� �lp O� u	 
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��¯ ��G , 6��h%m� ���N�� }��$W�� �%' ��7�� v�� slW�� .�X ? 
�− }l�$�� 6��'	 U� ,6����� y��Ï�� �� 62�g� U� ��� ,}�2���� �%� U.� M.�� ? 
�− �@%' , `@$7Ê �@� �@ � ,´m� S�=��$� ���� u	 ������ U=��/' H�¸�u� v� X

6��lF�� 6%���� U� R=���� ? 
¾− nh@T' �lE@�� �@$� , 6@��+�� �@EC�� �@��	 �@J$� ;x�� ;����� ������ v�>�� 

6�].�� �� 6��+��' ��k7�� 
� ���g� ? 
^−�7=��� 
� �&2�i ���'� 62���� vlF	 
� R�¸� ��  ? 
_− B@C Ä�@��� D@�$W� (@>�� ,D@�$W7��� ¶���7�� �� , 6��lF�� �)�hm� 6�u� 

� BC , ($]m�vlF�� �� ? 
a− {���@7�� (@>�� ,6��l@F�� 6%��$� `��jm� ´m� S�=��$� ���� {��� U�i�� X

M/$]m� BC� M/$]m� M' ? 
 f�E�� d�$� H�F�−6@$E�m� ���0�� , \� 6��r/'− Ax@  �@%' 
@� ���@w� X

6>P�r�� ���K��� ? 
���D�	ppp@�g� (�= U�� �/r� ,���>7� O�� vlF�� S �  ,6@0$7jm� 6�=�]@=�� y�

�&.�� : hP�@F O@� `$7Ê d�lF�� d�<72u� v��.�� S� �t u� ,d�<72u� v��.��
 v�@�.�� �x  v�>�� D�� Ø�%� S� ($]m� U�W7]� u ��x�� ;¥�%�� , 6��<72u� (�.��

l��) ���EW� ��EW�� ,vlF�� O�' O�� ;x�� ($]m� U/7Jm� , u	X X ? 
 �.  O�� 6��l@F�� }�@%/7Jm� B@C , Ø�@%� d@7�� 6��lF�� }��$+N� �2���

 y�@�� O� �&$��>' `$7¤ 6��<72u� (���� SN ;60$7jm� yB|>��� yBE>�� }l>rm�
 u� ���@¢� l�� � ��� 6/$]m� }��$+N� �2��� 6��<72� 6$>r� ©)� S� u	 ,6�h|)N�X X

 6$>r� d  ;y��� 6�g �&)¸� ,�&.�' Ø�%� d7�� 6�E$CN� , S�'�x��� ���=u� hWp
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 <@&� 6$>r@m� Ax@  v@¤ vl@F�� ��@�� �&%.�@� d7�� 6��<72u� }l>rm� U���
}h��>�� q��.� ? 

 �@&7%�¯� ��@��%' y�@�/7� 6/$]@m� 6@�$+N� ��@�' �  ©)N� ;�7�� S � ��$��
�&7)�@t 6@���7� -%]� �]0= q+��� ,� �&+lp�� ,6�F��]@��� 6����@7+u�� 6@�/$%�� 

 , h@|>� d@7�� }�@%/7Jm� Ax  U� �xg� §�£�� ���07�� �lp O� u	 -��7� u �x �
}�h>.m�' h �£� ,��]0�� ��.7�� H�h�=u� �����! ? 

sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZòîàîÜÈnÛaë@òíìÌÜÛa@pýØ“¾a@Z@ @

%�� D@/%7� �@� ��'� ,($]m� 6��jt S��.� 6�'h%�� S	 M/$]@m� ��@�� , 6@�'h
 i�h@'� �p� �¢� <) ,S�h��� (&0� �p� 6�'h%�� S	 G	 ;vlF��' S�WE�h� (&7.]���

($]m� 6��jt , 6�F�F� ¥�%� ? 
 <J�� �'h� M/$]m� 
� dTE.� d7�� vN� 6��lF�� 6T$�� d&� ,S�h��� 6T� 6�'h%��X X

�2� �/)� 
� y��E%�� ���Æ� -7� �&/$%� ? 
� <@) �@� M�@�7m� �� f�� O� ¥�%�� , 6���+ 6T� U'�� S~� %� 6�'h%�� 6T$��

M|��E�� �� �h+)�( ��= �� {�7� G	 ,8� 6@���$J=��� 6�.���� 6T$�� %' ,S��$� 
 6���$J=�� S� BC ,6�=�EFN��−l|�X− �@� @��� �@® �lE@�� O� B|) , 6�=�� 6T� %� 

*	 �� M��7m� ��= _�K�� S��$� X ? 
 u d�lF�� ¥�%�� , [h%�� BC M/$]m� O� 6/jw ����� S� O� h�.�� �T'�X
 S @� ,*�N� 6������ 6T$�� %' 6�=�� 6T$) -7� ,6�'h%�� (&/$%� u (&F��� S� <) ,6�'h%�� S�.]³

� 6@��� Ø�%� }��$+N�� ,���� �x  , BE) ��E���' S�h%r� }��$+N� }��@�7��� ,6@��%' �E@t
                                      

�8 �� ,6�'h�� 6��lF	 }�F��� ? ,��T' ,´�|�� �%�� ,qJ� -0W��  �e�8a_9v ?� 
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 O@� �@%.�� ��@2��� 
@� �z�0� yh/7]� 6����� , ��¼ d � ,R=�2 �) O� � ¹�ª 6��.7m�X X
 �@&/�$%�� 6@�'h%�� (@$%� 6@�$+�� -.]7� �̀>� ,��� Ø�%� ;x�� 6�h|)N� ¥�� , 6��jr�� S�'�G

� �2h' Hh%� �� �� ¦�r�� �� (@��%�� �70� }��$+N� �%'� ?6�t�.$�# ;�@&.�� ×��@E� �&.�$�� ,O��
 �&.�$� ��0QN� v���	 S � ,6�'h%��' M��7m� M/$]m� �%' ��2� n�̧ �� 
�� ?6�'h%��' �̀>�

6'�%��� 6��C , h��? 
 (��@�� H�h@z� 6���� 6F��F O/w ��&¼ �� �&2 , Ø�%� }��$+N� �%'�

M���� 6����r�� 6$7>�� d/$]� h|)�) ,6�0�h��� 6������� (��@T$' M@/$� B@C ( � ,
 �@'����� ����¸@F� , y@��� }�@�����) }�@�$+N� �%'� ?6�'h%��' `�>� 6������
 S� u	 ,�@&/$%�� 6@�'h%�� �<%7@F� O@� M��.® BC ,6���h�N� ���� �%'� �>�h���
 }��$+N�� }������ S�r' v�%�� ·�Wj7��� ��2�7�� v�%=�� 6WC�K�� 6����g� H�h���

, ����¸@F� d@0� ,6�@t�.�� 
� l��� �=�]� 6�'h%�� O� �%£ ¥�%�� X X−l|@�X− ��@.'� @J= 
 S�=�@%� ( @J= ,�&�� ���$p �� ��0Q� ( � ����¸F� *	 ���� O�x�� [h%�� M/$]m�
 (&]@��7�� �@ ��	 (&/�@$%7� (&P�'� O� 6��Jp 6���« U� 6�'h%��' DW.�� , }�'�%�

�« O� (Ch��'� ,�� (�$%7� 6�$ N� �N�� qE]�� ���� ��£	 , �K�� 6��Jp }u�X
 6�'h%�� �h� *	 �0W�� r� $E�� , 6��%�� ���2N� S � ,O��� ×��E�� 6�'h%�� ��0QN�

�$��� �&.� Él]=u� ��� ,���xm� ��x)� 6���$J=�� (&/$%� (&F��/� ;6���$J=��' G
��$J=�� S<$>7� + S������ -7� ���@w *	 y�@�g� 6@)h� ·F� ;�Æ� ;x�� h�N� 6�

 O@@� �pl]@@=� h@@|)� 6@@������ ��@@�2N� �@@%J�� ,y@@��� 6@@��0W�� , §h@@%�� S�]@@$��X
 �7�]@.2 S�@$/³ ;x@�� @��� U/7Jm�@' �+��7�� h|)�� ,6�.���� 6�'h%�� <&7��jtX

���Bp O� S�$)��� �7T� S�/$>7�� �7�� � ? 
 ($]m� h%r��−%w <&��7���� q0− ��'~� h%r� <) ,��� ���� ��0Q� v��� �E2�� ��$� S� X
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6�'h%�� O� ��7$0� +� ( ��.'� S�h� ( � (&$ ��) 
� y��$m� 6=��N� �R%' ? 
 6@T$�� R��x@� , 6/$]@m� B@C 6�h|)N� �E+ O� y ���� y���� }u���m� U��

>rm� �E� 6�$+N� ����+ O� �&]/Q� 6�'h%��6/+�07� 6$ ? 
 �@&7'�7) U./7� ,� h��W� 6J�' 6������ }�T$�� ��T�	 }��h|)N� q���� �� �B|)�X
 ,6@�.��l�� Hh@�N� �� 6@��)hm� 6T$�� Hh��' �&7'�7) nh0�� ,l|� 6�'h%�� Hh�N�'X

d.���� ,��|�� �&�w<' }��$+N� Ô�� UW�� �&.� *�� 6���« , ��G� ? 
 ��F�� �=2� �x> � ��F�� U� y�7m� ��t�J=�� S�r�r�� 6���&� d/$]� U.�−^� % O�

S�/$]� 6���&/��− hP�@F 
@� �@�G ��@F�� nh@0�� ,6@�'h%�� Hh�N�@' (&7@T� 6@'�7) O� 
 ��T��� 6������ ��.'� U.� M��� �=2� <) ,}�������−,S�7]) �̧� _ 6/]@= S�@�$�− 6@'�7) O@� 

m� q����� 6�'h%�� Hh�N�' (&7T� @.�� ,� ,6�.��@�� 6T$��' �%�� M/$]X−�K@��X− O@� R@$W� "
 6�'h%�� 6T$�� 6'�7) M/$]m�−*�N� M/$]m� 6T� d �− , �&]@��� U@.�� 6@�.��l�� Hh�N�@' 

 6@T$�� ©@7%�� ,6@���$J=��� 6�.�� ���7' �&�<7 � 6��)hm� 6��>g� °�� f�� ,���m� (�%�
0�z��� 6T� 6�)�.�� 
� yhW�]�� 
� 6��>g� }¹� f�� ,=l��� , h�N� ��x)� ,6�/Fh�� 6

 �@¢�E7>� ��=�@)� , �́@W� �@ � 6T� 6���m� 6T$�� O� u' 6����]�� 6T$�� �= 
�� �́W� , (�$%7��X
6���>g� ̀ P�z��� 
� ����$� 6�=l��7�� 6T$��' v�m�� qQ¸t�� ,6�'h%�� Hh�N�' ? 

 ��� S� BC M/$]m�−���/�X− �@� �]/7�� 
� ��¹��� 6������ (��T� �h� 
 ( ��2� 10� 
� �B|) ��F ,¿�x�� (>g� }�%Q��� , 6�/F� � ��E7��� ������X
 �@'�� �® ;6��)hm� 6T$�� ��.��� (¢� ��� ,n�h0m� ;h|)N� U/7Jm� , S�'�x�� v��


� k� ���� u d7�� 6��)hm� }�W$]��y����� 6T$�� nh� O/w v�%�� [�%�7Fu�  ? 
 6@�=�� 6T$) ��� l��>7� �2�&.� 6�'h%�� ($%� S� O>/� ���� ��2� S� �t u�� X X Ã
 ���@m� Ax@  �@|� ��@2� S� �@�G ;6$>r@m� 6@��%� 
� ��]� h�� ;}��$+N� M'
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@' S�$>r@�F �uÆ@ � ,(�$%7�� yx��F� �� [h%�� M0�|m� �%' yhJ  nh0�F (��x
 i��@¼ O@>�� ,�@� ·WÂ� ���� ��2�� (&���� �� �G � ,6����� ��.'� 6���� , ���W�X

}�E�%��� hQ�jm� �%' ? 
 }/� f�� ,yBpN� }��.]�� , 6/$]m� }��$+N� �' q.7�� [�$F� *	 y��t�� �¼ <)

, 6�'h%�� 6T$�� ��F��� ���.'� �&P�.'� ��F�	 *	 6/$]m� }������ d@0� ,�� M�Q�.�� M'� ,� �l' 
 yB@pN� }��.@F �@%�� , �77�� f�� ,� BT' M�Q�.$� 6�'h%�� 6T$�� (�$%� �)�h� qWr= k�
 ��� O@� S�@0� O�x@��� ,�@&$ � BC O� 6�'h%�� [lQ 62�� ]�� ��$ � ��)h� M�l� O� ��=� X

�F d7���]�� ��ªu� O� 6$�0.m� 6��lF�� }����&/�� ,��@F� s  ̄[�@.2� �@���h�� O�� ,��'X
�>�h��� � Õ�' �'���� ��� *	 6��w	 ? 

 @�� 6���%]@�� 6@�'h%�� 6>$/m� , ���� ,S���]��� S��N�� ����F , ��g� �x)�
 -@�h�� }�@�$+N� (�@� AÕ�@' ¥�@%�� q'�2 d7�� 6�B�� }��%/�� O� �� �F��

[�Er$� 6�m�%�� y�.��) ��G� ,� ���K+ q%@w� d@7�� ,d�lF�� `+��� 6]FÆ�� ,
 ��@ªu� O@� 6$�@0.m� 6��l@F�� ��@�� , 6��l@F�� }��$+N� 6���� �&�.�� R�=
 6�F��� ��.� 6E$W�� �.� d&� ,S��$E�� ��� *	 6��w	 6�+��� �'���� ���� ,d7���]��X

�� 6$���� 
� M%�� ,[h%�� �l' , 6�'h%�� 6T$��  �%/' 6F��$� , 6�%���� 6F��
 6@��T$��� 6����� }�%���� O� � BC� 6�h iN� 6%����' 6��T$��� 6����� }��$>��

6���%]�� 6�'h%�� 6>$/m�' ? 
Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Zòî#bî"Ûa@pýØ“¾a@Z@ @

 6��p 6�.��� }��$+N� }l>r�� ���K+� ,6��� }��$+N� }l>r�� ���K+ S	
E�� � ©7%� d7�� }�F���� O� 6/���� }���w�m� O� 6�F��]�� v�$%�� ��e , S�|��
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@�� v�&0� M' ��/7�� v+ 6/�+ d&� ,q+��� �0= , y����O�= �@����BC� d � ,
 ,Ñ��]�� ��k�� }���� 
� h/7]m�� �' ,�r�� �&��g� �h�= y�2 ��x)X

� ;��g� Sh��� [���� ,� ,O��%�� Sh��� R�� hp� , 6��p�O��%��, f�� 
 BC O� �E�� f��' ,�&�$� R+�%� S� R£ 6/�h2 vlF�� *	 [�]7=u� �C
 }��h|)N� O� B|) }C �' ;Ñ��F S��) }�G 6��lF	 }��$+� 2�� S� ���7m�

6�F��]�� �&+��� O� 6��h« 6��lF��!! 
h�� 6�.�� }����=� }���¹ }hJ0=� y���E�� [hg� %' �=� È��$m� O�� DQ�.� , 6�+

 ,S�r�r��� ���F�)� ME$0��� ����' %' O�� ,B/r) �&$E+ O�� ,�Fh��� 6.F�E�� Ax&� ,yB|)
 }��<��� }<�.m�� ���� O� �%� yB|) }����� �&�� q&2� d7�� S�$E�� O� � BC�

6/$]m� }��$+N� w d+h%�� B&W7��' -/]� �� 6F�</' ? 
P�W�� }���k�� S� U�� u	 ,¥�%�� , 6�F��]�� }l��07�� O/w yh ��) y�2 q]�� 6�0
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U
للرشيعة املطهرة خصائص مباركة، وسامت جليلـة، حققـت خلودهـا، وبرهنـت 
صالحيتها، وردت عىل خصومها يف كل عرص ومرص، وقبل بيـان خـصائص الـرشيعة 

ًتفصيال جتدر اإلشارة وحيسن التمهيد بتعريفها لغة واصطالحا بشكل إمج ً .ايلً
: ًالرشيعة لغة

» الـرشع«الرشيعة اسم مصدر، وتطلق عىل مورد الشاربة، والطريـق إليهـا يـسمى
ًوهو مصدر، ثم جعل اسام للطريق عىل النهج الواضح، ثم استعري ذلك للطريقة اإلهلية 

. من الدين
َّسن، وأوضح وبني املسالك، وهذا فيـه معنـى االبتـداء، فمـن : َومعنى رشع، أي َّ

ًيف سن أمر وأوضحه وبينه وجعله منهاجا؛ فقد رشعهابتدأ  َّ ٍِّ َ)١(.
: ًالرشيعة اصطالحا

: استعمل العلامء مصطلح الرشيعة باصطالحات متعددة بحسب املقام، ومن ذلك ما ييل
: الرشيعة عىل التوحيدمصطلحإطالق : ًأوال

T S R Q P O N M L K J ﴿: ًوذلك أخذا من قوله تعاىل
 [Z Y X W V U f e d c ba  ̀ _  ̂ ] \

، والقاموس املحيط، ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، )٧/٨٦(لسان العرب، البن منظور، ) ١(
، #١٣٠١اهليئة املرصية العامة للكتاب، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة األمريية سنة 

). ٢١٨ص(لصحاح، للرازي، ، وخمتار ا)٣/٤٢(



 

r q p o n m l k j ih g﴾]وقد وضع ]١٣: الشورى ،
ُّاآلجري  ُِّP وكذا أطلق ابن بطة احلنبيل »الرشيعة«كتابه يف التوحيد باسم ،Pاسم :

.عىل كتابه يف التوحيد والعقيدة» اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة«
: رشيعة عىل األحكام العمليةإطالق مصطلح ال: ًثانيا

l k j ﴿: ًوفيام اختلفت فيه الرساالت اإلهلية؛ وذلك أخذا من قوله تعاىل
n m﴾]ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : قـالس، ومن حـديث أيب هريـرة ]٤٨: املائدة:

َّأنا أوىل الناس بعيسى ابن مريم يف الدنيا واآلخرة، واألنبياء إخوة لعالت، أمهاهتم شـتى « َ ِ ٌ
.)١(»حدودينهم وا

. )٢(»الدين واحد والرشيعة خمتلفة«: Pقال اإلمام الطربي
: إطالق مصطلح الرشيعة عىل التوحيد وسائر األحكام: ًثالثا

o n m l k j i h g ﴿: ًوذلك أخذا مـن قولـه تعـاىل
s r q p﴾]١٨: اجلاثية[.

Pقال القرطبي .)٤(»فالرشيعة ما رشع اهللا لعباده من الدين«: (٣)

﴾J  I H  G  F E  D  C﴿: قول اهللا: البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب: أخرجه) ١(
).٢٣٦٥(، فضائل عيسى : ، ومسلم، كتاب الفضائل، باب)٣٤٤٣(، ]١٦: مريم[

عبـد اهللا بـن . د: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لإلمام أيب جعفر حممد بـن جريـر الطـربي، حتقيـق) ٢(
املحسن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر، دار هجـر، عبد

).٨/٤٩٤(م، ٢٠٠١-#١٤٢٢، ١القاهرة، ط
عبد اهللا، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح، األنصاري اخلزرجي األندليس القرطبي، املفرس الشهري، أبو) ٣(

وهو من أجل التفاسري وأعظمها -اجلامع ألحكام القرآن : عارفني، له مصنفات، منهاكان من العلامء ال
الديباج . ه٦٧١تويف سنة . وكتاب األسنى يف رشح أسامء اهللا احلسنى، والتذكرة بأمور اآلخرة-ًنفعا

).٧/٥٨٤(، شذرات الذهب، البن العامد، )٢/٣٠٨(املذهب، البن فرحون، 
أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطبي، دار إحياء الرتاث العريب، اجلامع ألحكام القرآن،) ٤(

).١٦/١٦٣(، ٢بريوت، لبنان، ط



 

.)١(»والرشيعة إنام هي كتاب اهللا وسنة رسوله«: Pابن تيمية وقال 
ًالثالث يكثر عند اإلطالق واالستعامل العـام، وهـو يـرادف الـوحي كتابـا واالستعامل

.وسنة، والرشيعة هبذا االعتبار معصومة وحمفوظة، ربانية املصدر، واقعية عاملية
: وفيام ييل بيان خصائص الرشيعة بإطالقها العام

 

ًمن عند اهللا تعاىل وحده أوال، فال نقـص وال الربانية خصيصة الرشيعة الكربى، فهي
فهي جممع املـصالح واملنـافع واخلـريات؛ ]٤٢: فصلت[﴾p o n m﴿عيب؛ ألهنا 

وجيمع فيها وهلا كل خري، فتشتمل عىل كل مصلحة للخلق، قال ،ألن مرشعها عليم حكيم
، أنزهلا سبحانه بعلمه، ولـيس لـه يف ]١٤: امللك[﴾, - . / 0 1 2﴿: تعاىل

وضعها من رشيك وال ظهري، وألجل هذه اخلصيصة فإن للرشيعة املنزلة الكربى يف عقيدة 
ًووجدان كل مسلم؛ ذلك أهنا من عند اهللا لفظا ومعنى، أو معنى فحسب؛ وقبوهلـا وحمبتهـا 

! " # ﴿: إليامن واإلسـالم، قـال تعـاىلوالرىض هبا واالمتثال هلا هو مقتىض عقد ا
، وقــــال ]٣٦: األحــــزاب[﴾$ % & ' ) ( * + , - . / 0

̧ º ¹ ﴿: تعــــاىل  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬
À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾]٦٥: النساء[.

~ � ﴿: الرشيعة وحده، وهو اهللا تعاىل، قال تعـاىللصاحبوالترشيع حق خالص 
5 6 7 8 9 ﴿: اهللا، قـال تعـاىل، والرسول إنام هو مبلغ عـن ]٥٧: األنعام[﴾¡ ¢£

! " # $ ﴿: ، والبالغ للبـشارة أو النـذارة، قـال تعـاىل]٥٤: النور[﴾:

عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، : جمموع فتاوي شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، مجع وترتيب) ١(
).١٩/٣٠٨(م، ٢٠٠٤-#١٤٢٥جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، 



 

.]١٠٥: اإلرساء[﴾%
املقصد الرشعي من وضع الرشيعة إخـراج «الناس باهللا؛ وذلك أنتربطوالرشيعة 

ًاملكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا هللا اختيارا كام هو عبد هللا اضطرارا ً ً«)١(.
J I H G F E D C P O N M L K﴿: تعـاىلقال 

R Q﴾]وسـائر املـؤمنني منقـادون هلـا مـذعنون ج، والرسول ]٥٧-٥٦: الذاريات
.]١٥: يونس[﴾~ � ¡ ¢ £ ¤﴿: ألوامرها، قال تعاىل

وعـىل -ملسو هيلع هللا ىلصعـىل الرسـول: أي-احلاكمة عىل اإلطالق والعموم عليـه هيفالرشيعة «
! ﴿ : املوصـل واهلـادي األعظـم، أال تـرى قولـه تعـاىلَّمجيع املكلفني، وهي الطريق 

 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '& % $ # "
، فهـو عليـه الـصالة والـسالم أول مـن هـداه اهللا بالكتـاب ]٥٢: الشورى[﴾5 6 7

.)٢(»واإليامن، ثم من اتبعه فيه
.)٣(»اعتهيبلغون عنه، فحكمهم حكمه، وأمرهم أمره، وطاعتهم طورسلهفاحلكم هللا وحده، «

.]٦٤: النساء[﴾y x w v u t s r﴿: قال تعاىل
ِّوأخريا فال يملك أحد كائنا من كان أن ينازع اهللا يف سلطانه أو أن يرشع لعباده، كام  ًً

ُّال يستطيع أحد أن خيلق ذبابا ولو ظاهره عىل ذلك كل إنس وجان َ َ َ ً.
الوضـعية والقـوانني وصفة الربانية يف الرشيعة اإلهلية تعـرى عنهـا كـل الـرشائع 

البرشية، والتي تصدر عن قوة زمنية، وتبنـى أحكامهـا عـىل مراعـاة الـدنيا والظـواهر 
.فحسب، ال جمال فيها للجزاء األخروي، وال للتعبد الديني

).٢/١٦٨(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).٣٣٩-٢/٣٣٨(االعتصام، للشاطبي، ) ٢(
).٣٥/٣٦٣(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٣(



 

.أما الرشيعة الربانية فتمتد من الدنيا إىل اآلخرة، وجتمع بني اجلزاء الدنيوي واألخروي
التعبـد : انية يف غايتها، إهلية يف مقصدها؛ إذ غايتها من اإللزام وااللتزاموباجلملة فهذه الرشيعة رب

.]٥: البينة[﴾p o n m l k j i h﴿: هللا وطلب رضاه، قال تعاىل
.وهي ربانية يف أصوهلا واستمدادها ومنهجها وطريقتها

 

ـاىل فـال ثبات الرشيعة مستمد من كوهنا حق ًا ال يتغري، وصدقا ال يتبدل، وختاما لـرشائع اهللا تع ً
ـاىل ﴾z } | { ~� ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ §﴿: تنسخ، قال تع

، فالعـصمة ثابتـة هلـا يف )١(، فال معقـب حلكمـه يف الـدنيا وال يف اآلخـرة]١١٥: األنعام[
، وقـال ]٩: احلجـر[﴾m l k j i h g﴿: حفظها ويف بياهنا، قال تعـاىل

.]٤٢: فصلت[﴾ck j i h g f e d﴿: تعاىل
ُومنع القرآن من اخللل والفساد، وحفظه وإتقانه، كل ذلـك مـن معـاين اإلحكـام 

وهـو كلـه مـن مجلـة احلفـظ، «، ]١: هـود[﴾h g f e﴿: الواردة يف قوله تعاىل
واحلفظ دائم إىل أن تقوم الساعة، فهذه اجلملة تدلك عىل حفظ الرشيعة وعصمتها عن 

.)٢(»يلالتغيري والتبد
وإذا كان التكليف إىل يوم القيامة فإنه ال يتحقق إال بثباهتا ودوامها وسالمتها 

Pمن التغيري والتبديل، قال الغزايل 
السلف مـن األئمـة جممعـون عـىل «: )٣(

سامي بن حممد السالمة، دار طيبة، : تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري، حتقيق) ١(
).٣/٣٢٢(م،١٩٩٩-#١٤٢٠، ٢الرياض، ط

).٢/٥٨(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(
، تلقى العلم عىل إمام احلرمني ه٤٥٠حامد، حممد بن حممد الغزايل، امللقب بحجة اإلسالم، ولد سنة أبو) ٣(

سري . ه٥٠٥إحياء علوم الدين، واملستصفى يف األصول، تويف سنة : اجلويني وغريه، له تصانيف كثرية، منها
). ٦/١٩١(، طبقات الشافعية الكربى، البن السبكي، )١٩/٣٢٢(بي، أعالم النبالء، للذه



 

.)١(»دوام التكليف إىل يوم القيامة
ة والتابعون هلم بإحسان عىل العمل عىل ثبات أحكام الرشيعالصحابةوقد حرص 

اإلسالمية، فال ترقى املستحبات إىل مرتبـة الواجبـات، وال تنـزل املحرمـات إىل رتبـة 
ًاملكروهات؛ ألن هذا يعد تغيريا يف الرشيعة وتبديال ألحكامها ً ُّ.

Pالعزيزقال عمر بن عبد 
ووالة األمـر مـن بعـده ملسو هيلع هللا ىلصسـن رسـول اهللا «: )٢(

اهللا، وقـوة عـىل ديـن اهللا، لـيس ًسننا؛ األخذ هبا تصديق لكتاب اهللا، واستكامل لطاعـة
ألحد تغيريها وال تبديلها، وال النظر يف يشء خالفها، من عمل هبا مهتد، ومـن انتـرص 
هبا منصور، ومن خالفها اتبع غري سبيل املؤمنني، وواله اهللا مـا تـوىل، وأصـاله جهـنم 

.)٤)(٣(»ًوساءت مصريا
لذلك ال جتـد فيهـا بعـد ف«: يف كالم حمكمPويف تأكيد ثبوهتا يقول الشاطبي 

ًكامهلــا نــسخا، وال ختصيــصا لعمومهــا، وال تقييــدا إلطالقهــا، وال رفعــا حلكــم مــن  ًً ً
أحكامها، ال بحسب عموم املكلفـني، وال بحـسب خـصوص بعـضهم، وال بحـسب 
ًزمان دون زمان، وال حال دون حال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبـدا ال يرتفـع، ومـا  ً

ًكان رشطا فهو أبدا رش ًط،وما كان واجبا فهو واجب أبدا، أو مندوبا فمندوب، وهكذا ً ًً

حممد عبد السالم عبد الشايف، دار : املستصفى يف علم األصول، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل، حتقيق) ١(
).١/١٤٨(، #١٤١٣، ١الكتب العلمية، بريوت، ط

املؤمنني اإلمام العادل، واخلليفة الصالح، ويل اخلالفة تسعة حفص، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم، أمري أبو) ٢(
ًوعرشين شهرا مثل والية أيب بكر الصديق، روى عن أنس بن مالك وصىل أنس خلفه، وكان ثقة مأمونا روى  ً

).٥/١١٤(، سري أعالم النبالء، للذهبي، )٥/٣٣٠(الطبقات الكربى، البن سعد، . ه١٠١أحاديث كثرية، تويف عام 
عبد اهللا بن عمر الدميجي، دار الوطن، . د: كتاب الرشيعة، أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري، حتقيق) ٣(

).١/٤٠٨(م، ١٩٩٩-#١٤٢٠، ٢الرياض، ط
#١٤٠٨، ١عابد بن حممد السفياين، دار الفرقان، القاهرة، ط. الثبات والشمول يف الرشيعة اإلسالمية، د) ٤(

).١٢٩-١٢١ص(م، ١٩٨٨-



 

مجيع األحكام فال زوال هلا وال تبدل، ولو فرض بقاء التكليـف إىل غـري هنايـة لكانـت 
.(١)»أحكامها كذلك

ًومع ذلك كله فإن بالرشيعة سعة ومرونة ومنطقة من العفو تركت قصدا للناس من غـري 
ل اهللا يف كتابه فهو حالل، وما حرم فهو حرام، وما سـكت ما أح«: ففي احلديثنسيان، 

: ، ثـم تـال هـذه اآليـة»ًعنه فهو عفو فأقبلوا من اهللا عافيته، فإن اهللا مل يكن لينسى شـيئا
﴿ë ê é è﴾]ثم فتح الباب لالجتهاد يف هذه املنطقـة، وإلحلـاق )٢(]٦٤: مريم ،

.النظري بنظريه
يت باألحكـام الكليـة يف بعـض القـضايا الرشيعة عننصوصكام يلحظ بجالء أن 

ًأكثر من عنايتها باجلزئيات التفصيلية؛ فإن كثريا من قضايا السياسة الرشعية يف اإلسالم 
ًجاءت النصوص فيها عامة تضع األطـر وتـرتك التفاصـيل، وهـذا ملحـوظ يف نظـام 

يف هذا القضاء وتطوره،ونظام احلسبة واملظامل، وطرائق الشورى، وغري ذلك، واحلكمة 
.متجلية يف حتقيق مرونة التطبيق بعد ثبات التوثيق

يف أحكامهـا، واملرونـة يف تطبيقهـا عـىل اخـتالف الـسعةمع -ومن أسباب ثباهتا 
ابتناؤهــا عــىل جلــب املــصالح وتكميلهــا، ودرء املفاســد : -العــصور وتغــري البيئــات

).١/٧٩(افقات، للشاطبي، املو) ١(
، دار املعرفة، »مستدركه عىل الصحيحني«عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري يف أبو: أخرجه) ٢(

البيهقي يف : وعنه-، )٢/٣٧٥(بريوت، مصورة عن الطبعة اهلندية، كتاب التفسري، تفسري سورة مريم، 
ُذكر حتريمه وال كان يف معنى ما ذكر حتريمه مما يؤكل أو ُما مل ي: كتاب الضحايا، باب،»السنن الكربى« َ

، »البحر الزخار«: »مسنده«، وأبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار يف -) ١٠/١٢(يرشب، 
، ١اململكة العربية السعودية، ط-حمفوظ الرمحن زين اهللا، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة : حتقيق

، وقال نور »صحيح اإلسناد«: قال احلاكم. س، من حديث أيب الدرداء )٤٠٨٧(م،١٩٨٨/هـ١٤٠٩
العراقي: ، بتحرير احلافظني اجلليلني»جممع الزوائد ومنبع الفوائد«الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي يف 

م، مصورة عن ط القديس بالقاهرة، ١٩٨٨/هـ١٤٠٨وابن حجر، دار الكتب العلمية، بريوت، 
.اهـ» رجاله ثقات«: )٧/٥٥(اهـ، وقال يف موضع آخر » اده حسن، ورجاله موثقونإسن«: )١/١٧١(



 

` b a ﴿: وتقليلها، فهي رشيعة الرمحة بالعباد والتيسري علـيهم، قـال تعـاىل
d c﴾]ويف ترشيع الرخص عند وجود املـشقات برهـان نـاطق ]١٠٧: األنبياء ،

عىل بيان رعاية مصالح العباد كل العباد، حتى إن أشد احلدود وهـو القـصاص معلـل 
.ترشيعه باملصلحة الراجعة ألويل األلباب

̈ © ª »﴿: قال تعاىل .]١٧٩: البقرة[﴾¤ ¥ ¦ § 
معلل باملصلحة، قال -ًوهو شديد عىل النفس أيضا-دة واألمر بالقتال وإعداد الع

¨ © µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿: تعــــاىل
ُّ، وإرهاب العدو مـصلحة؛ ألنـه ينكـف عـن عدوانـه عـىل ]٦٠: األنفـال[﴾¶

.)١(املسلمني إذا رأى قوهتم
وقد حتققت مرونتها بمراعاهتا للظروف القاهرة، واألعذار الطارئة، وتغري الفتوى 

.ي عىل األعراف بتغري جهاهتا من الزمان واملكان واألحوالفيام بن
 

فكل ما حيتاج إليه اإلنسان يف حياته قد تكفلت به رشيعة الرمحن، فهي أعم مـن أن 
ًتكون أصوال اعتقادية أو أحكاما فقهية فروعية أو آدابا أخالقية واجتامعية، أو تنظيامت ً ً

.سياسية دولية أو داخلية
حادثة عن حكم للرشيعة وتوجيه يف مجيع األقطار وعـىل مـر ختلوأنه ال : ومن شموهلا

ًاألعصار، وإذا كانت نصوصها متناهية فإن معانيها وما يستنبط منها ليس بمتناه مطلقا ٍ.
ـــــال  ـــــاىلق ? @ G F E D C B A ﴿: تع

عبد الكريم زيدان، دار عمر بن اخلطاب، اإلسكندرية، . املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية، د) ١(
).٥٧-٤٥ص(



 

H﴾]٨٩: النحل[.
فليست تنزل بأحد من أهل «: -عىل هذه اآليةاًتعليق-Pقال اإلمام الشافعي 

.)١(»دين اهللا نازلة إال ويف كتاب اهللا الدليل عىل سبيل اهلدى فيها
إما داللة مبينة «: فقالPَّ، وبني ذلك القرطبي )٢(أو مجلةنصاوالداللة هنا إما 

يـاس الـذي ، أو من اإلمجاع أو من القجمرشوحة، وإما جمملة يتلقى بياهنا من الرسول 
.)٣(»ثبت بنص الكتاب

ــذا  ــىل ه ــة ع ــات الدال ــىواآلي ــاىلاملعن ــه تع ــا قول ــرية، منه M L K ﴿: كث
N﴾]ــدة ــا]١٢: اإلرساء[﴾l k j i﴿، ]٣: املائ / 0 1 ﴿: ، ومنه

ــذا ]٩: اإلرساء[﴾2 3 4 5 ــمي ه ــذلك س ــة؛ ول ــات قطعي ــذه اآلي ــة ه ، ودالل
ًفرقانا، وهدى وبرهانا، وبيانا وتبيان«القرآن ً ً ً ا لكل يشء، وهو حجة اهللا عىل اخللق عىل اجلملـة ً

.)٤(»والتفصيل واإلطالق والعموم
: ثم الـسنة بعـد ذلـك مفـصلة ملـا أمجـل، وشـارحة ومبينـة ملـا أهبـم، قـال تعـاىل

.]٤: النحل[﴾5 6 7 8 9 : ; >﴿
ونص عىل بعض التفصيالت، وتولت السنة بعـد ذلـك الكليات،فقد مجع القرآن 

.]٧: احلرش[﴾pxw v u t s r q ﴿اإلكامل، 
ما يتعلق بمعاملة العبد لربه، ومعاملـة العبـد لنفـسه، للقرآنوقد شمل بيان السنة 

).٢٠ص(أمحد شاكر، دار الكتب العلمية،بريوت،: الرسالة، لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق) ١(
، ٢رفعت فوزي عبد املطلب، دار الوفاء، املنصورة، ط. د: األم، لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق) ٢(

).٩/٦٩(م، ٢٠٠٤-#١٤٢٥
).٦/٤٢٠(تفسري القرطبي، ) ٣(
).٣/٣٥٤(املوافقات، للشاطبي، ) ٤(



 

ومعاملـة العبـد لغـريه، فعلـوم التوحيـد والعقيـدة واألخـالق والـسلوك والعبــادات 
واملعامالت واألحوال وتنظيم العالقات الدولية كل ذلـك قـد تناولتـه هـذه الـرشيعة 

.عىل نحو ال نظري له يف رشيعة سبقتها، أو قانون وضعي جاء قبلها أو بعدهااملعصومة
ًوأخريا فإن مما يؤكد عىل شمولية هذه الرشيعة ما تقرر من عدم خلو الوقـائع عـن 

.)١(حكم للرشيعة؛ لتستخرج املكلف من داعية اهلوى إىل طاعة املوىل جل وعال
 

لرشيعة اإلهلية مستقيمة، فال اضطراب فيها وال عوج بحال، وال ميل فيها عن احلق والعـدل، إن ا
ليست هلا غاية يف حتقيق مصلحة طبقة من العباد دون أخرى، وال شعب دون شعب، وال متيل لتحقيـق 
ـاة اآلخـرة، وال ـاة الـدنيا عـىل احلي مصلحة مادية عىل حساب مصلحة أخرى أخالقية، وال تـؤثر احلي

ـاىل ـال تع ـا، ق ـه أثـره الـدنيوي واألخـروي مع X W ﴿: ًعكس، وجتعل العمـل واجلـزاء ل
] \ [ Z Yc b a ̀ .]٨-٧: الزلزلة[﴾̂ _ 
ُوهي توازن بني مصلحة  ومصلحة اجلامعـة دون إخـالل، فتبـيح امللكيـة الفرديـة الفردِ

تملك وطرائقه، متنـع ًوتطلقها لينتفع الفرد، ثم هي تعمل عىل نفع املجتمع وتضع قيودا عىل ال
ًفيها الظلم والعدوان واالحتقار والغش واخلداع، وتضع قيودا عىل االسـتثامر وتنميـة املـال، 
وأخرى عىل التسويق والتوزيع، واإلنفاق واالستهالك، وبعض هـذه القيـود أخالقيـة يقـوم 

املجتمعـات، عليها اإليامن، وأخرى قانونية يقوم عليها السلطان، موازنة بني حقوق األفراد و
.)٢(وإقامة للقسط وإشاعة للعدل

الفردية واجلامعية، فمـن العبـادات مـا يتحـتم أداؤه مجاعـة، يف بنيِويف ترشيعاهتا توازن 

).٢/١٦٨(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
يوسف القرضاوي، املكتب . تطبيق يف كل زمان ومكان، درشيعة اإلسالم خلودها وصالحها لل) ٢(

).٢١-٢٠ص(م، ١٩٧٣، ه١٣٩٣اإلسالمي، بريوت، 



 

توقيتات حمددة، كالصيام، واحلج، والصالة املفروضـة، وفيهـا مـا يرغـب أداؤه عـىل انفـراد 
.كالسنن الرواتب

مـن األهـداف والغايـات، والوسـائل ِوهي باجلملة تـوازن بـني الثابـت واملتغـري
واألساليب، وبني القيم الدينية واألخالقية، والشئون الدنيوية والعلمية، وبـني خمتلـف 

.احلاجات والغرائز البرشية، والنزعات اإلنسانية
 

تبديل، قال حفظ أصوهلا من التحريف والملا كانت الرشيعة ربانية فقد توىل اهللا 
وإنا للقرآن الكريم «: ، أي]٩: احلجر[﴾m l k j i h g﴿: تعاىل

حلافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه 
.)١(»وحدوده وفرائضه

، قال ]٤٢: فصلت[﴾ :﴿k j i h g f e d cوقال 
اطل من بني يديه، أو يزاد أنه حمفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الب: معناه«: الزجاج

.)٢(»فيه فيأتيه الباطل من خلفه
وما يرسي عىل القرآن الكريم يرسي عىل السنة؛ ألهنا بيـان للقـرآن الكـريم، قـال 

، فحفــظ القــرآن ]٤٤: النحــل[﴾5 6 7 8 9 : ; >﴿: تعــاىل
Ý Ü Û ﴿: ًالكريم يستلزم حفظ السنة، بل حفظ اللـسان العـريب أيـضا، قـال تعـاىل

Þ﴾]وهذا البيان إنام هو بسنة النبي العدنان بعد بيان القرآن بالقرآن]١٩: قيامةال ،.

).١٤/١٨(تفسري الطربي، ) ١(
حممد النمر، وعثامن ضمريية، وسليامن : معامل التنزيل، أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق) ٢(

).٧/١٧٦(م، ١٩٨٩- #١٤٠٩، ١احلرش، دار طيبة، الرياض، ط



 

)١(ِّيقول املعلمي اليامين
P :» ًفأما الـسنة فقـد تكفـل اهللا بحفظهـا أيـضا؛ ألن

تكفله بحفظ القرآن يستلزم تكفلـه بحفـظ بيانـه، وهـو الـسنة، وحفـظ لـسانه، وهـو 
ًواهلداية باقية، بحيث يناهلا من يطلبها؛ ألن حممدا العربية؛ إذ املقصود بقاء احلجة قائمة 

ــه ــك قول ــىل ذل ــل دل ع ــرشائع، ب ــة ال ــه خامت ــاء، ورشيعت ــاتم األنبي Ý Ü Û ﴿: خ
Þ﴾]فحفــظ اهللا الــسنة يف صــدور الــصحابة والتــابعني حتــى كتبــت ]١٩: القيامــة ،ُ

ِّودونت ة األعالم الذين والتاريخ شاهد بام قيض اهللا هلذه السنة املطهرة من اجلهابذ، )٢(»ُ
.حفظوها ودونوها ونخلوا صحيحها من سقيمها، ومقبوهلا من مردودها

 

ًليكون نذيرا لطائفة من الناس دون غريهم، ملسو هيلع هللا ىلصًمل يبعث اهللا تبارك وتعاىل نبيه حممدا 
ًليكون للعاملني بشريا ونذيرا، ًوال ليكون رسوال ألمة من البرش دون سائر األمم، وإنام بعثه  ً

ًوداعيا إىل اهللا بإذنه ورساجا منريا، بعثه برشيعة اإلسالم اخلالدة إىل مجيع اخللق إنسهم  ً ً
وجنهم، قاصيهم ودانيهم، أمحرهم وأسودهم، عربيهم وأعجميهم، رشقيهم وغربيهم، 

.فهي بذلك عاملية
َّالقرآن الكريم رصح هبا وهذه احلقيقة معلومة من دين اإلسالم بالرضورة؛ ألن

عبد الرمحن بن حييى بن عيل بن حممد، العتمي، فقيه من العلامء، نسبته إىل بني املعلم من بالد عتمة )١(
التنكيل بام يف تأنيب : إىل أن مات، من مصنفاته# ١٣٧٢باليمن، عني أمينًا ملكتبة احلرم املكي سنة 

، عىل السنة من الزلل والتضليل واملجازفةملا يف كتاب أضواء الكوثري من األباطيل، واألنوار الكاشفة 
).٣/٣٤٢(األعالم، للزركيل، . ، ودفن بمكة#١٣٨٦، وتويف سنة #١٣١٣ولد سنة 

األنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء عىل السنة من الزلل والتضليل واملجازفة، لعبد الرمحن بن حييى ) ٢(
).٣٣ص(م، ١٩٨٢- #١٤٠٢املعلمي اليامين، عامل الكتب، بريوت 



 

ًترصحيا مستفيضا ال يقبل التأويل، قال تعاىل ً :﴿wvutsr
�~}|{zyx﴾]ففي هذه اآلية ]١٥٨: األعراف ،

، وهي عامة للثقلني كام نطقت به النصوص، حتى رصحوا ملسو هيلع هللا ىلصرسالته عموم«الكريمة بيان 
إال أهنا أكدت ملسو هيلع هللا ىلصلته ً، وبرغم أن اآلية الكريمة خاطبت الناس مجيعا برسا)١(»بكفر منكره

.)٢(الدال نصا عىل العموم؛ لرفع احتامل التخصيص»ًمجيعا«: ضمري املخاطبني بوصف
: أي، ]٢٨: سبأ[﴾ :﴿{zyxwvuويقول اهللا 

َّوما أرسلناك يا حممد إىل هؤالء املرشكني باهللا من قومك خاصة، ولكنا أرسلناك كافة للناس «
ًواألسود، بشريا من أطاعك ونذيرا من كذبكأمجعني العرب منهم والعجم، واألمحر ً«)٣(.

ألنذركم «: ، أي]١٩: األنعام[﴾. /  :﴿65 4 3 2 1 0وقال 
وقال عن القرآن . )٤(»بالقرآن أهيا املرشكون، وأنذر من بلغه القرآن من الناس كلهم

̈  © ª » ¬﴿: الكريم نفسه ، ]١: الفرقان[﴾¤ ¥ ¦ §
َّوما حممد إال ذكر ذكر اهللا به العاملني؛ «: ، أي]٥٢: القلم[﴾zy}|{﴿: وقال ْ ِ

رشف، كام : ومعناه. وما القرآن الكريم إال ذكر للعاملني: أو. )٥(»الثقلني اجلن واإلنس
.)٦(]٤٤: الزخرف[﴾¦ § ¨ ©ª﴿: قال تعاىل

قال رسول : ، قالموهذه احلقيقة القرآنية أكدهتا السنة النبوية، فعن جابر بن عبد اهللا 

).٩/٨٢(روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،ملحمود شكري األلويس، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، )١(
).٩/١٣٩(م، ١٩٨٤تفسري التحرير والتنوير، ملحمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية، تونس، ) ٢(
).١٩/٢٨٨(تفسري الطربي، ) ٣(
).٩/١٨٤(السابق، ) ٤(
).٢٣/٢٠٤(السابق، ) ٥(
).١٨/٢٥٦(تفسري القرطبي، ) ٦(



 

ُعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبيل، نرصت بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرض ُأ«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ً
َّمسجدا وطهورا، فأيام رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل، وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد  ِّ ً ً

.)١(»ُقبيل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة
والذي نفيس بيده ال يسمع يب أحد من «: قال رسول اهللا : قالسوعن أيب هريرة

.)٢(»هذه األمة هيودي وال نرصاين ثم يموت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال دخل النار
واملراد باألمة يف هذا احلديث عموم اخللق سواء من دخل فيهم يف أمة نبينا حممد 

م عىل كفره فكان من أمته باملعنى العام، ًباملعنى اخلاص فصار مسلام، أو من بقي منهملسو هيلع هللا ىلص
، وذلك ملسو هيلع هللا ىلصًمن عموم من بعث إليهم وأمر بدعوهتم، وهم الناس مجيعا بعد بعثته : أي

.بدليل ذكره لليهود والنصارى
ًجانب هذه احلقيقة الراسخة عقيدة أخرى ال تقل عنها رسوخا، وهي أن وإىل

، فرسالته رسولال نبي بعده وال هو خاتم النبيني واملرسلني، فملسو هيلع هللا ىلصًحممدا رسول اهللا 
.اخلامتة هي اخلالدة الباقية إىل يوم الدين، فال نسخ هلا وال زوال

ُفهذه عقيدة معلومة من دين اهللا بالرضورة، ال ينكرها إال من كفر بالرمحن وكتب عليه 
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: اخلذالن، قال تعاىل

ÅÄ﴾]ختم النبوة فطبع عليها، فال تفتح ألحد : وخاتم النبيني الذي«، ]٤٠: األحزاب
نص يف أنه ال نبي بعده، وإذا كان ال نبي بعده «، فهذه اآلية الكريمة )٣(»بعده إىل قيام الساعة

).٥٢١(، ومسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، )٣٣٥(البخاري، كتاب التيمم، : أخرجه) ١(
). ١٥٣(إىل مجيع الناس ونسخ امللل بملته، وجوب اإليامن برسالة نبينا حممد : مسلم، كتاب اإليامن، باب: أخرجه) ٢(
).١٩/١٢١(الطربي، تفسري) ٣(



 

بعده بطريق األوىل واألحرى؛ ألن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول فال 
. )١(»ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا رسول نبي وال ينعكس، وبذلك وردت األحاديث املتواترة

َّإن مثيل ومثل األنبياء من قبيل كمثل «: أنه قالملسو هيلع هللا ىلصعن النبي سهريرة ما رواه أبو
ًرجل بنى بيتا فأحسنه وأمجله، إال موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به 

فأنا اللبنة وأنا خاتم «: ، قال»هال وضعت هذه اللبنة: ويعجبون له، ويقولون
.)٢(»النبيني

صالحية : هاتان احلقيقتان الراسيتان الراسختان مقدمتان حلقيقة كربى وهي
مع كون رسالة اإلسالم -الرشيعة اإلسالمية لكل زمان ومكان؛ ألننا لو مل نقل بذلك 

ِّقد أجاز للبرش أن يرشعوا Tللزم منه أن يكون اهللا -رسالة عاملية خامتة للرساالت
، وهذا أبطل الباطل، وبطالنه معلوم من دين اهللا ألنفسهم يف كل زمان ما يصلح هلم

بالرضورة، كام أن حاكمية اهللا وانفراده بالسلطان عىل عباده وتفرده بحق الترشيع 
: ، وقال]٥٤: األعراف[﴾rqpon﴿: معلوم من دين اهللا بالرضورة، قال تعاىل

﴿ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾]وقال سبحانه]١٠: الشورى ، :﴿ �~
فالذي له اخللق هو وحده الذي يملك األمر والنهي والتحليل ، ]٥٧: األنعام[﴾¡¢£

ًوالتحريم والترشيع واحلكم، فام من يشء يف حياة البرش مهام كان صغريا إال وهللا فيه 
حكم، فيجب عليهم أن يردوا كل أمر خيتلفون فيه إىل حكم اهللا وحده، وهذا أمر ال 

).٦/٤٢٨(تفسري ابن كثري، ) ١(
: ، ومسلم، كتاب الفضائل، باب)٣٥٣٥(، ملسو هيلع هللا ىلصخاتم النبيني : البخاري، كتاب املناقب، باب: أخرجه) ٢(

).٢٢٨٦(خاتم النبيني، ملسو هيلع هللا ىلصذكر كونه 



 

.خيالف فيه مسلم موحد
ليقرص عن استيعاب الدور املستغرق الدائم العام »لرشيعةصالحية ا«بل إن تعبري 

الباقي للرشيعة اإلسالمية؛ ألهنا ال تتصف بالصالحية فحسب، وإنام تتصف 
بالصالحية واإلصالح، فهي صاحلة لكل زمان ومكان، ومصلحة لكل زمان ومكان، 

ا الصاحلة إهنا هي وحده: بل ال يكفي أن نقول هذا حتى نرفع احتامل املشاركة فنقول
.واملصلحة ألهل كل زمان ومكان 



 

 

 
 

من بني ما وجهه أعداء الرشيعة يف العرص احلديث إليها من هتم باطلة أهنـا جامـدة 
غري متطورة، وهذا االفرتاء إنام هو ترديد جاهل ملـا كتبـه غربيـون مغرضـون، أو تـأثر 

.)١(ياة العلامنية الغربية، التي تفصل بني الدين والدنياظاهر بنمط احل
وبغض النظر عن تلك االفرتاءات فإن قضية ثبات أو تغري األحكام الرشعية تعـد 
ًواحدة من أخطر القضايا األصولية وأشدها التباسا، فتارة يكون اخلـالف فيهـا خالفـا  ً

وتارة يكون اخلالف لفظيا ال معنويا ذا دالالت خطرية، وتطبيقات تنحرف عن اجلادة، 
ترتتب عليه ثمرة عملية، وإنام هو خالف عبارات الختالف االعتبارات؛ األمـر الـذي 
َيتأكد معه حترير النزاع، وفيام يأيت بيان يعنى بدفع االلتباس قبل الرتجيح، كام يظهر مـن  ْ ُ

: التاليةاملطالب
 

يتعلق احلكم الرشعي بأفعال وترصفات العباد وما يرتبط هبا كام هو ظاهر مـن تعريفاتـه 
أو )٢(»خطاب الـرشع إذا تعلـق بأفعـال املكلفـني«: املختلفة، مثل قول بعض األصوليني هو

م، ١٩٨٣، ٢، طحممد النوهيي، دار اآلداب، بريوت. نحو ثورة يف الفكر الديني، د: يراجع يف هذه املعنى) ١(
، اإلسالم وأصول احلكم، لعيل عبـد الـرازق، )٨ص(، جملة املحاماة الرشعية، العدد األول، )١٥١ص(

، ومن قبله وما بعدها) ٢٧٠ص(ضياء الدين الريس يف كتاب اإلسالم واخلالفة، . وممن توىل الرد عليه د
.وأصول احلكمشيخ األزهر يف زمنه الشيخ حممد اخلرض حسني يف كتابه نقض اإلسالم 

املستصفى، ملحمد بن حممد أيب حامد الغزايل، حتقيق حممد عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، ) ٢(




 

خطاب اهللا املتعلـق «: ، أو هو)١(»خطاب اهللا املتعلق بفعل املكلف من حيث هو مكلف«: هو
ليـدخل » أو الوضـع«، )٣(، وقـد زاد ابـن احلاجـب)٢(»باالقتـضاء أو التخيـريبفعل املكلفني

.)٤(األحكام الوضعية مع التكليفية
ٍمعني أو عني معينة بحل أو حرمة فهل هذا الوصف الرشعي فعلفإذا وصف  ) احلكـم(ٍِّ

كان خلصائص ذاتية من النفع أو الرض ومن املـصلحة أو املفـسدة، اقتـضت هـذا التوصـيف 
ِّعي، فيكون احلكم الرشعي عندئذ وصفا ذاتيا بالنسبة ملحال ثبوتـه، أم إنـه ال صـلة بـني الرش ً ٍ

وحمل ثبوته إال ما جيعله الرشع بينهام من صلة؟) احلكم(التوصيف الرشعي 
يف هذه املسألة النظرية عىل قولني يتخرجان عىل اخلـالف يف مـسألة األصوليونوقد اختلف 

َ، وقد وقف كل من األشاعرة واملعتزلة عىل طريف نقيض، وهدى اهللا )٥(لينيالتحسني والتقبيح العق ٌّ
: تعاىل من شاء إىل الوسط الذي ال غلو فيه وال تفريط، وفيام ييل بيان املذهبني والرتجيح

 
الوليد حممد بن رشد احلفيد يف كتابه الرضوري ، واعتمده أبو)١/٥٥(، ه١٤١٣، ١بريوت، لبنان، ط

). ٤١ص(م، ١٩٩٤، ١مي، بريوت، طمجال الدين العلوي، دار الغرب اإلسال: يف أصول الفقه، حتقيق
).٤٩-١/٤٧(، حاشية البناين عىل رشح مجع اجلوامع، )٢/١١٠(رشح العضد عىل خمترص ابن احلاجب لإلجيي، ) ١(
طه جابر فياض .د: املحصول يف علم األصول، أليب عبد اهللا حممد بن عمر، فخر الدين الرازي، حتقيق) ٢(

، ونسبه )١/١٠٧(، #١٤٠٠، ١ود اإلسالمية، الرياض، طالعلواين، جامعة اإلمام حممد بن سع
. أليب احلسن األشعري) ١/٢٢(التفتازاين يف التلويح عىل التوضيح، 

عمرو، مجال الدين، عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس ابن احلاجب، الشيخ اإلمام العالمة املقرئ أبو) ٣(
مقدمة وجيزة يف النحو، ومنتهى : ك، من مصنفاتهاألصويل الفقيه النحوي، تفقه عىل مذهب اإلمام مال

سري أعالم النبالء، . ه٦٤٦، وتويف سنة ه٥٧٠السول واألمل يف علمي األصول واجلدل، ولد سنة
).٣/٢٤٨(، وفيات األعيان، البن خلكان، )٢٣/٥٦٥(للذهبي، 

).٢٨٣-١/٢٨٢(خمترص املنتهى، البن احلاجب، ) ٤(
كتاب نجم الدين الطويف : ة يف هذه املسألة يف القديم واحلديث، فمن ذلكوقد أفردت رسائل علمية قيم) ٥(

التحـسني «: ، ومـن احلـديث رسـالة دكتـوراه بعنـوان»درء القول القبيح بالتحـسني والتقبـيح«احلنبيل 
عايض الشهراين، نوقشت يف قسم أصـول الفقـه، . ، د»والتقبيح العقليان وأثرمها يف مسائل أصول الفقه

.ه١٤٢٩، ١يعة جامعة اإلمام حممد بن سعود، بالسعودية، وقد طبعت بدار كنوز إشبيليا، طبكلية الرش



 

: املذهب األول
َّوالتحريم صفات عرضية تعرض ملتعلقاهتا من األعيـان، أو األفعـال بداللـة التحليل َّ ِ َ َ

قه الذي يقـوم بـه، إال أن َّالرشع فحسب، وال ارتباط بني احلكم والصفات الذاتية يف متعلخطاب 
ًاخلطاب الرشعي ربط بينهام ابتداء لغري معنى يعقل، فال يعترب يف حتريم اخلمر ما يتعلـق بـذاهتا مـن 

ـان خلصائـصها الذاتيـة أو املالزمـة ، بـل صفة اخلمرية وإحداث السكر؛ إذ احلكم ال يتعلق باألعي
.معنى هذا التحريم نسبة اخلمر إىل اجتناب الرشب وعدم التناول فحسب

ُّاخلمر حمرمة جتوز؛ ألهنا مجاد ال يتعلق هبا خطاب، وإنام املحرم : قولناويعتربون أن 
. )١(ال ترتكوا: ال تفعلوا، كام أن الواجب املقول فيه: تناوهلا، أو املقول فيه

.)٣(وبعض أصوليي احلنفية)٢(األصولينيوهذا مذهب مجهور املتكلمني من 
: املذهب الثاين

والتحريم قد يتعلقـان باألفعـال واألعيـان خلـصائص ذاتيـة، أو مالزمـة التحليل
تناسب احلكم وتصلح له، فإن كانت األعيان والتـرصفات هبـا مـن الفـساد أو الـرضر 

النفـع اقتضت حكمته تعاىل ورمحته بعبـاده التحـريم، وإن كانـت تتـضمن خـصائص
والصالح اقتضت رمحته تعاىل اإلباحة، وال يمنـع أن تكـون صـفات عرضـية إضـافية 
تقتيض األحكام الرشعية، وال سبيل إلدراكها من غري طريق النـصوص الـرشعية، بـل 

، ٢حممد حسن هيتو، دار الفكر دمشق، ط: املنخول من تعليقات األصول، أليب حامد الغزايل، حتقيق) ١(
).٧ص(م، ١٩٨٠-#١٤٠٠

عبد العظيم : عبد اهللا اجلويني، حتقيقالربهان يف أصول الفقه إلمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن) ٢(
).٥٨ص(، املستصفى، للغزايل، )١/٧٩(#١٤١٨، ٤حممود الديب، دار الوفاء، املنصورة، مرص، ط

أيب الوفاء األفغاين،: أصول الرسخيس، أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، حتقيق) ٣(
، كشف األرسار عن أصول فخر )١/١٩٥(م، ١٩٩٣- ه ١٤١٤، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط

عبد اهللا حممود حممد، دار الكتب : اإلسالم البزدوي، لعالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري، حتقيق
).١/٣٩١(م، ١٩٩٧-#١٤١٨، ١العلمية، بريوت، ط



 

.وال يثبت احلكم الرشعي يف هذه األعيان أو الذوات إال من جهة النصوص
.)١(لةوهذا مذهب أكثر أصوليي احلنفية وبعض احلناب

ًويالحظ أن املعتزلة بالغوا يف وظيفة العقل حتى جعلوه مصدرا للترشيع، متقدما عـىل  ً
النقل، وقد جانبوا الصواب حني قرصوا األوصـاف املقتـضية لألحكـام عـىل األوصـاف 

.)٢(الذاتية فقط
ٍمذهبهم بمثابة رد فعل ملـذهب املعتزلـة، وذلـك حـني نفـوا فكانوأما األشاعرة 

.احلكم الرشعي واخلصائص الذاتية واملالزمةالعالقة بني
َإن األحكام الرشعية معللـة، وذكـروا احلكـم : ثم إهنم عادوا فتناقضوا حني قالوا ِ َّ

.)٣(هبا عند الدخول يف مسائل الفقهاملرتبطة
.، والعز ابن عبد السالم وغريمها)٤(وقد وقع هذا االضطراب عند الرازي

ولـيس «: -مجهور األصولينيمذهبًمعتمدا -Pيقول العز ابن عبد السالم 

ار الكتب خليل امليس، د: املعتمد يف أصول الفقه، أليب احلسني حممد بن عيل بن الطيب البرصي، حتقيق) ١(
، و آراء املعتزلة األصولية، لعيل بن سعد الضوحيي، مكتبة )٢/٢٠١(، )١٤٠٣(١العلمية، بريوت، لبنان، ط

، تيسري )٢٩٠ص(ميزان األصول، للسمرقندي، وما بعدها، ) ١٩٠ص(، #١٤١٥، ١الرشد، الرياض، ط
يب حممد عمر بن حممد بن عمر ، املغني يف أصول الفقه، جلالل الدين أ)١/١٧٢(التحرير، ألمري باد شاه، 

، )١٤٠٣(١حممد مظهر بقا، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث بجامعة أم القرى، ط: اخلبازي، حتقيق
).١/٨٥(، وسلم الوصول للمطيعي، )٦٠ص(

).٢/١٢(، إعالم املوقعني، البن القيم، )١١/٣٥٤(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٢(
لوصول إىل علم األصول، لعيل بن عبد الكايف السبكي، دار الكتب العلمية، اإلهباج يف رشح منهاج ا) ٣(

).٤١-٣/٤٠(، ه١٤٠٤، ١بريوت، ط
، قال )ه٥٤٤(عبد اهللا، فخر الدين، حممد عمر بن احلسني بن احلسن الرازي الطربستاين، ولد سنة أبو) ٤(

ويل املفرس، كبري األذكياء واحلكامء العالمة الكبري ذو الفنون، األص: عنه الذهبي يف سري أعالم النبالء
التفسري الكبري، املحصول يف علم األصول، املطالب يف احلكمة، ولد : واملصنفني، له مصنفات كثرية منها

، وفيات األعيان، البن خلكان، )٢١/٥٠٠(سري أعالم النبالء، . ه٦٠٦هـ، وتويف ٥٤٤سنة 
)٤/٢٤٨.(



 

ًوصف األفعال بالتحليل والتحريم والكراهة والندب واإلجيـاب وصـفا حقيقيـا قـائام  ً
َباألفعال؛ إذ ال يقوم عرض بعرض، وال يقع التكليف إال باألعراض، وإنام هـو عبـارة  ََ َ

: ألصويل فيقـول، ثم يعود فيقرر مذهب احلنفية ا)١(»عن تعلق خطاب الرشع باألفعال
قائم باملحل الذي يتعلق به فعل املكلـف، : أحدمها: أسباب التحريم والتحليل رضبان«

خارج عن املحل، فأما القائم باملحل من أسباب التحريم فهو كل صـفة قائمـة : والثاين
يف املحل موجبة للتحريم، كصفة اخلمر فإهنا حمرمة ملا قـام بـرشهبا مـن الـشدة املطربـة 

. )٢(»لعقول، وكامليتة حرمت ملا قام هبا من االستقذاراملفسدة ل
: الرتجيح

إن كان من ترجيح بني هذين املـذهبني اللـذين توسـع األصـوليون يف عرضـهام وبيـان 
أدلتهام واإليرادات وما تندفع به ونحو ذلـك، فإنـه يـرتجح مـذهب القـائلني بتعلـق احلكـم 

مالزمة، تناسب احلكم وتصلح لـه؛ ذلـك الرشعي باألعيان والترصفات خلصائص ذاتية أو
َّأن األدلة مرصحة هبذا أتم ترصيح، ومبينة له أوضح بيان، فإن اهللا تعاىل ما حرم الزنا حلـسنه، 
وال النعدام صفة القبح فيه، بل رتب اهللا حتريمه عىل حتقق معنى الفاحشة فيـه، وسـوء سـبيله 

.وسبيل من سلكه
.]٣٢: إلرساءاb a ` _ ^ ]\ [ Z﴾]﴿: قال تعاىل

وينهــى عــن املنكـر، فيــأمر بالعــدل واإلحــسان، وال يــأمر بــاملعروفواهللا تعـاىل يــأمر 
ًبالفحشاء، والعدل واإلحسان والفحشاء خصائص ذاتية يف األفعال تقتيض أمـرا هبـا أو هنيـا  ً

: بالفحشاء، أو أن ينهى عن العدل واإلحسان، قـال تعـاىلتعاىلفال جيوز أن يأمر عنها، 
﴿ ¨ §´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©﴾]٢٨: األعراف[.

).٢/١٨٧(، قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم) ١(
).٢/١٩٠(املرجع السابق، ) ٢(



 

ـــاىل ـــال تع T S R Q P O N M L K ﴿: وق
[ Z Y XW V U﴾]٩٠: النحل[.

أي النبـي -عن أي يشء أسلمت؟ وما رأيت منه : دخل يف اإلسالم فقيل لهأعرايبسئل 
ى ليته هنى عنه، وال هنـ: ما أمر بيشء، فقال العقل: ؟ قالملسو هيلع هللا ىلصَّمما دلك عىل أنه رسول اهللا -ملسو هيلع هللا ىلص

ًليته أمر به، وال أحل شيئا، فقال العقل: عن يشء، فقال العقل ًليتـه حرمـه، وال حـرم شـيئا، : َّ َّ
. )١(ليته أباحه: فقال العقل

ومن أنكر أن يكـون للفعـل صـفات ذاتيـة مل «: Pوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ِّحيسن إال لتعلق األمر به  ط، فقـد أنكـر مـا وأن األحكام بمجرد اخلطاب إىل الفعـل فقـ)٢(ُ

جاءت به الرشيعة من املصالح واملفاسد واملعروف واملنكر، وما يف الرشيعة مـن املناسـبات 
بني األحكام وعللها، وأنكـر خاصـة الفقـه يف الـدين الـذي هـو معرفـة حكمـة الـرشيعة 

.)٣(»ومقاصدها وحماسنها
هنا ما رشعـت ألحكام الرشيعة ليقوم يف نفسه العرفان بأاملتتبعومن غري شك فإن 

ٍإال حتصيال ملعان وحكم متغياة من قبل الشارع؛ لذا كان إغفال املقاصد يف فهم األوامر  ً
.)٤(ًوالنواهي بعيدا عن مقصود الشارع

Pيقول الدهلوي
قد يظن أن األحكام الرشعية غري متضمنة ليشء مـن «: )٥(

عيل : مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن القيم، حتقيق) ١(
).٢/٤٥٩(م، ١٩٩٦-#١٤١٦، ١احللبي، دار ابن عفان، طاحلميدعبدحسن 

.الضمري يعود إىل الفعل) ٢(
).١١/٣٥٤(تيمية جمموع الفتاوي، البن) ٣(
، ١عبد اجلليل زهري ضمرة، دار النفائس، األردن، ط. احلكم الرشعي بني أصالة الثبات والصالحية، د) ٤(

).٥١ص(م، ٢٠٠٦-ه ١٤٢٦
عبد العزيز، أمحد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي اهلندي املشهور بشاه ويل اهللا، فقيه حنفي من أبو) ٥(

ند، أحيا اهللا به وبتالميذه احلديث والسنة يف اهلند، وعىل كتبه وأسانيده املدار املحدثني من أهل دهلي باهل




 

سـبة، وهـذا ظـن فاسـد املصالح، وأنه ليس بني األعامل وبني ما جعل اهللا جزاء هلـا منا
.)١(»تكذبه السنة وإمجاع القرون املشهود هلا باخلري

وال يمنع هذا من أن اهللا تعاىل قد يأمر بفعل أو ينهى عنه لغاية متعلقة بذات األمـر 
أو النهي ال خلصيصة قائمة يف املأمور به أو املنهي عنه، كأن يتعبد عباده باالمتثال ويقيم 

َوإال لـم أمر اهللا اخلليل بأن يذبح ولده إسامعيل؟عليهم احلجة باالختيار، ِ!
ــال  ــاىلق ! " # $& ' ) * + ,- . / ﴿ : تع

.]١٠٦-١٠٣: الصافات[﴾0 31 4 5 6 7
وقد يأمر الشارع احلكيم وينهى إلظهار عبوديته يف اخللق وطلـب تعظيمـه باالسـتجابة 

واملؤقتة، والتـي ال سـبيل ألن يـدرك َّوالطاعة، وإفراده بالتأليه، كام يكون يف العبادات املقدرة 
: العقل فيها علة خلصوص التقدير أو التأقيت، غري القيام بواجب العبودية هللا تعاىل، ومن ذلك

.حتديد أوقات وعدد ركعات الصلوات ومقادير الزكوات، وأوقات الصيام، ونحو ذلك
Pويذهب القرايف

مـصالح ًإىل أن مثل هذه العبادات املحضة تعلل أيضا ب)٢(
ختصيص صـاحب الـرشع بعـض األوقـات بأفعـال معينـة دون بقيـة «: العباد، فيقول

األوقات يقتيض اختصاص ذلك الوقت املعني بمصلحة ال توجد يف غري ذلك الوقـت، 
 

حجة اهللا البالغة، واإلنصاف يف مسائل اخلالف، وعقد اجليد : يف تلك الديار، وله مصنفات كثرية، منها
م ، واألعال)٩١٢ص(أكرب العلوم، . ه١١٧٦هـ، وتويف ١١١٠يف أحكام االجتهاد والتقليد، ولد سنة 

). ١/٢٧٢(، معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، )١/١٤٩(للزركيل، 
السيد سابق، دار اجليل، بريوت، : حجة اهللا البالغة، لشاه ويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي، حتقيق) ١(

).١/٢٧(م، ٢٠٠٥- #١٤٢٦، ١ط
ملالكي القاهري، الفقيه األصويل املتكلم العباس، شهاب الدين، أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي اأبو) ٢(

الذخرية، والفروق، والقواعد، : النحوي، صاحب املؤلفات التي سارت هبا الركبان وتداوهلا العلامء، منها
، واألعالم، )١٨٨ص(شجرة النور الزكية، ملحمد بن حممد خملوف، . ه٦٨٤والتنقيح يف أصول الفقه تويف سنة 

).١/٩٤(للزركيل، 



 

ولوال ذلك لكان الفعل عاما يف مجيع األوقات، وال بد ملا بعد الزوال من معنى الحظـه 
ًلزوال، طـردا لقاعـدة صـاحب الـرشع يف رعايـة ًصاحب الرشع مل يكن موجودا قبل ا

.)١(»ًاملصالح، وهكذا كل أمر تعبدي، معناه أن فيه معنى مل نعلمه، ال أنه ليس فيه معنى
ويرد عىل هذا أنه ال يلزم من كل أمر أو هني حتصيل مصلحة للعباد؛ بل قد يقصد 

¡ ¢ ﴿: قال تعاىلالشارع احلكيم الزجر والعقوبة لقيام مقتضاها من جهة املكلفني، 
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ًفال يمتنع أنه قد حيرم الرب ما ال مفسدة فيه؛ عقوبة ملخالفة أو حرمانا للمخالفني ِّ)٢(.
َوأخريا فإن املبالغة يف التنقيب عن حكم املرشوعيات بام مل تظهر داللتـه مـن النـصو ِ ص ً

.واألدلة الرشعية، ال سيام ما يظهر فيه وجه التعبد املحض، قد ال خيلو من تكلف
Pَّيقول املقري

َيف حتقيق حكـم املـرشوعية مـن ملـح العلـم ال التدقيق«: )٣( ُ َ ِ
متينه عند املحققني، بخالف استنباط علل األحكام وضبط أماراهتا، فال ينبغي املبالغـة 

ِعن احلكم ال التنقيبيف  َ .)٤(»سيام فيام ظاهره التعبدِ

حممد . عىل مجعة حممد، د. د: ر الربوق يف أنواء الفروق، ألمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف، حتقيقأنوا) ١(
). ٢/٥٨٤(م، ٢٠٠١-ه١٤٢١، ١أمحد رساج، دار السالم، القاهرة، ط

).١/٥٩(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ٢(
َّالفايس املالكي، الشهري بالـمقري، جد املؤرخ األديب عبد اهللا، حممد بن حممد بن أمحد القريش التلمساين أبو) ٣( َ

ًأمحد الـمقري صاحب نفح الطيب، وكان فقيها ضليعا بفقه مذهبه وأديبا شاعرا، وكان جريء اجلنان ال  ًَ ً ً َّ
القواعد، الطرف : تأخذه يف اهللا لومة الئم، أخذ عنه الشاطبي صاحب املوافقات وابن خلدون، من مصنفاته

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، ألمحد بن حممد املقري . ه٧٥٨ملحارضات، تويفوالتحف، وا
، شجرة النور )٥/٢٠٣(م، ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨إحسان عباس، دار صادر، بريوت، . د: التلمساين، حتقيق

).٢٣٢ص(الزكية، ملحمد بن حممد بن خملوف، 
أمحد بن عبد اهللا بن محيد، جامعة أم القرى، : حتقيقالقواعد، أليب عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد املقري، ) ٤(

).٤٠٧-٢/٤٠٦(مكة، 



 

 

والقول الثابت هـو القـول )١(معناه اللغوي إىل دوام اليشء عىل حالهيرجعالثبات 
ثابـت لـه حقيقـة، : احلق والصدق، وهو ضد القول الباطل الكـذب، فـالقول نوعـان

.)٢(بت القول كلمة التوحيد ولوازمهاوباطل ال حقيقة له، وأث
.(٣)»عدم احتامل الزوال بتشكيك املشكك«: وأما معنى مصطلح الثبات عند املتكلمني فهو

ولقد تظاهرت أنواع األدلة عىل تأصيل الثبات يف األحكام الرشعية، وقـد مـر 
: لةطرف منها عند ذكر خصائص الرشيعة اإلسالمية، وفيام ييل بيان خمترص هلذه األد

: القرآن الكريم: ًأوال
: الكريم من التحريفالقرآناألدلة الدالة عىل حفظ -١

j i h g ﴿: وذلك لتبقى أحكامه ثابتة إىل ما شـاء اهللا، كقولـه تعـاىل
m l k﴾]وقولــه تعــاىل، ]٩: احلجــر :﴿ ¢ ¡ �~ } | { z

ــام[﴾£¤ ¥ ¦ § ــزوال أو ]١١٥: األنع ــل ال ــاىل ال تقب ــه تع ، فأحكام
.)٤(؛ ألهنا أزلية، واألزيل ال يزولالتبديل
ًصدقا فيام أخرب؛ فام أخرب به هو احلق، وعدال فيام حكم، فام أمر به هو العـدل، : أي ً

، وال يملك أحد )٥(وما هنى عنه فهو الباطل، وال معقب حلكمه يف الدنيا وال يف اآلخرة
ُأن يغريها وال أن يبدهلا وال أن خيرج عن يشء من أحكامها، قال  L K ﴿: تعاىلَ

).١/٣٩٩(معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ) ١(
).١/١٧٧(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(
).١/٥٣٦(كشاف اصطالحات الفنون، للتهانوي، ) ٣(
لدين الرازي، دار الفكر، بريوت، لبنان، التفسري الكبري، أليب عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن فخر ا) ٤(

).١٣/١٧٠(م، ١٩٨١- #١٤٠١، ١ط
).٣/٣٢٢(تفسري ابن كثري، ) ٥(
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يا رسول اهللا إين إذا أصبت اللحم : فقالملسو هيلع هللا ىلصًبب نزوهلا أن رجال أتى النبي وكان من س



 

َانترشت للنساء وأخذتني شهويت، فحرمت عيل اللحم، فأنزلت اآلية ََّّ)١(.
: السنة املطهرة: ًثانيا

األحاديث الدالة عىل بقاء طائفة قائمة بأمر اهللا ال يرضها من خالفها أو خـذهلا -١
: ومن ذلكإىل قيام الساعة، 

َلن يربح هذا الدين قائـ«: قالملسو هيلع هللا ىلصعن النبي سحديث جابر بن سمرة  َْ ِام يقاتـل ـَ ً
.)٢(»عليه عصابة من املسلمني حتى تقوم الساعة

ال يـزال مـن أمتـي أمـة «: يقـولملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : قالسحديث معاوية 
وهـم عـىل قائمة بأمر اهللا، ال يرضهم من خذهلم وال من خالفهم، حتى يـأيت أمـر اهللا

.)٣(»ذلك
¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ﴿: قولـــه تعـــاىلمـــصداقوهـــذا كلـــه 

، وهذا يدل عىل حفظ الدين وبقاء أحكامه، وال سـيام اجلهـاد ]١٨١: األعراف[﴾¾
.إىل يوم القيامة، كام حيمل يف ثناياه البشارة الصادقة بالنرص والتمكني

: وحرمة تبديلها، ومنهاباملحافظة عىل ثبات األحكام الرشعيةاآلمرةاألحاديث -٢
موعظـة وجلـت ملسو هيلع هللا ىلصوعظنا رسـول اهللا «: قالسحديث العرباض بن سارية 

يا رسول اهللا كأهنا موعظة مودع، فأوصنا، : فقلنامنها القلوب وذرفت منها العيون، 

أمحد حممد شاكر، دار إحيـاء : ، حتقيق»جامعه الصحيح«عيسى حممد بن عيسى الرتمذي يف أبو: أخرجه) ١(
، من )٣٠٥٤(رة املائدة، ومن سو: ، بابملسو هيلع هللا ىلصبريوت، كتاب تفسري القرآن عن رسول اهللا ،  الرتاث العريب

هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم عن عـثامن بـن سـعد «: قال الرتمذي. محديث ابن عباس 
.اهـ» ًعن ابن عباس، ورواه خالد احلذاء عن عكرمة مرسال: ًمرسال ليس فيه

يرضهم ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق ال «: ملسو هيلع هللا ىلصقوله : مسلم، كتاب اإلمارة، باب: أخرجه) ٢(
).١٩٢٢(، »َمن خالفهم

ال تزال طائفة من «: ملسو هيلع هللا ىلصقوله : ، ومسلم، كتاب اإلمارة، باب)٣٦٤١(البخاري، كتاب املناقب، : أخرجه) ٣(
).١٠٣٧(، »َأمتي ظاهرين عىل احلق ال يرضهم من خالفهم



 

ٌأوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنـه مـن يعـش : قال َّ
ًا كثريا، فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهـديني ًمنكم بعدي فسريى اختالف

. )١(»عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور؛ فإن كل بدعة ضاللة
Pيقول ابن رجب

ومما حدث يف األمة بعد عرص الصحابة والتـابعني الكـالم «: )٢(
ذلـك ملخالفتـه للـرأي يف احلالل واحلرام بمجرد الـرأي، ورد كثـري ممـا وردت بـه الـسنة يف 

.)٣(»واألقيسة العقلية
: اإلمجاع: ًثالثا

والسلف مـن األئمـة «: ، يقول الغزايلملسو هيلع هللا ىلصمن لدن أصحاب نبينا منعقدوهو إمجاع 
.)٤(»جممعون عىل دوام التكليف إىل القيامة

ثـم انعقـد إمجـاع سمانعي الزكاة بعد مناقشة عمر سالصديقوقد قاتل 
ملسو هيلع هللا ىلصاالمتناع عن دفع الزكاة بدعوى ارتباطها برسـول اهللا الصحابة عليه، وذلك أن 

نوع حتريف وتبديل ألحكام الدين الدائمة والثابتة، فإذا كـان املمتنعـون أصـحاب 

احلميد، دار حممد حميي الدين عبد: ، حتقيق»سننه«داود سليامن بن األشعث السجستاين يف أبو: أخرجه) ١(
، والرتمذي، كتاب العلم عن رسول اهللا )٤٦٠٧(يف لزوم السنة، : بريوت، كتاب السنة، باب-الفكر 

، وأبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني )٢٦٧٦(ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع، : ، بابملسو هيلع هللا ىلص
اتباع : فكر، بريوت، املقدمة، بابحممد فؤاد عبد الباقي، دار ال: ، حتقيق»سننه«املعروف بابن ماجه يف 

.»حديث حسن صحيح«: قال الرتمذي). ٤٢(سنة اخللفاء الراشدين املهديني، 
الفرج، زين الدين، عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الرمحن البغدادي ثم الدمشقي الشهري بابن رجب احلنبيل، أبو)٢(

ًخ املحدث احلافظ، هنل يف احلديث أسامء الشي: وهو لقب جده عبد الرمحن، وقال عنه احلافظ ابن حجر
ًورجاال واطالعا وطرقا وكان صاحب عبادة وهتجد من مصنفاته ً فتح الباري رشح صحيح البخاري، ومل : ً

، الدرر الكامنة، هP٧٩٥، و تويف ٧٣٦يتم، ورشح علل الرتمذي، ورشح جامع الرتمذي، ولد سنة 
).٢/٤٧٤(يد، ، السحب الوابلة، البن مح)٢/٣٢١(البن حجر، 

شعيب األرناؤوط، : جامع العلوم واحلكم، أليب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل،حتقيق) ٣(
).٢/١٣٣(م، ١٩٩١-ه١٤١٢، ٣وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

).١/١٤٨(املستصفى، للغزايل، ) ٤(



 

.)١(شوكة ومنعة فقد وجب عىل اإلمام قتاهلم
َّواهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكـاة، فـإن الزكـاة «: وقال الصديق مقالته املشهورة َّ

ًملال، واهللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا لرسول اهللا حق ا . )٢(»لقاتلتهم عىل منعهاملسو هيلع هللا ىلصَ
: املعقول: ًرابعا

قضية الثبات يف األحكام ترتبط بقضية اإليامن بأسـامء اهللا وصـفاته مـن العلـم واحلكمـة -١
قه وما وغريها، فأحكامه تعاىل صادرة عن صفاته الكاملة وأسامئه احلسنى، فهو أعلم بخل

.يصلحهم وما يفسدهم، وإذا كانت الفطرة البرشية ثابتة ال تتغري فام يصلحهم كذلك
﴿µ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª ©﴾]٣٠: الروم[.

القول بعدم ثبات الرشيعة يفيض إىل القول بعدم صالحيتها للزمـان واملكـان، ولـو -٢
كـان اآليت يف الزمـان واململسو هيلع هللا ىلصقيل بعدم ثبات أحكام الـرشع لبطلـت لـوازم نبوتـه 

ِيف زمانه حكم باق يف كل زمان أبد األبدملسو هيلع هللا ىلصبعده، وهذا كفر، فصح أن حكمه  َ ٍ)٣(.
وعليه فالرشيعة اإلسالمية ثابتة، تستعيص عىل التحريف والتبـديل، وتتـأبى عـىل 

.التطويع والتعطيل، ومن رامها بيشء من ذلك رمته بالكفر والتضليل
ينفـذوا إىل غرضـهم يف تبـديل الـرشيعة ولقد حـاول كثـري مـن دعـاة العـرصانية أن 

وتذويب أحكامها وتطويع مبادئها لألهواء، وذلك من خالل ما اشتهر يف كتب أهل العلـم 
من تغري األحكام بتغري األزمان، وال يمكنهم ذلك؛ ألن ما عناه العلـامء هبـذه املقولـة يشء 

مـان لـيس فيـه تبـديل وما أرادوه يشء خمتلف متام االختالف، فتغـري األحكـام بتغـري األز

حكام، أليب حممد، عيل بن أمحد بن ، اإل)٢/٦٠(، أصول الرسخيس، )٢٨٦ص(املستصفى، للغزايل، ) ١(
).٥/٥٩(حزم األندليس، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 

األمر : ، ومسلم، كتاب اإليامن، باب)١٤٠٠، ١٣٩٩(وجوب الزكاة، : البخاري، كتاب الزكاة، باب: أخرجه) ٢(
.ا، من حديث أيب هريرة )٢٠(، ...ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ويقيموا الصالة و: بقتال الناس حتى يقولوا

.)٥/٥٩(اإلحكام، البن حزم، ) ٣(



 

للرشع املحكم، وال تغيري للرشيعة الثابتة، بل هو خاصية يف الرشيعة نفـسها تكـسبها صـفة 
ًالبقاء واخللود وتزيدها ثباتا وإحكاما بقدرهتا عىل تلبية كل متغري يف حياة الناس ً.

ِّفرشيعة اهللا حاكمة ال حمكومة وكـل مـن حيـاول إخـضاعها ويئـول نـصوصها ليـذللها 
ًام الزمان واملكان واألقوام من غري طرائق التأويل املستقيم، إنـام جيعـل رشع اهللا هـزوا، ألحك

.ًوينزل به من عليائه، وجيعله خاضعا ألهواء الناس، وهو بذلك يظلم نفسه، قبل أن يظلم دينه
 

ـالوارفض كثري من العلامء والبا إن هـذا : حثني تقسيم األحكام الرشعية إىل ثابت ومتغري، وق
التقسيم ال وجود له، وإن صفة الثبات الزمة لكل األحكام الرشعية، وأنكروا تغري األحكام بتغـري 

.ًاألزمان، وساقوا يف ذلك األدلة التي سقناها آنفا يف ثبات الرشيعة وعدم تغريها
ي أنكر جـواز االنتقـال عـن حكـم بغـري نـص الذPابن حزم : من هؤالء العلامء

ٍّالزم لكل حي ولكل من يولد «إن الدين : أوجب  النقل عنه، مهام تبدل الزمان أو احلال، وقال
إىل يوم القيامة يف األرض، فـصح أنـه ال معنـى لتبـدل الزمـان وال لتبـدل املكـان وال لتغـري 

.)١(»ل زمان وعىل كل حالًاألحوال، وأن ما ثبت فهو ثابت أبدا يف كل مكان ويف ك
ًومن الباحثني املعارصين من أنكـر تغـري األحكـام أيـضا، وإن كـان قـد أقـر بتغـري 

ذهبوا ، وال منازعة فيام )٢(الفتوى، وأنكر كذلك تقسيم األحكام الرشعية إىل ثابت ومتغري
عنـوه بتغـري إليه، بل نوافقهم الرأي، ولكن يبدو أن ما عناه العلامء بتغري األحكام هو ذاتـه مـا

؛ إذ إن التدقيق يف االصطالح يعد أحـد أسـباب »ُتغري الفتيا«ُالفتيا، وإن كنا نميل إىل تسميتها 

).٥/٥(املرجع السابق، ) ١(
، احلكم الرشعي بني أصالة الثبات )٥٤١-٤٤٨ص(عابد السفياين، . الثبات والشمول يف الرشيعة، د)٢(

شاكر عبد اجلليل زهري ضمرة، ثبات األحكام الرشعية وضوابط تغري الفتوى، ملحمد . والصالحية، د
.www.saaid.net»صيد الفوائد«الرشيف، بحث عىل موقع 



 

. الوقاية من االنزالق، وأحد سبل احلامية من تالعب املغرضني برشيعة رب العاملني
وما استدل به عىل منع تغري األحكام صحيح ال مرية فيه، ولكنـه ينـرصف إىل أمـر 

غاير، حيث يستدل به عىل منع استبدال أحكـام الـرشيعة بأحكـام ليـست منهـا، آخر م
والتغيري يف الرشع بالزيادة أو النقصان، وعىل ثبات الرشيعة وعدم قبوهلا لرفع يشء من 

. ملسو هيلع هللا ىلصأحكامها أو تعطيله أو استبداله بام مل يرشعه اهللا تبارك وتعاىل وال رسوله 
الشاطبي والقرايف وابن القـيم وغـريهم : ء أمثالأما تغري األحكام الذي عناه العلام

ًفليس استبداال ألحكام الرشيعة بغريها، ولكنه استبدال احلكم الرشعي بحكم رشعـي 
فينتقل إىل املنع أو العكس عىل اختالف درجـات آخر، فقد يكون احلكم هو املرشوعية

سـبيل االنتقـال املرشوعية واملنع ال عـىل سـبيل النـسخ والرفـع واإلزالـة، وإنـام عـىل
والتحول، وليس يف مجيع األحكام، وإنام يف األحكام الدائرة عـىل املـصالح أو العوائـد 

. واألعراف أو العلل املتغرية
وتقسيم بعض العلامء أحكام الرشيعة إىل ثوابت ومتغريات ال يعني انقسامها إىل أحكـام 

حكام ليست مـن ديـن اهللا وال مـن ثابتة ال تقبل االستبدال وأخرى متغرية تقبل االستبدال بأ
ًرشيعة اإلسالم، وإنام املقصود هو أن يف الرشيعة اإلسالمية أحكاما ثابتـة بنـصوص الكتـاب 
والسنة، ال تقبل التغري لثبات املصالح التي رشعت لتحصيلها، أو لكوهنا من األسس التـي ال 

ح املساس هبا مهام تغـريت تتبدل بتبدل األزمان أو األعراف أو العادات فهذه األحكام ال يص
. األزمان وتبدلت األحوال

ًكام أن يف الرشيعة اإلسالمية أحكاما بنيـت عـىل املـصلحة التـي يمكـن أن تتغـري بتغـري 
األزمان واألحوال واألعراف، فمثل هذه األحكام موارد اجتهاد، ختتلف فيها األنظار بحسب 

لنظر فيها من وقت آلخر إذا تغريت املصالح اجتهاد املجتهدين يف التامس املصلحة، وقد يتغري ا
: وأعراف الناس وعاداهتم، فهي تتغري ألجل ذلك، واملقصود بتغريها أمران



 

اختالف وجهات النظر فيها، ولو يف الزمـان الواحـد؛ الخـتالف مـسالك : األول
.املجتهدين يف التامس املصلحة، وغري ذلك

ُوتغـري الفتيـا عنـد تغـري املـصالح ُاختالف الفتيـا فيهـا مـن زمـان آلخـر،: الثاين
ًواألعراف والعادات بتغري األزمان، حيث ينتقل من حكم رشعي كان مناسبا يف وقـت 

. إىل حكم رشعي آخر؛ لكونه أكثر مناسبة فيام استجد من الزمان
فالقسم األول من أحكام الرشيعة هو الذي ينبغي أن حيمل عليه قول ابن حزم فيام 

من منع تغري األحكام بتغري األزمـان؛ إذ الـراجح أن أغلـبهم مل سبق، وكذلك قول كل
يقصد جتميد أحكام الرشيعة، وإنام قصد محاية الرشيعة من التبديل والتحريف؛ ولذلك 

ِرأينا فضيلة الشيخ بكر أيب : زيد بعد ما محل عىل القائلني بتغري األحكام قالَ
أوسـع األبـواب فأخـضعوا والعرصانيون دخلوا من هذا التقعيـد الـصوري إىل«

الرسقة والزنا ونحومها بإيقاف إقامـة النصوص ذات الداللة القطعية كآيات احلدود يف
.)١(»احلدود؛ لتغري الزمان، وهكذا، مما هنايته انسالخ من الرشع حتت رسادق موهوم

ث استغلت هذه املقولـة لتحقيـق بغيتهـا يف نفـ: إحدامها: وعليه فينبغي احلذر من طائفتني
: والثانيـة! »جتديـد اخلطـاب الـديني«سمومها والسعي يف إطفاء نور اهللا وحتريـف دينـه باسـم 

!وجدت يف هذه املقولة وسيلة للتوفيق بني الفكر الغريب املعارص وبني أحكام الرشيعة
ُتغري الفتيا بتغري : وال شك أن القائلني بتغري األحكام بتغري األزمان، أو بعبارة أدق

حوال، مل يقصدوا ما قصده املنحرفـون، بـل مل يرتكـوا فرصـة السـتغالل األزمان واأل
هؤالء املغرضني، أو انزالقهم إىل ما يريدون من التحريف والتزييـف؛ حيـث وضـعوا 
َّاالحتياطات الالزمة، وبينوا البيان الكايف، فمن ذلك أهنم قسموا األحكام الرشعية إىل 

زيد، دار العاصمة، الرياض، التعامل وأثره عىل الفكر والكتاب، ضمن املجموعة العلمية للشيخ بكر أيب)  ١(
).٧٢ص(، #١٤١٦، ١ط



 

.ري بتغري األزمانأحكام ثابتة ال تتغري، وأحكام أخرى تتغ
ال يتغـري عـن حالـة : نـوع: األحكام نوعان«: Pففي القديم يقول ابن القيم 

واحدة هو عليها، ال بحسب األزمنة وال اجتهاد األئمة؛ كوجـوب الواجبـات وحتـريم 
املحرمات، واحلدود املقدرة بالرشع عىل اجلرائم، ونحو ذلك، فهذا ال يتطرق إليه تغيري 

.ما وضع عليهوال اجتهاد خيالف
ًما يتغري بحسب اقتضاء املصلحة له زمانا ومكانا وحـاال، كمقـادير : والنوع الثاين ً ً

.)١(»ِّالتعزيرات وأجناسها وصفاهتا؛ فإن الشارع ينوع فيها بحسب املصلحة
ُّلكن وصف األحكام الرشعية بأهنا تتغري بتغـري «: ويف احلديث يقول أحد الباحثني َّ

عمومها غري سليم وبإطالقها غـري مـستقيم، إنـام األحكـام القابلـة الزمان واملكان عىل
ُّللتغري، هي األحكام التي تتغري بتغري العوامل، مثل َّ فساد األخـالق، وهـي األحكـام : ُّ

َّغري املنصوص عليها؛ لذلك ال بد من التمييز يف الـرشيعة اإلسـالمية مـا بـني القواعـد 
لتبديل، وبني التطبيقات لألحكام التفـصيلية عـىل تلـك ُّالعامة التي ال تقبل التغري وال ا

َّالقواعد العامة؛ ألن أصول الرشيعة واألحكام التعبدية واملقـدرات الـرشعية ال تقبـل  ُّ
ًالتبديل مطلقا، كحرمة املحارم ووجـوب الـرتايض يف العقـود وضـامن الـرضر الـذي 

وهذا ،بريء بذنب غريهيلحقه اإلنسان بغريه، ورسيان إقراره عىل نفسه وعدم مؤاخذة
جيعل مبدأ تغري األحكام أقرب إىل نظرية املصالح املرسلة باملقارنـة إىل نظريـة العـرف؛ 

. ألن التغريات تتحقق حسب مصالح املجتمع
ُّواحلق أن األحكام الرشعية التي تتبدل بتبدل الزمان املبدأ الرشعي فيها واحـد، وهـو  َّ

فاسد وحتقيق ما فيه نفع املجتمع اإلسـالمي يف ضـوء إحقاق احلق وجلب املصالح ودرء امل

- ه١٣٩٥الشيخ حممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت، : إغاثة اللهفان، البن القيم، حتقيق) ١(
).٣٣١- ١/٣٣٠(م، ١٩٧٥



 

ٍمبادئ اإلسالم وقواعده العامة، وعىل هذا فـإن املبـدأ الـرشعي بـاق ال يتغـري، ولـيس يف 
النهاية تبدل األحكام إال بتبدل الوسائل التي يتحقق هبـا مـراد اهللا يف األرض؛ وذلـك ألن 

ًاألساليب مل تضبطها الرشيعة ضبطا كامال، بـل بق يـت مطلقـة وعامـة حتـى يبقـى للعقـل ً
ًالبرشي جمال يعمل فيه ويكون متجاوبا مع زمانه ومع ظروفه؛ إذ ليس هـو مـن أساسـه إال 

. ًتطبيقا ألوجه متعددة حلكم ثابت
ًوأيضا يكون الثبات يف األصول والكليات، وأما التغري ففي الفـروع واجلزئيـات،

وص املحتملة، وهو ما يؤيد القول بعـدم ويكون هذا يف جمال االجتهاد، ويف نطاق النص
أحكام العبادات؛ ألنه بالتأمل فيام نقـل عـن : جواز تبديل األحكام الثابتة بالنص، مثل

والتابعني وبعض األئمة بتجاوز -اخلليفتني أيب بكر وعمرسيام يف عهدوال-الصحابة 
خـروج عـىل بعض األحكام كمنع عطاء املؤلفة قلوهبم، نجد أنه لـيس فيـه تبـديل وال

(١).»لكنهم قد قاموا بام تقتضيه حال الزمان واملكان بقدر اإلمكانتلك النصوص،

ًعىل السؤال الواحد نظـرا الخـتالف ملسو هيلع هللا ىلصوألجل هذا املعنى اختلفت أجوبة النبي 
ِّالسائلني، فعن عبد اهللاِ بن عمرو بن العاص قال كنا عند النبي  َّ ِ َ ٌّفجـاء شـاب فقـالملسو هيلع هللا ىلص ِ َ :

ٌأقبل وأنا صائم؟َرسول اهللايا ِ َ ُِّ َ َقالُ ٌأقبـل وأنـا صـائم؟: َ، فجاء شيخ، فقال»َال«: َ ُ ِّ َ : قـالُ
ُفنظر بعضنا إىل بعض فقال رسول اهللا : ، قال»نعم« ٍ ُ َ ُقد علمت مل نظر بعضكم إىل «: ملسو هيلع هللا ىلصَ َ ُ

ُبعض إن الشيخ يملك نفسه َ َ ُ ِ َ َّ . الختالف حاهلامملسو هيلع هللا ىلصالنبي، فاختلف جواب )٢(»ٍ

-# ١٤٢١، ١إسامعيل كوكسال، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. تغري األحكام يف الرشيعة اإلسالمية، د) ١(
).٢٨٩-٢٨٨ص(م، ٢٠٠

جممع «كام يف -» املعجم الكبري«، وأبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين يف )٢/١٨٥(أمحد، : أخرجه) ٢(
اهـ، وصححه الشيخ حممد نارص » فيه ابن هليعة؛ وحديثه حسن، وفيه كالم«: ال اهليثمي، ق-)٣/١٦٦(» الزوائد

).١٦٠٦(، #١٤١٥، مكتبة املعارف، الرياض، »السلسلة الصحيحة«الدين األلباين يف 



 

ُأي األعـامل أفـضل؟«ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُسئل ومثل هذا وقع حني ْ ِ فتنوعـت اإلجابـة .)١(»ُّ
.لتنوع حال السائلني

َّأن علم الصحابة أن األحكام الرشعية تدور مع عللها، فقال ملسو هيلع هللا ىلصكام كان من هديه 
ِإنام هنيتكم مـن أجـل الدافـة «: يعلل هلم هنيه عن ادخار حلوم األضاحي بعد ثالثملسو هيلع هللا ىلص َِّ َّ ُِ ْ َ َّ ِ

ُالتي دفت فكل ْ َّ َّوا وادخروا وتصدقواَ َّ«)٢(.
ونتـائج التـرصفات، وقـد قـال األفعـالمآالت النظر يفملسو هيلع هللا ىلصًوكان أيضا من هديه 

ْولوال أن قومك حديث عهدهم باجلاهلية فأخـاف أن تنكـر قلـوهبم أن «: كلعائشة  ْ َُّ َُ ِ ِ ُِ ُ ِ ٌ
َأدخل الـجدر يف البيت وأن ألصق بابه باألرض ِ ُ ََ ِ ِ ُِ ُْ ِ َ ْ َ«)٣(.

.)٤(ًقتل املنافقني خشية أن يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابهعن وقد هنى 
هذا هو االحتياط األول الـذي يغلـق البـاب أمـام املغرضـني املرتبـصني بـرشيعة 
ُاإلسالم، أما االحتياط الثاين فهو أهنم وضعوا ضوابط لتغري الفتيا، وهو ما سيتناول يف 

.مباحث تأيت إن شاء اهللا تعاىل

، وكتاب التوحيد، )١٥١٩(فضل احلج املربور، : ، كتاب احلج، باب»صحيح البخاري«: -ًمثال-انظر ) ١(
بيان كون: كتاب اإليامن، باب: »صحيح مسلم«، و)٧٥٣٤(ًالصالة عمال، ^ نبي وسمى ال: باب

).٨٥، ٨٣(اإليامن باهللا تعاىل أفضل األعامل، 
بيان ما كان النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف األول : مسلم، كتاب األضاحي، باب: أخرجه) ٢(

. ك، من حديث عائشة )١٩٧١(، ...اإلسالم و
جدر : ، ومسلم، كتاب احلج، باب)١٥٨٤(فضل مكة وبنياهنا، : البخاري، كتاب احلج، باب:أخرجه) ٣(

.بهك، من حديث األسود بن يزيد عن عائشة )١٣٣٣(الكعبة وباهبا، 
، ومسلم، كتاب الرب )٣٥١٨(ما ينهى من دعوة اجلاهلية، : البخاري، كتاب املناقب، باب: أخرجه) ٤(

ًألخ ظاملا أو مظلوما نرص ا: والصلة واآلداب، باب .، وفيه قصةس، من حديث جابر )٢٥٨٤(ً



 

 

َّحتـول، وغـريه: تغـري الـيشء، أي: التبدل والتحول واالنتقال، نقـول: التغري لغة َ َّ :
َّجعله غري ما كان، حوله وبدله، وغريت الـيشء َّ : بدلتـه، وغـريت دابتـي وثيـايب، أي: َ

.)١(ء غري الذي كانبنيتها بنا: جعلتها عىل غري ما كان، وغريت داري
يف االصطالح الرشعي ال يبعد عـن املعنـى اللغـوي الـسابق، ) ُتغري الفتيا(ومعنى 

ًمن حكم سابق كان مناسبا هلا يف وقت -عند اإلفتاء يف مسألة-التحول واالنتقال : فهو
.أو حال إىل حكم آخر لتبدل الوقت أو احلال

ًتـستعمل كثـريا بمعنـى ) تغيـري(؛ ألن كلمـة)تغيـري(واألفضل أال يعرب عنه بلفظ 
اإلزالة والرفع، وتغري الفتيا ليس فيه إزالة وال رفع، بل هو جمرد انتقال وحتول من حكم 

.إىل حكم، مع بقاء احلكم ذاته
ُفالتعبري عن تغري الفتيا بلفـظ  لـون مـن التـساهل؛ ألنـه قـد يفيـد) ُتغيـري الفتيـا(ُّ

نام احلكم ال يزول، بل يبقى ما بقيت رشيعـة زوال احلكم، بي-أو يفهم منه عىل األقل-
.اهللا تعاىل

ال ينكر تغري األحكـام «: أو بقاعدة»تغري األحكام«وكذلك التعبري عنه بمصطلح 
ُقدر من املساحمة؛ ألن الذي يتغري هو الفتيـا، أمـا األحكـام -ًأيضا-فيه »بتغري األزمان

تعـاىل املتعلـق بأفعـال املكلفـني فال تتغري وال تتبدل، فاحلكم الرشعي هـو خطـاب اهللا
ًاقتضاء أو ختيريا أو وضعا، والقول بإمكانية تغري احلكم الرشعي مكافئ للقول بإمكانية  ً ً

جمموعة : ، تاج العروس، ملحمد بن حممد عبد الرزاق الزبيدي، حتقيق)١٠/١٥٥(لسان العرب، البن منظور، ) ١(
).١٣/٢٨٦(م، ١٩٩٤-#١٤١٥مصورة، ٢من املحققني، وزارة اإلرشاد واألنباء، الكويت، ط



 

ِّتغري خطاب اهللا تعاىل، وقد توعد املبدلون ألحكام اهللا املغريون لرشعه باإلبعاد واهلالك  ُ
يض كـام يـذاد البعـري أال ليذادن رجال عـن حـو«: يوم القيامة، ففي احلديث الصحيح

ًسحقا سحقا: إهنم قد بدلوا بعدك، فأقول: الضال، أنادهيم أال هلم، فيقال ً«)١(.
ـه، وهـذا ال  ٌوتغري الفتيا يشء خمالف متام املخالفة للنسخ؛ ألن النسخ رفع للحكم وإلغاء وحمو ل

ل الترشيع، أمـا قبل اكتام، ومن ثم ال يمكن أن حيدث إال يف زمن النبوةTيملكه أحد سوى اهللا 
َبعد اكتامله وبعد أن لـحق رسول اهللا  ِ .ًبالرفيق األعىل فال يتحقق أبداملسو هيلع هللا ىلصَ

ًفلذلك ال جتد فيها بعد كامهلا نسخا، وال ختصيـصا «: Pيقول اإلمام الشاطبي  ً
ًلعمومها، وال تقييـدا إلطالقهـا، وال رفعـا حلكـم مـن أحكامهـا، ال بحـسب عمـوم  ً

ضهم، وال بحسب زمان دون زمان، وال حـال دون املكلفني، وال بحسب خصوص بع
ًحال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا ال يرتفع، وما كان رشطا فهو أبدا رشط، وما كان  ًً ً
ًواجبا فهو واجب أبدا، أو مندوبا فمندوب، وهكذا مجيـع األحكـام فـال زوال هلـا وال  ًً

.)٢(»كذلكتبدل، ولو فرض بقاء التكليف إىل غري هناية لكانت أحكامها
.)٣(»رفع احلكم الرشعي بدليل رشعي متأخر«: وقد عرف األصوليون النسخ بأنه

ـامهام )تغري الفتيا(ومن خالل النظر يف هذا التعريف ويف تعريف  ، ومن خـالل الدراسـة ألحك

، )٢٣٦٧(من رأى أن صاحب احلوض والقربة أحق بامئه، : املساقاة، بابالبخاري، كتاب: أخرجه) ١(
، من -واللفظ له-) ٢٤٩(استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء، : ومسلم، كتاب الطهارة، باب

.، وفيه قصةسهريرة حديث أيب
). ٧٩-١/٧٨(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(
األصول واجلدل، أليب عمرو عثامن بن عمر بن أيب بكر املعروف خمترص منتهى السؤل واألمل يف علمي ) ٣(

). ٢/٩٧١(م، ٢٠٠٦-#١٤٢٧، ١نذير محاد، دار ابن حزم، ط. د: بابن احلاجب، حتقيق



 

: )١(ورشوطهام وضوابطهام وأمثلتهام يتبني لنا أن النسخ وتغري الفتيا يلتقيان يف وصفني
.كال منهام يراعى فيه املصلحة ومقاصد الترشيعأن: األول
.أن كال منهام يتحقق فيه االنتقال من حكم إىل حكم، وترك احلكم األول إىل الثاين: الثاين

: ْولكن بينهام فروق جوهرية، أمهها
ٌأن النسخ رفع للحكم وحمو له، بحيث ال يمكن أن يعود مرة ثانية للتعلق باحلادثـة -١

ٌة أو اليشء املحكوم عليه، أما تغري الفتيا فليس فيه رفع احلكم وال حمو له، أو الواقع ُ
ًإىل حكـم آخـر انتقـاال فقـط، -يف مسألة أو نازلة-وإنام هو عبارة عن ترك احلكم 

وليس بإزالة احلكم األول؛ بل يبقى احلكم األول، حتى إذا مـا تغـري احلـال وعـاد 
.عاد احلكم فتعلق هباواقع املسألة ملا يناسب احلكم األول 

وإنام معنى االختالف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل «: Pيقول الشاطبي 
.(٢)»عادة إىل أصل رشعي حيكم به عليها

¥ ¦ § ¨ ©ª ﴿: أن النسخ ال يملكه إال اهللا تبارك وتعـاىل الـذي قـال-٢
، فام أثبته اهللا يف الكتاب والسنة مل جيز ألحد أن]٣٩: الرعد[﴾» ¬ ®

يمحوه، وما نسخه اهللا تعاىل يف كتابه أو سنة رسوله مل يملك أحد أن يثبته، أما تغري 
ُالفتيا فيملكه كل جمتهد؛ ألنه ينظر إىل األحكام التي دوراهنا عىل املـصلحة أو عـىل 
العوائد، فإذا ما تغريت املصلحة أو تبدلت العوائد نظر إىل ما يناسبها من األحكام 

تغري الفتوى بتغري احلال يف الرشيعة اإلسالمية، لسيد إبراهيم درويش، رسالة دكتوراه خمطوطة بكلية ) ١(
).٣٧ص(م، ١٩٨٦-#١٤٠٦هر، القاهرة، الرشيعة والقانون، جامعة األز

).٢/٢٨٦(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(



 

.فانتقل إليه
ملسو هيلع هللا ىلصالنسخ ال يكون إال يف زمن الوحي، وال يمكن أن يقع بعد وفـاة رسـول اهللا أن-٣

ُ، أما تغري الفتيا فيكون يف زمـن الـوحي كـام يكـون بعـده يف )١(وهذا بإمجاع العلامء
مجيع األزمان؛ ألن موضوعه هو األحكـام التـي تـدور مـع العوائـد أو املـصالح، 

.ًهذا مستمر أبداوسببه هو تغري العوائد أو تبدل املصالح، و
.ًهذه أهم الفروق وهناك فروق أخرى وقد اكتفي بام هو أهم جتنبا لإلسهاب واإلطالة

). ١٧٥، ١٧٤ص(مراتب اإلمجاع، البن حزم، ) ١(



 

 
 
 

U
أن الـرشيعة اإلسـالمية الغـراء متيـزت بثبـات -بام يغني عن اإلعـادة -لقد سبق 

وكامل صالحيتها عرب الزمان واملكان، فال جـرم أن احتـوت أحكامها وديمومة بقائها،
.عىل جمامع اخلريات ومفاتح الرمحات جلميع الربيات

واألحكام التي جاء هبا الدين احلنيف ال تقبل التغري يف أصوهلا، إنام يقـع التغـري يف 
أن ُّعلم اإلنسان هبا واستنباطه منها، وتطبيقه هلا عىل مـا يـستجد مـن اجلزئيـات، وبـام

الرشيعة كاملة رفيعة املستوى ال يشوهبا نقص وال يأتيها الباطل من بني يـدهيا وال مـن 
خلفها، فهي مصونة من االرتداد إىل النقص أو االرتطام يف هوة الفساد، وإال كان ذلك 
ًنقصا من مستواها؛ كام هي غـري قابلـة الرتقـاء إىل أعـىل منهـا؛ ألن هـذا األعـىل غـري 

ا من كتاب اهللا العزيز، الذي ال يأتيه الباطل من بيديه وال مـن خلفـه موجود؛ ذلك بأهن
ُفاألحكام التي نص عليها القرآن والسنة املطهرة واستمد منها إمجاع املسلمني ال يمكن  َّ ُِ
أن يقع فيها تغري أو تغيري، ولن حتتاج لذلك؛ ألهنا ستظل صاحلة لكـل زمـان ومكـان، 

َّوهذه الصلوحية حتتمل أن تصور : بكيفيتنيُ
أن الرشيعة قابلة بأصوهلا وكلياهتا للتطـابق مـع خمتلـف األحـوال بحيـث : األوىل

َّتساير أحكامها خمتلف املستجدات دون حرج وال مشقة وال عرس َّ.
ًأن يكون اختالف أحوال العصور واألمم قـابال للتـشكيل والتعـديل عـىل : الثانية



 

ٍعرس، كام أمكن لإلسـالم تغيـري بعـض ٍنحو أحكام اإلسالم دون حرج وال مشقة وال 
. أحوال األمم التي اعتنقته

: وفيام يأيت بيان ألهم أسباب تغري الفتيا واألحكام االجتهادية يف الرشيعة اإلسالمية
 

: خصائص وقواعد الرشيعة اإلسالمية: ًأوال
قد متيزت الرشيعة الربانية بمميزات كثرية، وانفردت بخـصائص فريـدة تؤهلهـا ل

.ٍللبقاء والصالحية، والديمومة والثبات من جهة، والسعة واملرونة من جهة أخرى
ًفالقواعد ثابتة يف كل زمان ومكان ال تقبل تبديال وال تغيـريا، ومـا كـان مـن الفتـاوي  ً

ئات والظروف واألعراف والعادات أو املـصالح ونحـو ًواألحكام االجتهادية مرتبطا بالبي
. ذلك فإهنا تقبل التغري واالجتهاد، وهذا يف ذاته من مظاهر املرونة، ومن دالئل اخلصوبة

ًكام أن األحكام االجتهادية مل ترسد رسدا ومل تـستوعب ذكـرا يف كتـاب وال سـنة،  ً
تح باب االجتهاد لتخـريج ُوإنام عرضت أصول األحكام ومعاقد احلالل واحلرام، ثم ف

الفــروع عــىل األصــول، ورد اجلزئيــات إىل الكليــات، وقيــاس غــري املنــصوص عــىل 
املنصوص، وهذا من شأنه أن يفتح باب السعة، ومراعـاة اخلـالف؛ ذلـك أن اخلـالف 
الذي ينشأ ألسباب تتعلق بالنصوص وفهمها، أو منهج االستنباط منهـا، أو لتعـارض 

.دليل حيوية الفقه اإلسالمي وصالحيته-ص فيهاأدلتها، أو لغياب النصو
ثم إن من أعظم ما يدل ويؤكد عىل قابلية تغري الفتيا واألحكام االجتهادية مـا متهـد مـن 

ًقطعيات الدين وبدهياته أن هذه الرسالة هي اخلامتة، وأن حممدا َّ اخلاتم، وأن هذا النبي هو
ن ملا سبقهام من الكتب والـرشائع، فالعامليـة إذن الكتاب الكريم والرشيعة املطهرة مها الناسخا
x w v u t s r ﴿: من خـصائص هـذه الـرشيعة، قـال تعـاىل



 

y﴾]وقــــال ، ]١٥٨: األعــــراف :﴿ { z y x w v u
؛ وعليه فإن رسالة اإلسـالم تتجـاوز حـدود ]٢٨: سبأ[﴾| { ~ � ¡

ة اإلهليـة اخلامتـة ترعـى املكان واألزمان وبني اإلنسان، وهذه الدعوة العامليـة وهـذه الـرشيع
الثوابت واملحكامت يف كل ميدان، وتتعامل مع قضايا ووسائل االجتهـاد بحـسب معطياهتـا 
ومقدماهتا؛ فال تقف عىل رأي ال يتغري يف هذا الباب أو ذاك، وال جتمد عىل أسلوب أو وسيلة 

َال ترى غريها، كام ال تتبنى مذهبا فقهيا ناسب مكان نشأة أو ظروف بي ٍ ٍئة ثم ترفع اجتهاداته إىل َ
منزلة حمكامت الرشيعة وقطعيات الدين، فتخلط بني املوروث الفقهي واألصول االعتقاديـة، 

.(١)أو بني الثابت واملتغري يف الرشيعة اإلسالمية 
وقد حققت الرشيعة هذه العاملية باستنادها إىل الفطرة والعقل، فأحكامها يف العقل 

ة، وهي تعترب يف األحكام الكثري الغالب دون القليـل النـادر، متسقة، ومع الفطرة ملتئم
. (٢)تضع األصول وترعى األعراف، وتقيم املصالح 

ومن روافد مرونـة هـذه الـرشيعة املطهـرة مـا يتعلـق بقواعـدها الـرشعية سـواء منهـا 
وضـع األصولية أو الفقهية، وفيها ما هو ثابت حمكم ال يعرتيه تغري أو تبديل، وفيهـا مـا هـو م

نقاش بـني العلـامء، كقواعـد دالالت األلفـاظ وطـرق داللتهـا عـىل األحكـام، والقواعـد 
. األصولية املتعلقة باخلاص والعام واملطلق واملقيد، وقواعد األمر والنهي عند األصوليني

ِّوأما القواعد الفقهية الكلية فهي من جهة أغلبية، ومن جهة أخرى تؤصل بعـضها 
.(٣)»حمكمةالعادة«: االجتهاديات كقوهلم يف القواعد الكلية الكربىللتغري يف الفتاوي و

.وما بعدها) ١١٩ص(م، ٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩، ٣معامل يف أصول الدعوة، حممد يرسي، دار اليرس، القاهرة، ط) ١(
).٦٩-٦٦ص(، )ه١٤٠٦(، جملة األمة، ربيع األول مرونة الرشيعة اإلسالمية وتطبيقها، احلبيب باخلوجة) ٢(
األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، ) ٣(

املحامي : ، درر احلكام رشح جملة األحكام، لعيل حيدر، حتقيق وتعريب)٧ص(م، ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ١ط
).١/٤٠(، )٣٦(ر الكتب العلمية، بريوت، مادة فهمي احلسيني، دا



 

فهـي تفيـد مـرشوعية تغـري األحكــام االجتهاديـة والفتـاوي يف املـسائل املتعلقــة 
ًاملعـروف عرفـا «: باألعراف والعادات، وتلتحق هبا يف ذات السياق من القواعد قاعدة

.(٢)»لعمل هبااستعامل الناس حجة جيب ا«، و(١)»ًكاملرشوط رشطا
، (٣)»ال ينكر تغري األحكـام بتغـري الزمـان«: قول الفقهاء: ومن القواعد يف هذا السياق

.وهي تدل عىل أن األحكام املرتبطة بعوامل متغرية تقبل التغري وال متتنع عنه
ما يدل : ما يؤصل للتغري ولكن من جهات أخرى، وذلك مثل: ًومن القواعد أيضا

احلكم يـدور مـع علتـه « : اء عىل ظهور العلل أو غياهبا؛ فمن ذلكعىل تغري األحكام بن
ًوجودا وعدما .(٥)»َّاحلكم إذا أثبت بعلة زال بزواهلا«: ، ونحو ذلك(٤)»ً

َّوقد يتغري احلكم بتغري النيات واملقاصد؛ ولذا قعد الفقهاء قاعدة .(٦)»األمور بمقاصدها«: َّ
َّروف القاهرة الطارئة؛ ولذا قعد الفقهـاء مـن وقد حيصل تغري طارئ يف األحكام نتيجة الظ

.(٧)»الرضورات تبيح املحظورات«و» املشقة جتلب التيسري«: ضمن القواعد الكلية الكربى
فإنه وعىل الرغم من كوهنا قواعد كلية فقد قال بعض الفقهاء مـن احلنفيـة : ًوأخريا

هنا ليست كلية؛ بل أغلبية، ؛ أل(٨)»ال حيل اإلفتاء من القواعد والضوابط«كابن نجيم إنه 
وألن فيها ما هـو مـستنبط فال يتأتى القول بإطالقها؛ لوجود املستثنيات فيها من جهة، 

). ١/٤٦(، )٤٣(درر احلكام، لعيل حيدر، مادة ) ١(
).١/٤١(، )٣٧(املرجع السابق، مادة ) ٢(
حممد صدقي . ، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، د)١/٤٣(، )٣٩(درر احلكام، لعيل حيدر، مادة ) ٣(

).٢٥٣ص(م، ١٩٩٠-ه٢١٤١٠لرياض، طالبورنو، مكتبة املعارف، اأمحدبن 
).٢٢٧ص(م، ١٩٨٦-هـ ١٤٠٦، ١القواعد الفقهية، لعيل أمحد الندوي، دار القلم، دمشق، ط) ٤(
).٣٨٨، ١١٧ص(، القواعد الفقهية، للندوي، )٢/٨(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ٥(
). ١٠٠ص(ندوي، القواعد الفقهية، لل) ٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٦(
).٢٧٠ص(القواعد الفقهية، للندوي، ) ٧(
، ١غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، ألمحد بن حممد احلموي، دار الكتب العلمية، ط) ٨(

).١/٣٠٨(م، ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥



 

ًمن أحكام فرعية وليس من نصوص رشعية، إال أنه ينبغي للمفتـي أن يكـون ملـام هبـا مطلعـا 
.حدعليها، حتى يتأتى له ضبط املسائل وتتبع جزئيات األحكام ومجعها يف نسق وا

: مقاصد الرشيعة: ًثانيا
ُللرشيعة املطهرة غايات عليا تأيت بعد مرتبة النصوص، وهي أنواع مخسة ثبتت باالسـتقراء 
للنصوص واألحكـام واألدلـة والتـرصفات الـرشعية؛ بحيـث صـارت معلومـة مـن الـدين 

اهنم بالرضورة؛ إذ الرشيعة موضوعة حلفظ أديان الناس يف عقائـدهم ورشائعهـم، وإقامـة أبـد
. وصيانتها واإلبقاء عىل مهجهم، وحفظ عقوهلم، ونامء أمواهلم، وصون أعراضهم ونسلهم

رضوريـات، وحاجيـات، وحتـسينيات، وقـد : وهذه املقاصد عىل ثـالث مراتـب
جاءت الـرشيعة الغـراء بحفـظ كـل مـن هـذه املقاصـد يف مراتبهـا الـثالث، وتقـديم 

.ها عىل التحسينيِّالرضوري منها عىل غريه، وتقديم احلاجي من
وقد جاءت الرشيعة بترشيع ما يقيم الدين وحيفـظ عـىل النـاس أصـوله وفروعـه، 
فعنيت بأحكام العقائد وبيان أحكام أركان اإلسالم واإليامن، ورشعت الطهارة وبينت 
أحكامها، ورغبت يف النوافل واالستكثار منهـا، كـام رشعـت احلـدود حلفـظ املحـارم 

ءت الرشيعة بحفظ األنفس بإقرار حرمتها وتكريمهـا وحتـريم وصيانة األديان، كام جا
َّإحلاق األذى هبا، ورشع القصاص الستدامة احلياة، وأبيحـت الطيبـات وسـنت آداب  ُ ُ

.(١)األكل والرشب، والرتفه باملباحات يف غري إرساف
كام رشعت األحكام التي من شـأهنا حفـظ العقـل، ورعايـة مـصاحله الـرضورية 

َّسينية، وذلك بالدعوة للتفكري والتدبر يف آيات اهللا املتلوة وآياته تعاىل املجلـوة، واحلاجية والتح
والنظر والتدبر يف صفحة الكتاب املسطور، والكون املنظور، وبالدعوة للتعلم والتعقـل، كـام 

. ُحفظ العقل بتحريم تغييبه بمسكر أو خمدر، وترشيع العقوبات الالزمة حلاميته

ن حممد سعيد رمضا. ، ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية، د)١٧-٢/١٦(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
.وما بعدها) ١٢١ص(م، ١٩٩٦-#١٣٨٦، ١البوطي، املكتبة األموية، دمشق، ط



 

ل بترشيع الزواج وحتريم الزنا، وتيسري مقدمات الـزواج ومؤنتـه، وحفظت العرض والنس
ًوحتريم مقدمات الزنا ووسائله، وضبط ما يتعلق بالعالقة بني الزوجني واحلقوق املـستحقة بنـاء 

.عىل هذه العالقة، وما يتعلق بحقوق األبناء عىل اآلباء ونحو ذلك
ِّوسنت الرشيعة األحكام التي حتفظ املال وتنميه و ُتثمره، ووضـعت احلـدود التـي ُ

َّتردع عن رسقته أو خيانته، ورغبـت يف العمـل واالكتـساب، وحـذرت مـن التواكـل  َّ
َّواإلعراض عن األسباب، وجليت أحكام املعامالت باختالف أنواعها، وعدت آداهبـا  ُ ِّ ُ

ْوحدت ضوابطها، وحذرت من إضاعة املال ومنعت من احتكاره َ َ َُ َ َّ َّ .
عدم اإلكراه عىل الـدين، وحـق التفكـري والتعبـري واملناصـحة كام كفلت الرشيعة

. (١)والتذكري والدعوة إىل اخلري
واعتبار املقاصد له أمهيته يف تغري األحكام، كام جتدر اإلشارة إىل أمهية التوازن بـني 
النظر إىل األلفاظ ورعاية املقاصد؛ وهلذا ذهـب أكثـر الفقهـاء إىل أنـه ال عـربة بـصورة 

الرشعية اخلالية من املعاين التـي تـضمنتها، كـام أنـه إذا تغـري مـدلول اللفـظ األسباب 
ًوأصبح خلوا من معناه الذي رشع احلكم ألجله؛ فإن احلكم يتغـري بتغـريه، كـام أنـه ال 
ٍاختالف بني الفقهاء عىل أن تغيري األسامء واأللفاظ الدالة عىل معان أو أعـامل أو ذوات  ٍ ٍ

.ك األشياءٍمعينة ال يغري أحكام تل
ـاء )٢(»َّليرشبن ناس من أمتي اخلمر يسموهنا بغري اسمها«: حديثيدل عىل ذلك  َّ، وقد قعـد الفقه

، وما )٢٤٨ص(م، ١٩٩٣، ٥مقاصد الرشيعة ومكارمها، لعالل الفايس، دار الغرب اإلسالمي، ط) ١(
، ٣بعدها، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ملحمد الطاهر ابن عاشور، الرشكة التونسية للتوزيع، قرطاج، ط

). ١٣٥-١٣٣ص(م، ١٩٨٨
: ، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب)٣٦٨٨(يف الداذي، : داود، كتاب األرشبة، بابأبو: أخرجه)٢(

عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن قال اإلمام أبو. س، من حديث أيب مالك األشعري )٤٠٢٠(العقوبات، 
حممد حامد الفقي، دار : ق، حتقي»إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان«أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية يف 

.»إسناده صحيح«: )٣٤٧، ١/٢٦١(م، ١٩٧٥/هـ١٣٩٥، ٢املعرفة، بريوت، ط



 

.(١)»العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين«: وقاعدة» األمور بمقاصدها«: قاعدة
دعـم ًقومـا عـىل اإلسـالم يـوم كـان املـسلمون بحاجـة إىلالنبـيَّولقد تألف 

فأعطى كال من أيب سفيان بن حـرب، واألقـرع الوجهاء والكرباء يف القبائل والعشائر؛ 
ًبن حابس، والعباس بن مرداس، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، مائة مـن اإلبـل 

واهللا لقـد أعطـاين رسـول اهللا مـا «: ، حتى قـال صـفوان(٢)ًتأليفا لقلوهبم عىل اإلسالم
َّاس إيل، فام برح يعطيني حتى إنه ألحب الناس إيلأعطاين وإنه ألبغض الن َّ«(٣).

ملكـانتهام يف س، والزبرقان بـن بـدر سعدي بن حاتمسبكر وكذلك أعطى أبو
. قومهام، وكانا مسلمني

فلام كان عهد عمر وظهر اإلسالم وقوي، وصار للمـسلمني شـوكة ومنعـة، رأى 
ًعمر أال يعطي املؤلفة قلوهبم شـيئا عـىل اإلسـ تـألفهم عـىل ؛ ألن رسـول اهللا (٤)المَّ

سهم سالدخول يف اإلسالم والثبات عليه، فال يكون ذلك سنة دائمة، فأوقف عمر 
. املؤلفة قلوهبم من مصارف الزكاة، ملا رأى من تبدل األحوال واستغناء اإلسالم عنهم

يف تنزيـل احلكـم سًوليس ذلك نسخا هلذا احلكم، وإنام هو تـرصف مـن عمـر 

).١٨ص(، ه١٣٩٩القواعد الكلية، ألمحد احلجي الكردي، دار املعارف للطباعة، -املدخل الفقهي ) ١(
قوي إيامنه، َإعطاء املؤلفة قلوهبم عىل اإلسالم وتصرب من: مسلم، كتاب الزكاة، باب: أخرجه) ٢(

.س، من حديث رافع بن خديج)١٠٦٠(
ًشيئا قط فقال ال، وكثرة عطائه، ما سئل رسول اهللا : مسلم، كتاب الفضائل، باب: أخرجه) ٣(

.س، من حديث صفوان بن أمية)٢٣١٣(
ر املعرفة، حممود إبراهيم زايد، دا: ، حتقيق»التاريخ الصغري«اإلمام حممد بن إسامعيل البخاري يف : أخرجه) ٤(

املعرفة «، وأبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي يف -ًخمترصا-) ١/٨١(، #١٤٠٦، ١بريوت، ط
وأبو بكر ). ٣/٣٧٢(، #١٤١٠، ١أكرم ضياء العمري، مكتبة الدار، املدينة املنورة، ط. د: ، حتقيق»والتاريخ

حممد عجاج . د: ، حتقيق»السامعاجلامع ألخالق الراوي وآداب «أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي يف 
جاء عيينة بن حصن واألقرع بن : ، من حديث عبيدة قال)٢/٣٠٥(اخلطيب، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

.»إسناده صحيح«: )١٠٢/ ١(، »اإلصابة«قال ابن حجر . فذكر القصة... حابس إىل أيب بكر



 

ٍآل إليه احلال يف زمنه، واحلكم باقببقاء علته، وال سبيل إىل القول بنسخه؛ ألنه ال حسبام
بكـر يف إعطـاء ً، ولو كان منسوخا ملا عمل بـه أبـوالنبييتصور النسخ يف غري زمن 

.(١)املؤلفة قلوهبم
مل يقل بخيار P)(٢وعىل هذا املعنى جرى األئمة يف آرائهم الفقهية فهذا مالك

.(٣)س الثابت بخرب الواحد؛ ملخالفته عمل أهل املدينة، وللغاية من العقداملجل
وذلك يدل بجالء عىل أن الفتاوي واألحكام االجتهادية قد يطرأ عليها مـا يفـيض 

.إىل تغيريها بالنظر إىل مقاصد الرشيعة وخصائصها وقواعدها




ُّيقصد باألسباب اخلارجية ما ال تعلق له بنصوص الرشيعة وقواعدها ومقاصـدها 
وروحها، فهي عوامل تتعلق بـاختالف األزمـان، واألمـاكن، والبيئـات، واألحـوال، 

.والعوائد، واألعراف، واملصالح، والعلوم، واملعارف، واملكلفني، وغري ذلك
هذه األسباب كلها هو تغري املصلحة؛ ألن هذه األسباب ال تؤثر وال شك أن عامد 

.بذاهتا، بل تدور مع املصلحة التي هي املدرك الكيل للمناطات والعلل القريبة
فإن الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد، وهـي «

خرجت عن العدل مسألة عدل كلها، ورمحة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل

ضمن كتاب االجتهاد الفقهي، أي دور وأي جديد، االجتهاد وتغري الفتوى بتغري الزمان واملكان، حلسن العلمي، ) ١(
).١١٣ص(م، ١٩٩٦-هـ ١٤١٦، ١حممد الروكي، منشورات كلية األداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، ط: تنسيق

عبد اهللا، مالك بن أنس بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث، األصبحي، هو شيخ اإلسالم، حجة أبو) ٢(
. هـ١٧٩هـ، وتوقي سنة ٩٣املذهب املشهور، له كتاب املوطأ، ولد سنة األمة، إمام دار اهلجرة، صاحب

).٨/٤٨(، سري أعالم النبالء، للذهبي، )٦٧ص(طبقات الفقهاء، للشريازي، 
).٥٠ص(مقاصد الرشيعة، للطاهر ابن عاشور، ) ٣(



 

إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبـث؛ 
.(١)»فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل

ُومعلوم أن األحكام الرشعية مغياة بمصالح جليلة هي املقاصـد العليـا للتـرشيع، 
ْوبحكم أن هذه املصالح هي من األمور ا ِّلوجودية؛ فإنه يعرض ملحالـها مـن عـوارض التبـدل ُ

ِّواإلخالف ما يوجب جتديد التكيف مع تلك املحال حسب ما يقتضيه مناط احلكم األصيل، مما 
ُّيعني بوضوح أن احلكم املعلل يدور مع علته يف سائر حمالـها وتشخصاهتا ِّ.

: كام االجتهادية يف الرشيعة اإلسالميةُوفيام ييل بيان ألهم األسباب اخلارجية لتغري الفتيا واألح
 : :

واملقصود عىل وجه الدقة فساد أهل الزمـان أو صـالحهم؛ ذلـك أن الـزمن لـيس 
ٌّبذاته مؤثرا يف تغري األحكام؛ ألنه حمل تتحقق فيه تلك التغريات ً.

ًتعا يف تغري الفتيا واختالفهـا ًفصال ما» إعالم املوقعني«وقد كتب ابن القيم يف كتابه 
.بحسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد

إن األحكـام تتغـري بتغـري : ال نقـول«: ويدقق بعض الفقهاء واألصـوليني فيقـول
.(٢)»الزمان، بل باختالف الصورة احلادثة
مـن حيـدث للنـاس يف كـل زمـان «: بقولـهPوهو ما عناه العز ابن عبد السالم 

ً، وإن كان مقصود من قال بتغري األحكام تبعـا لتغـري الزمـان، هـو (٣)»األحكام ما يناسبهم
ًاألحكام املبنية عىل عرف أو عـادة فتغـري تبعـا لتغريهـا، وإال فاألحكـام يف األصـل تتغـري  َّ َ ُ

.بحسب وجود عللها أو غياهبا

).٣/٣(إعالم املوقعني، البن القيم ) ١(
).١/١٦٦(البحر املحيط، للزركيش، ) ٢(
).١/١٦٦(رجع السابق، امل) ٣(



 

اإلبـل ختتلـف إىل قدسية الزمان فرأى أن الديـة يف أسـنان سوقد نظر الفاروق 
.(١)باختالف الزمان؛ ذلك أن اجلناية يف الشهر احلرام ال تكون كاجلناية يف سائر األزمان

ِّومن أمثلة األحكام التي غريها األئمـة الفقهـاء معللـني الـداعي إىل هـذا بفـساد 
: األنواع التالية: الزمان

: ما يتعلق بالوالية العامة من أحكام: النوع األول
-ًأيـضا-مل توسيع نطاق مسئولية الوالية العامة وتطورهـا، يـشمل وهذا كام يش

: فمن أمثلة اجلانب األولتضييقها وتقليصها، 
ًتكوين املؤسسات اجلديدة وتطوير القديمة؛ فمثال قد أسس ديوان خاص لإلفتـاء مـع -١

أت ًالرقابة عليه، وأسس أيضا ديوان املظامل للتمييز، وافرتقت احلسبة عن القضاء، وبـد
كتابة السجالت وترقيمها، وحتكـيم احلكـام نيابـة عـن حـاكم واحـد، ومنـع شـهادة 
األقارب يف املحكمة، ومنع القايض مـن احلكـم بعلمـه، بـل ال بـد مـن االسـتناد إىل 

.(٢)ِّالبينات الثابتة يف القضاء
ًيوسف وحممد برضورة تزكية الشهود؛ نظرا لتغري أحوال النـاس وتفـيش أفتى أبو-٢

وضعف الديانة والضمري، مع أن اإلمـام أبـا حنيفـة كـان يـرى االكتفـاء الكذب
ًبالعدالة الظاهرة، و كان هذا احلكم مناسبا لزمانه؛ ألن ذاك الزمان كـان مـن خـري 

ٍوهو قـاض يف -بن عبد العزيز كان يقيض ما روي أن عمر: ، ومن ذلك(٣)القرون 
يقبل إال شاهدين ملـا تغـري النـاس بشاهد واحد ويمني، فلام كان بالشام مل -املدينة

ًفقه عمر بن اخلطاب موازنا بفقه أشهر املجتهدين، رويعي بن راجح الرحييل، دار الغرب اإلسالمي، ) ١(
).٤٥٣-٤٥٢ص(هـ، ١٤٠٣، ١بريوت، ط

).١٠٢ص(، تغري األحكام، لكوكسال، )٩٤٨-٢/٩٤٧(املدخل الفقهي العام، ملصطفى الزرقا، ) ٢(
يب الرشائع، لعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، دار الكتب العلمية، بدائع الصنائع يف ترت) ٣(

).٦/٢٧٠(م، ١٩٨٦-هـ ١٤٠٦، ٢بريوت، ط



 

. (١)هناك عام عرفه من أهل املدينة
وكان االكتفاء بالعدالة الظاهرة يف غري احلدود الرشعية، وكان سبب ذلك صـالح 
الناس يف زمانه، لكن رضورة تزكية الشهود جاءت بعد مـدة بـسبب فـساد األخـالق، 

ٌال يـسمع مــجرب بـأنسإىل أيب مويس األشعري سومن أجل ذلك كتب عمر  َ َُّ ُ َ
أو قرابـة؛ ألن القـرآن مل يمنـع مـن (٢)عليه شهادة زور أو جملود يف حد أو ظنني يف والء

.(٣)شهادة األقارب يف األصل
عـن النبـيتدخل اإلمام يف التـسعري للحاجـة عنـد فـساد الزمـان، وقـد هنـى -٣

.(٤)»إن اهللا هو املسعر القابض الباسط الرزاق«: وقالالتسعري، 
ُوحني جوز ذلك العلامء بينوا أن حتريم التسعري كان لعدم احلاجـة إليـه، أو وجـود مـا  َّ

.(٥)فلام قامت احلاجة الداعية إليه جازيقتضيه، 
جعل الوصية بقرار من احلاكم أو السلطان؛ ذلك أن سوء استعامل احلقوق قد كثـر -٤

. (٦)بكثرة الفساد 

سها سليم مكداش، دار البشائر اإلسالمية، . ، تغري األحكام، د)٣/٨٥(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
).٤٠٧ص(، ه١٤٢٨، ١ط

.أي متهم يف نسبته لغري مواليه) ٢(
حسني مطاوع الرتتوري، . د.، املدخل إىل فقه النوازل، أ)٨٦-١/٨٥(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٣(

).٨٢-٨١ص(مؤسسة االعتصام، 
، ^، والرتمذي، كتاب البيوع عن رسول اهللا )٣٤٥١(يف التسعري، : داود، كتاب اإلجارة، بابأبو: أخرجه) ٤(

، من )٢٢٠٠(من كره أن يسعر، : كتاب التجارات، باب: ه، وابن ماج)١٣١٤(ما جاء يف التسعري، : باب
وإين «: ^فذكره، ثم قال ! ِّ؛ غال السعر؛ فسعر لنا^يا رسول اهللا : قال الناس: ، قالسحديث أنس 

.»حسن صحيح«: قال الرتمذي. »ألرجو أن ألقى اهللا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة يف دم وال مال
، ١نايف بن أمحد احلمد، دار عامل الفوائد، ط: سة الرشعية، البن القيم، حتقيقالطرق احلكمية يف السيا) ٥(

).٦٣٩-٢/٦٣٨(هـ، ١٤٢٨
، ٧٨ص(م ١٩٨١-#١٤٠١، ٢تعليل األحكام، ملحمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية، بريوت، ط) ٦(

).٣٧٠-٣٦٩، ١٧٨ص(، ضوابط املصلحة، للبوطي، )٣٢٥



 

ة اخلاصة من قبل احلاكم بسبب فساد األخالق كذا حتديد ساعات العمل واإلجازو-٥
.(١)وحيل الناس إىل التعدي واالستغالل

: ومن أمثلة اجلانب الثاين
. مسألة القول برتتيب بيت مال املسلمني ضمن عصبة امليت

، )٢(فقد كان هذا رأي طائفة من الصحابة والتابعني وقول املالكية وبعض الشافعية
وليس له وارث من ذوي الفروض أو العصبات فإن ما تركه يصري إىل ومفاد املسألة أن من هلك 

ًبيت مال املسلمني، وقد رشط ابن قاسم من املالكية لذلك كون بيت مال املسلمني منتظام، حـني 
.إذا كان اخلليفة مثل عمر بن عبد العزيز صار ما تركه اهلالك إىل بيت املال: قال

األمـر إىل غـري أهلـه يف زمـن بعـض اخللفـاء ثم ملا فسد بيت مال املسلمني، ووسد 
َّالعباسيني، وظهر العبث بأموال املسلمني ورصفها يف وجوه اللهو واملجون، غري الفقهـاء  َ
الفتيا يف هذه املسألة، فذهبوا إىل أن من مات وليس له وارث يتـصدق باملـه عـىل الفقـراء 

. وال حيوزه بيت املال
القلوب بغـري اسـتئذان فـإن أحكـام اهللا ال يمكـن أن وهذا هو الفقه احلي الذي يدخل إىل

.(٣)تكون أداة أو وسيلة لتزكية مفاسد األزمان واملجتمعات، والرشيعة هي عدل اهللا يف األرض
ومثل هذا تقييد سلطة ويل األمر يف فرض الرضائب برشوط وضوابط كثـرية فـإن 

).٨٤-٨٣ص(حممد زكريا الربدييس، .احلكم فيام ال نص فيه، د) ١(
زكريـا : مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أليب عبد اهللا حممد بن حممـد املعـروف باحلطـاب الرعينـي، حتقيـق) ٢(

، حاشــية الدســوقي عــىل الــرشح الكبــري، )٤٩٣-٨/٥٩٢(م، ٢٠٠٣-#١٤٢٣عمــريات، دار عــامل الكتــب، 
، مغنـي املحتـاج، للخطيـب الـرشبيني، )٤/٤٦٨(وت، لشمس الدين حممد عرفـة الدسـوقي، دار الفكـر، بـري

، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، لشمس الدين حممد بن شهاب الدين الـرميل، دار الفكـر، بـريوت، )٧-٣/٦(
).١٢-٦/١١(م، ١٩٨٤-ه١٤٠٤

).١١٦-١١٥ص(حسن العلمي، .االجتهاد وتغري الفتوى بتغري الزمان واملكان، د) ٣(



 

.حتققت وإال مل جيز
:حتديد احلريات للمصلحة: النوع الثاين

ُّمثل احلجر عىل املدين، حيث كان له أوال حق التـرصف املطلـق يف أموالـه، سـواء  ً
ًكانت هبة أو وقفا أو تربعا، ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلهـا باعتبـار أن الـديون  ً
تتعلق بذمته وتبقى أعيان أمواله حرة، وهذا بمقتىض القواعد القياسية التـي جـرى هبـا 

، ثم ملا فسدت ذمم الناس وكثرت حيلهم وبدأ كثري من املـدينني العمل يف الزمن األول
يعمدون إىل هتريب أمواهلم عن دائنيهم بوقفها أو إعطائها ملن يثقون هبـم عـىل أسـاس 
اهلبة، ألجل ذلك أفتى املتأخرون من الفقهاء بعدم نفاذ تلك الترصفات من قبل املـدين 

. (١)حقه أن يرض غريهإال فيام يزيد عن مقدار الدين؛ ألنه ليس من 
ًومثله أيضا منع النساء من املساجد، حيث كان األصـل يف ذهـاهبن اإلباحـة، وملـا 

رأوا أن العلة هي املحافظة عـىل مـصلحة املـرأة يف النبينظر املجتهدون إىل حديث 
سعيها إىل املسجد وحضورها صالة اجلامعة وانتفاعها بام تسمع من قرآن أو خطبـة، ومل 

مفسدة تستدعي املنع، فلام جـاء عهـد كثـر فيـه تعـرض خروجها يف عهده يكن يف 
السفلة من الرجال للنساء، وحدثت وقائع تدل عىل أن سلطان الـدين أصـبح ضـعيف 
ًاألثر يف نفوس هؤالء وأولئك، فقد أخذت واقعة خروج املرأة إىل املـسجد حـاال غـري 

مصلحة خروجها مفسدة، وللمجتهد احلال التي كانت عليها يف زمن النبوة، وانضم إىل 
ًأن ينظر يف هذه املفسدة ويقيسها باملصلحة ليعلم أهيام أرجح وزنا، ثـم يرجـع بالواقعـة 

ويـصل إىل قـول أم ًإىل أصول الرشيعة ويستنبط هلا حكام يراعي فيـه حالتهـا الطارئـة، 

حنيفة، حياته وعرصه، آراؤه وفقهه، حممد ، أبو)٢/٩٤٥(قهي العام، مصطفى الزرقا، املدخل الف) ١(
).٤٦١-٤٥٩ص(، ٢زهرة، دار الفكر العريب، طأبو



 

د كـام رأى ما أحدث النساء ملنعهن املـسجلو أن رسول اهللا « : كاملؤمنني عائشة 
ً؛ ألن هذا سيكون سببا ملفاسد تزيد عىل مصالح النـساء يف (١)»ُمنعت نساء بني إرسائيل

. (٢)استفادهتن من القراءة أو أخذ العلم: املساجد، مثل
أذن للنـساء يف النبـيإن هذا ليس من االستصالح يف يشء؛ ألن : لكن قد يقال

ربج والزينـة وإثـارة الفتنـة، فـإذا الذهاب إىل املساجد، ومنعهن يف نفس الوقت من الت
درء املفاسد «ًتعلق بصورة واحدة كل من مناطي اإلذن واملنع، قدم املنع عمال بالقاعدة 

ِّ؛ فاإلذن للنساء باخلروج إنام هو بناء عىل الـنص الـدال عـىل »مقدم عىل جلب املصالح
ًذلك، ومنعهن من اخلروج هو أيضا بناء عىل النص الدال عىل ذلك ِ(٣) .

إذا زال املحظور الـذي وجـد يف : وال يمنعنا ما قرره فقهاء املذاهب يف هذه املسألة أن نقول
الزمن األول، أو مل يعد يوجد ما يربره اليوم، أو كانت املـصلحة أرجـح فلتعـد الفتيـا إىل سـابق 

، العهد، والسيام وقد خرجت املرأة من بيتها للعمل والدراسة يف اجلامعات ويف كل املجتمعـات
فال يصح أن يبقى املسجد هو املكان الذي حيظر عليها ارتياده، مع ما حتقق بالتجربة من اسـتفادة 

. املرأة املسلمة من ذهاهبا إىل املسجد للجمعة أو اجلامعات أو الدروس ونحو ذلك
: قبول شهادة األمثل فاألمثل: النوع الثالث

﴾Z Y X ]﴿: ال خيفــى أن العدالــة مــشرتطة يف الــشاهد؛ لقولــه تعــاىل
.]٢: الطالق[

ومع تقدم الزمان وسوء األحوال وضعف وازع اإليـامن، فـإن القـايض إذا طلـب حتقيـق 

، ومسلم، كتاب الصالة، )٨٦٩(انتظار الناس قيام اإلمام العامل، : البخاري، كتاب األذان، باب: أخرجه) ١(
من - واللفظ له-، )٤٤٥(يرتتب عليه فتنة وأهنا ال خترج متطيبة، خروج النساء إىل املساجد إذا مل : باب

.بهكحديث عمرة عن عائشة 
).٣٩ص(مصطفى شلبي، . تعليل األحكام، د) ٢(
). ٣٦٦ص(ضوابط املصلحة، للبوطي، ) ٣(



 

رشائط العدالة كاملة يف الشهود عىل ما قرره العلامء لضاعت احلقـوق لفقـدان عدالـة الـشهود، 
.(١)تعنيفصار النزول إىل العدالة النسبية، وقبول شهادة األمثل فاألمثل هو املمكن امل

رؤية وأفتى كذلك متأخرو احلنفية يف إثبات األهلة لصيام رمضان وللعيدين بقبول 
ن كـان يف أصـل أشخصني، ومل تكن يف السامء علة متنع الرؤية من غيم أو ضباب أو غبار، بعـد 

املذهب احلنفي ال يثبت إهالل اهلالل عند صفاء السامء إال برؤية مجع عظيم؛ ألن معظم النـاس 
ِّمسون الرؤية، فانفراد اثنني بادعاء الرؤية مظنة الغلط أو الشبهة، وقد علـل املتـأخرون قبـول يلت

َرؤية االثنني بقعود الناس عن التامس رؤية اهلالل، فلم تبق رؤية اثنني معه مظنة الغلط إذا مل تكن 
. (٢)الشك والريبةيف شهادهتام شبهة أو هتمة تدعو إىل

: عقوبات وتغليظها أو ختفيفهاتكثري ال: النوع الرابع
مل يكـن « : )(٣قال الزهـري،النبيمل يكن يف حد اخلمر تقدير معلوم يف زمن 

فرض فيها حدا، كان يأمر من حرضه يرضبون بأيدهيم ونعاهلم حتـى رسول اهللا 
.(٤)»ارفعوا: يقول رسول اهللا 

َّتغري احلال وكثر الرشاب، فجسثم ملا كان زمن أيب بكر  عل حد اخلمـر أربعـني؛ ُ
َّأن الرشاب كانوا يف خالفة أيب بكـر أكثـر مـنهم يف عهـد «: مفقد روى ابن عباس  ُّ

ُلو فرضنا هلم هذا، فتوخى هلم نحوا مما كانوا يرضبون يف عهـد : بكرفقال أبوالنبي ً َّ

). ٢/٩٤٩(، املدخل الفقهي العام، للزرقا، )١٦/١٢١(املبسوط، للرسخيس، ) ١(
).٢/٩٤٩(، للزرقا، املدخل الفقهي العام) ٢(
بكر، حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب، الزهري، القريش، اإلمام العلم، صنف كتاب أبو) ٣(

، سري أعالم النبالء، )٦٣ص(طبقات الفقهاء، للشريازي، .هـ١٢٤هـ، وتويف سنة٥٠املغازي، ولد سنة 
).٥/٣٢٦(للذهبي، 

املكتب اإلسالمي، : حبيب الرمحن األعظم، النارش: بن مهام، حتقيقاملصنف، أليب بكر عبد الرزاق ) ٤(
).٧/٣٧٧(هـ، ١٤٠٣الطبعة الثانية،



 

.(١)»جيلدهم أربعني حتى تويف سبكر فكان أبو. النبي
ُّلنـاس يف الـرشاب واسـتخفوا العقوبـة، فـشاور كبـار فلام كان عهد عمـر تتـابع ا َ

، )٢(»إن الناس قـد رشبوهـا واجـرتؤوا عليهـا«: الصحابة يف جلد شارب اخلمر، وقال
.)٣(؛ فأمر به عمر»أخف احلدود ثامنون«: فقال عبد الرمحن بن عوف

وإمـرة أيب كنا نؤتى بالشارب عىل عهد رسول اهللا «: وعن السائب بن يزيد قال
ً، وصدرا من خالفة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتـى كـان آخـر إمـرة بكر

َعمر، فجلد أربعني حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثامنني ََ ََ َ َ«(٤).
وملا رأى أن رشبه مل ينقطع زاد عليه حلق الرأس والنفي، وكان كـل هـذا عـىل أسـاس 

.(٦)انات كام أنه أمر هبدم احل(٥)املصلحة وسدا للذريعة
. (٧)كام وأمر بتسخيم وجه شاهد الزور مع التشهري

أن خيفف يف ملحقات احلـدود مـن العقوبـات األخـرى، سوهذا مل يمنع عمر 
حيث ترك نفي الزاين؛ ملا وقع أن ربيعة بن أمية بن خلف التحق هبرقل بعد نفيه بـسبب 

ما جاء يف عدد حد اخلمر، : ، كتاب األرشبة واحلد فيه، باب»السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف ) ١(
).٤/٣٧٥(، كتاب احلدود، »املستدرك«، واحلاكم يف )٨/٣٢٠(

).٧/٣٧٨(حد اخلمر: ، كتاب الطالق، باب»املصنف«زاق يف عبد الر: أخرجه) ٢(
.س، من حديث أنس بن مالك )١٧٠٦(حد اخلمر، : مسلم، كتاب احلدود، باب: أخرجه)٣(
، من حديث يزيد بن )٦٧٧٩(الرضب باجلريد والنعال، : البخاري، كتاب احلدود، باب: أخرجه) ٤(

.بهسخصيفة عن السائب 
عيل بن حممد العمران، دار عامل : يف إصالح الراعي والرعية، البن تيمية، حتقيقالسياسة الرشعية ) ٥(

- ٢/١٢٧(، إعالم املوقعني، البن القيم، )١٣٦-١٣٤ص(هـ، ١٤٢٩، ١الفوائد، مكة املكرمة،ط
١٢٨.(

). ١/٣٩(الطرق احلكمية، البن القيم ) ٦(
).١٠/٤١(، مصنف ابن أيب شيبة، )١/١٤٢(،السنن الكربى، للبيهقي) ٧(



 

.(٢)، كام أن عقوبة التغريب أو النفي مل تكن حدا(١)اخلمر
فقد نظر الصحابة إىل املقصد من احلد والتعزير، وهو زجر النـاس عـن حمـارم اهللا، 
فداروا مع ما حيقق مقصد احلكم مع تغري الزمان واألحوال، ومل جيمدوا عىل ما كان الناس عليـه 

ً؛ إذ كان جمرد اإلتيان بشارب اخلمر وإحضاره أمام مأل الصحابة كافيـا يف يف زمن رسول اهللا 
. ًره، لكن ملا استهان الناس بالعقوبة تغري احلكم حتقيقا للمقصد منهردعه وزج

ًتبدل الفتيا وتغريها تغليظا وختفيفا: النوع اخلامس ً :
ًفقد ينقلب املباح مكروهـا أو احلـرام مباحـا، أو احلـالل مكروهـا، وهكـذا بحـسب  ًً

ن هذا مـا روى ُّأحوال املكلفني وما حيتف هبم من ظروف وأحوال وقرائن ومالبسات، وم
واهللا «: فخـال هبـا، فقـال،النبـيجاءت امرأة من األنصار إىل : قالسمالك أنس بن

َّإنكم ألحب الناس إيل ُّ«(٣).
فقد يتوهم بعض املسلمني أن هذا احلكم عام يف سائر املكلفني، فيجوز لكـل أحـد 

ى أن امـرأة أقبلـت َّأن خيلو باملرأة عند الناس ملسارهتا بام يشاء وإن طال الوقت، بـدعو
َّفكلمها يف منأى عن الصحابة بحيث مل يسمع أحـد مـنهم كالمهـام، وأن النبيعىل 

بـاب مـا جيـوز أن خيلـو الرجـل «: ، وأنه ترجم له بقوله)٤(احلديث خمرج عند البخاري

).٥١٦٦(السنن الكربى، للنسائي، ) ١(
م، ١٩٨٩-هـ ١٤٠٩املبسوط، لشمس الدين حممد بن أيب سهل الرسخيس، دار املعرفة، بريوت، ) ٢(

).١٨٠-١٧٩ص(، ضوابط املصلحة، للبوطي، )٩/٤٤(
، )٥٢٣٤(باب ما جيوز أن خيلو الرجل باملرأة عند الناس، : البخاري، كتاب النكاح، باب: أخرجه) ٣(

). ٢٥٠٩(، من فضائل األنصار : ، بابومسلم، كتاب فضائل الصحابة 
عبد اهللا، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه، البخاري، روى عن مكي بن إبراهيم، أبو) ٤(

: موعبدان بن عثامن، وعيل بن احلسن بن شقيق، والفريايب وابن أيب أويس، وروى عنه خلق كثري، منه
الصحيح، واألدب املفرد، : عيسى الرتمذي، وأبو حاتم، وإبراهيم بن إسحاق احلريب، من مصنفاتهأبو

، )٧/١٩١(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، . #٢٥٦، وتويف سنة #١٩٤وخلق أفعال العباد، ولد سنة 




 

ويذهل عن املخرج وقـرائن األحـوال يف الزمـان واملكـان، وقـد . (١)»باملرأة عند الناس
.َّنفسه ويفتن الناس به فتقع الكوارث والطاماتِّيسوغ هذا ل

كان وجود النـاس وحـضور رقابـة املجتمـع فإنه يف زمان أصحاب رسول اهللا 
َّمانعة حقيقة من حصول اخللوة أو حدوث مـا حـرم اهللا؛ ألهنـم كـانوا حقـا يف جمتمـع 

املـروءة ًالطهارة الذي تعد فيه النظـرة النـشاز والكـالم الزائـد عـن احلاجـة قادحـا يف
والدين، أما يف جمتمعات املسلمني اليوم والتـي أصـبح وجـود النـاس فيهـا وحـضور 
رقابتهم وعدمها سواء فإن الفتيا والعمل بمثـل هـذا جـرأة ال حتمـد، مـع االخـتالف 

. الظاهر يف الزمان والقرائن واألحوال
أنس أنـه خـال ُمل يرد: ِّقال املهلب«: َّوقد علق احلافظ ابن حجر عىل احلديث بقوله

هبا بحيث غاب عن أبصار من كان معه، وإنـام خـال هبـا بحيـث ال يـسمع مـن حـرض 
شكواها، وال ما دار بينهام من الكالم؛ وهلذا سمع أنس آخر الكالم فنقله، ومل ينقـل مـا 

ِوفيه أن مفاوضة املرأة األجنبية رسا ال يقدح يف الـدين عنـد أمـن الفتنـة، ... دار بينهام ْ
.(٢)»يملك إربهوأيكم يملك إربه كام كان : مر كام قالت عائشةولكن األ

ِفهذا مما تتغري فيه الفتيا حسب القرائن واألحوال، فيقيـد بـرشط أمـن الفتنـة فـإن  ْ
.حتقق املناط فبها، وإال فال
مـا لـك و«: هنى عن التقاط ضالة اإلبل بقولهالنبـيأن : ًومن أمثلة ذلك أيضا

 
).١٢/٣٩١(وسري أعالم النبالء، للذهبي، 

هـ، ١٣٧٩رشح صحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت، قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري) ١(
فخال هبا « : ِمن قوله يف بعض طرق احلديث» عند الناس«: وأخذ املصنف قوله يف الرتمجة«: )٩/٣٣٣(

.»ًوهي الطرق املسلوكة التي ال تنفك عن مرور الناس غالبا» يف بعض الطرق أو يف بعض السكك 
). ٩/٣٣٣(املصدر السابق، ) ٢(



 

ُّوحذاؤها، ترد املاء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها رهباوهلا ؟ معها سقاؤها  ُ ِ َ«(١).
، وملا جاء عهد عثامن بن عفان سوظل هذا احلكم مستقرا إىل آخر عهد عمر بن اخلطاب 

ًأمر بالتقاط ضوال اإلبل وبيعها عىل خالف ما كان معموال به فإذا جـاء صـاحبها أعطـي س
ِثمنها، ومرد هذا إىل فساد ال ُّ َ َّذمم ونقص األمانة اللذين دبا بني الناسَ ِْ َِ َِّ ِ(٢).

َوعليه فقد صان هذا احلكم األموال وحفظها من أيـدي العـابثني، ولـو بقـي هـذا  ُ
ُللحق الرضر باملجتمعالنبياحلكم عىل ظاهر قول  َ ِ َ َ(٣) .

وكان ذلك من ، (٤)»ًمن أحيا أرضا ميتة فهي له«: قال ويف إحياء األرض املوات 
ًحتفيزا للمسلمني عىل إحياء األرايض املوات واستغالهلا واسـتثامرها، وذلـك نبيال

ُأيام كان املسلمون يعون مقاصد األحكام ويلتزموهنا، فلـم يكـن مـن غرضـهم حـوز 
. ُاألرايض أو السطو عليها ثم إماتتها بعد ذلك كام آل إليه حال من جاء بعدهم

فصار بعض املسلمني حيـوزون مـن األرض فلام تغري احلال وظهر اجلشع والطمع، 
َما ال يطيقون استغالله وإحياءه وإنام لضامن ملكيته وحوزته، تغريت الفتيـا زمـن عمـر  ََ ُ ُ َ

، ومسلم، )٩١(الغضب يف املوعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، : البخاري، كتاب العلم، باب: أخرجه) ١(
.س، من حديث زيد بن خالد اجلهني )١٧٢٢(كتاب اللقطة، 

حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، : املنتقى رشح املوطأ، أليب الوليد سليامن بن خلف الباجي، حتقيق) ٢(
ـ ١٤٢٠، ١بريوت،ط ).٣٠٣-٣٠٢ص(حممد سالم مدكور، . ، مناهج االجتهاد، د)٧٢-٧٠-٨(م، ١٩٩٩-ه

م، ١٩٥٥حممد يوسف موسى، دار الكتاب العريب، مرص، . حمارضات يف تاريخ الفقه اإلسالمي، د) ٣(
).٩٥١-٢/٩٥٠(، املدخل الفقهي العام، ملصطفى الزرقا، )٩-٨ص(

، والرتمذي، كتاب )٣٠٧٣(يف إحياء األموات، : ارة والفيء، بابداود، كتاب اخلراج واإلمأبو: أخرجه) ٤(
-م، من حديث سعيد بن زيد وجابر )١٣٧٩، ١٣٧٨(ما ذكر يف إحياء أرض املوات، : األحكام، باب

، »حديث حسن غريب«: قال الرتمذي يف حديث سعيد. -عند أيب داود-َ، وسعيد وحده -عند الرتمذي
.»صحيححديث حسن«: وقال يف حديث جابر

ًمن أحيا أرضا مواتا، : وأخرج البخاري، كتاب املزارعة، باب ً عن ك، من حديث عروة عن عائشة )٢٣٣٥(َ
ًمن أعمر أرضا ليست ألحد فهو أحق«: قال^ النبي  .يف خالفتهسقىض به عمر : قال عروة. »َ



 

ٌمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس ملحتجر حق بعد ثالث سنني«: فقال عمرس ٍ ً«(١).
Pوورد عن ابن أيب زيد القريواين 

ا، حني سـقط ًملاذا اختذت كلب: ، أنه سئل)٢(
: هنى عن اختاذ الكالب يف غري املواضع الثالثـة وهـيPًحائط دارك، مع أن مالكا 

لـو أدرك «: فقـال. حفظ املاشية، أو الزرع يف الصحراء، أو للصيد الرضوري، ال للهـو
ًمالك زمننا الختذ أسدا ضاريا .للحراسة: أي. (٣)»!ً

كانـت «: ٌظاهر هلذه املسألة فقالٌاهلدية للوالة فهمPويف حتريم عمر بن عبد العزيز 
وأبو بكر وعمر النبيويف الواقع كان . (٤)» هدية واليوم رشوةاهلدية يف زمن رسول اهللا 

ًيقبلون اهلدية؛ ولكنه رفضها وعد أخذها مذموما باعتباره رشوة بعد فساد األخالق َّ(٥) .
: ترجيح واعتامد آراء بعض املذاهب: النوع السادس

ل ما فعله احلنفية يف تضمني املستغلني ألموال الوقف أو اليتيم، فإهنم كانوا وذلك مث
؛ ألن الغاصب كان ال (٦)ال يقولون بأن املنافع مال، ثم أخذوا برأي الشافعية واحلنابلة

).٦٥ص(م، ١٩٧٩-#١٣٩٩وت، ، دار املعرفة، بري»اخلراج«يف كتاب يعقوب بن إبراهيميوسفأبو: أخرجه) ١(
مالك الصغري، وكان أحد من برز يف العلم : حممد، عبد اهللا بن أيب زيد، القريواين املالكي، ويقال لهأبو) ٢(

الرسالة، والنهي عن اجلدل، : عىل طريقة السلف يف األصول، من مصنفاتهPوكان والعمل،
).١٧/١٠(سري أعالم النبالء، للذهبي، ،)١/٤٢٧(الديباج املذهب، البن فرحون، . هـ٣٨٦وتويف 

، )١٤٥ص(، العرف والعمل يف املذهب املالكي، للجيدي، )٨٧ص(مقاصد الرشيعة، البن عاشور، ) ٣(
).١٩٤ص(م، ١٩٦٠التطور روح الرشيعة اإلسالمية، ملحمد الرشقاوي، املكتبة العرصية، صيدا، 

ًعلقه البخاري جازما به يف ) ٤( : ووصله. فذكره» ...باب من مل يقبل اهلدية لعلة، وقال عمر«: فقال؛ )٥/٢٢٠(» صحيحه«َّ
-هـ ١،١٤٠٣ألبيه، دار الكتب العلمية، بريوت، ط» الزهد«اإلمام عبد اهللا ابن اإلمام أمحد بن حنبل يف زوائده عىل 

، دار »ربىالطبقات الك«، وحممد بن سعد يف -وفيه قصة-، من حديث عبد اهللا بن عون القارئ )٣٥٨ص(م، ١٩٨٣
ًفذكر قصة » ...اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح«: ، من حديث فرات بن مسلم قال)٥/٣٧٧(صادر، بريوت، 

، دار الكتاب العريب، بريوت، »حلية األولياء وطبقات األصفياء«نحوها، وأبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين يف 
.بن مهاجر بنحوه، من حديث ميمون بن مهران ومن حديث عمرو )٥/٢٩٤(

).٢١١ص(، ٣م، ط١٩٦١-ه١٣٨٠فلسفة الترشيع اإلسالمي، صبحي املحمصاين، دار العلم للماليني، بريوت، ) ٥(
).٣١٣(مصطفى شلبي، . تعليل األحكام، د) ٦(



 

يضمن قيمة املغصوب عن مدة الغصب؛ بل يضمن العني فقط إذا تلفت أو أصاهبا 
َّمتقومة يف ذاهتا وإنام تقوم بعقد اإلجارة، بينام غري-عندهم-عيب؛ وذلك ألن املنافع  َ ُ
ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل اعتبار املنافع متقومة يف ذاهتا ال عقد يف الغصب، بينام 

كاألعيان فأوجبوا تضمني الغاصب أجرة املثل من املال املغصوب مدة غصبه سواء استفاد منه 
ية الحظوا جترؤ الناس عىل الغصب والعدوان وسعيهم إىل أو ال، لكن املتأخرين من احلنف

االستفادة من منافع األموال املغصوبة فأفتوا بتضمني الغاصب أجرة املثل عن منافع املغصوب 
ًإذا كان مال وقف أو ملكا ليتيم أو معدا لالستغالل، وهذا رأي خالفوا فيه األصل القيايس يف  ٍ َ

.(١)ء االعتداًاملذهب زجرا للناس عن
أن املالكية والشافعية ال يعتـربون ذوي األرحـام مـن الورثـة، : ًومن األمثلة أيضا

فكانت أمواهلم تذهب إىل بيت املال، فلام رأى املالكية والشافعية فـساد الزمـان وجـور 
. (٢)َّالسلطان وعدم انتظام بيت املال أخذوا برأي احلنابلة فورثوهم

رو احلنفية مـن جـواز أخـذ األجـرة عـىل تعلـيم ما أفتى به متأخ: ًومن ذلك أيضا
ًالقرآن؛ نظرا النقطاع عطايا املعلمني التي كانـت يف العهـد األول؛ ألهنـم لـو انـشغلوا 
بتعليم القرآن دون أخذ أجرة للزم عنه ضياعهم وضياع عياهلم، ولو انشغلوا بالتكسب 

َّللزم عنه ضياع القرآن بني الناس، ولقل فيهم القراء واملعل مون، وهذه الفتيا خمالفـة ملـا َّ
حنيفة وأبو يوسف وحممد بن احلـسن أفتى به املتقدمون من أئمة املذهب؛ فقد اتفق أبو

عىل عدم جواز أخذ األجرة عىل ذلك؛ شـأنه شـأن بقيـة الطاعـات مـن -رمحهم اهللا-
َّالصالة والصوم واحلج ونحوها؛ بينام علل املتأخرون ما ذهبوا إليـه بأنـه حاصـل عـن 

). ٩٤٦-٩٤٥(، املدخل الفقهي العام، ملصطفى الزرقا، )٧٩-١١/٧٨(املبسوط، للرسخيس ) ١(
).٤/٤٦٨(، حاشية الدسوقي، )١٣-٦/١١(لرميل، هناية املحتاج، ل) ٢(



 

. (١)ٍتالف عرص وأوان، ال اختالف حجة وبرهاناخ
 : :

ُلقد جتىل أثر املكان يف الفتيا ويف األحكام االجتهادية بشكل ظاهر يف أنواع وأمثلة كثرية، منها َّ :
: رعاية حرمة املكان: النوع األول

إذ اجلنايـة يف احلـرم ؛ سفالدية يف أسنان اإلبل ختتلف باختالف املكان عند عمر 
ًغريها يف سائر األماكن، ومقدار التغليظ ثلث الدية سواء كانت الدية إبال أو غريهـا يف 
ًبقية األجناس، لكن اإلمامني أبا حنيفة ومالكا ال يفرقان بني القتل يف احلرم وغريه مـن 

. (٢)ليظأما عند الشافعي وأمحد فيجب التغليظ، وإن اختلفا يف كيفية التغ. حيث الدية
: أثر البيئة اجلغرافية يف تغري األحكام: النوع الثاين

مـؤثرة يف األحكـام الـرشعية -املكـان: ومن أمهها-تبدو البيئة بجميع عنارصها 
بوجه أو بآخر، ذلك أن الناس يكتسبون بعض خصائصهم من بالدهـم، وتـؤثر فـيهم 

وفقهها عـن غريهـا مـن تضاريسها ومناخها، فاملناطق املتحرضة ختتلف وخيتلف أهلها
أماكن البادية، وكنتيجة لذلك تتغري أوقات العمل عىل حسب درجة الـربودة واحلـرارة 
أو االختالفات األخرى، مثل ما هو احلال يف القطبني واألماكن األخـرى؛ وهـذا مـن 

.(٣)أسباب تغيري اإلمام الشافعي ملذهبه القديم بعد أن جاء إىل مرص

،نرش العرف يف بناء بعض األحكام عىل العرف، البن عابدين، ضمن جمموعة رسائل ابن عابدين) ١(
).٩٤٩-٢/٩٤٨(، املدخل الفقهي العام، ملصطفى الزرقا، )١٢٦-٢/١٢٥(

ل مصليحي، دار الفكر، بريوت، هال: كشاف القناع عن متن اإلقناع، ملنصور بن يونس البهويت، حتقيق) ٢(
).٤٤٧ص(، فقه عمر بن اخلطاب، للرحييل، )٣١-٠٦/٣٠هـ، ١٤٠٢

، تغري األحكام يف )٢٢٣-٠٢/٢٢١م، ١٩٩٧ضحى اإلسالم، ألمحد أمني، اهليئة املرصية العامة للكتاب، ) ٣(
سطنبول، الرشيعة اإلسالمية، حممد أردوغان، منشورات وقف كلية اإلهليات، بجامعة مرمرا، إ





 

َّوغ عادة يف األقطار احلارة، عن األقطار البـاردة، فالـصبي يف سـن ًولذلك أيضا خيتلف البل
ًالرابعة عرش يف بلد ما يبلغ احللم فيتعلق به التكليف، ونظريه يف بلد آخر ال يبلغ فال يكون مكلفا؛  َّ ُ
َّفسقوط التكليف عن أحدمها وقيامه باآلخر ليس الختالف اخلطـاب املوجـه إلـيهام، بـل هـو 

قه وقوع التكليف عىل من عاش يف بلد حار وظهرت عليـه أمـارات البلـوغ، ِّواحد، ولكن متعل
.(١)وعدم التكليف عىل من عاش يف بلد آخر ومل تظهر عليه األمارات نفسها

ًوغني عن البيان أن أوقات الصلوات والصيام تتفاوت بحسب املكان تفاوتـا بينـا  ً
.)٢(كام يف املناطق القطبية الشاملية واجلنوبية

ما أفتى به علامء األنـدلس يف : أظهر األمثلة عىل أثر اختالف األماكن يف الفتاويومن 
ًأواخر القرن التاسع اهلجري يف أرض الوقف حني زهد الناس يف كرائهـا للـزرع؛ نظـرا ملـا 
حتتاجه أرض الزرع من قوة اخلدمة ووفرة املصاريف، كام زهدوا يف كرائها للغـرس والبنـاء 

رتى أرض الوقف ملثلها؛ ولرفض الغارس أو الباين أن يغرس ثـم يقلـع ُلقرص املدة التي تك
أو يبني ثم هيدم؛ ناهيك عام يتطلبه ذلك من الوسـائل والعتـاد وغريهـا يف األنـدلس التـي 
ختتلف يف طبيعة احلياة وتكاليفها عن اجلزيرة العربية التي ال يتطلب البناء فيهـا يومئـذ أكثـر 

.دمن يشء يسري من الطني واجلري
ًكان هذا الوضع السائد يف األندلس يومئذ حـامال لـبعض علامئهـا كـابن الـرساج 

عىل اإلفتاء بجواز كراء األرض عـىل التأبيـد، ورأوا أن -عليهام رمحة اهللا-وابن منظور 
.(٣)التأبيد ال غرر فيه؛ ألن األرض باقية غري زائلة

 
).١٨، ١٧ص(م، ٢،١٩٩٤ط

).٣٢٥ص(م، ١٩٨٩الصادق الغرياين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت . احلكم الرشعي بني العقل والنقل، د) ١(
.سيأيت تعرض لبعض هذه األحكام عند الكالم عن أحكام األقليات يف الباب الثالث بمشيئة اهللا) ٢(
).١٢٥ص(مقاصد الرشيعة، البن عاشور، ) ٣(



 

ألصيل املقتيض حتديد أجل ًوال شك أن هذه الفتيا مراعى فيها مآل استبقاء احلكم ا
ِّاملزارعة أو املغارسة يف خصوص بلدهم؛ إذ ذلك جيـر بـال شـك إىل اطـراح العمـل يف  ُّ

يف حـرج كبـري، أمـا -واألمـة كـذلك -هذين املجالني؛ مما جيعل أولئـك املـستثمرين 
املستثمرون فلترضرهم بفوات العمل الذي يتكسبون به ألنفسهم وعياهلم، وأما األمـة 

ر بانعدام األوقات التي تشتد حاجتها إليهـا؛ وذلـك بـال شـك خمـالف ملقاصـد فتترض
. الرشيعة يف رعايتها ملصالح اخللق، ورفعها للحرج عنهم

وهذه االعتبارات هي التي بعثت أولئك األساطني عىل توخي املصلحة العامـة يف 
. (١)ضوء األصول العامة والقواعد الكلية للرشيعة

: اختالف الديار يف األحكامأثر : النوع الثالث
قسم الفقهاء األقدمون العامل إىل دار إسالم ودار كفـر، ودار الكفـر تنقـسم إىل دار 

.)٢(حرب ودار عهد
كـان املـرشكون عـىل «: أنـه قـالمبحديث ابـن عبـاس ويستدل هلذا التقسيم 

رشكي واملؤمنني؛ كانوا مرشكي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، وممنزلتني من النبي 
.(٣)»...أهل عهد ال يقاتلهم وال يقاتلونه

وقد ترتب عىل هذا التقسيم من اختالف األحكام املتعلقـة بأهـل دار اإلسـالم وأهـل دار 
الكفر عند بعض الفقهاء اليشء الكثري، سواء فيام يتعلق باملعـامالت أو األحـوال الشخـصية أو 

. سلم أو بني املسلم وغري املسلماجلنايات، وسواء فيام خيص التعامل بني املسلم وامل

).٤١٧ص(هـ، ١٤٢٤، ١عبد الرمحن السنويس، دار ابن اجلوزي، ط. اعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترصفات، د) ١(
يوسف بن أمحد البكري، وشاكر بن توفيق العاروري، رمادي : أحكام أهل الذمة، البن القيم، حتقيق)٢(

).٣/١٢٢٩(م، ١٩٩٧-هـ ١٤١٨، ١للنرش، الدمام، ط
).٥٢٨٦(َنكاح من أسلم من املرشكات وعدهتن، : ، كتاب الطالق، بابالبخاري: أخرجه) ٣(



 

: وفيام ييل بعض األمثلة
لو دخل مسلم دار احلرب بأمان فتعامل مع حريب بالربا أو غـريه مـن العقـود الفاسـدة -١

جاز عند أيب حنيفة وحممد بن احلسن، ومل جيز عند أيب يوسف ومجهـور الفقهـاء، وقـد 
ال احلريب من غـري خيانـة وال غـدر؛ حنيفة وحممد بأن املسلم حيل له أخذ ماستدل أبو

ألن العصمة منتفية عن ماله، فإتالفه مباح، ويف عقد الربا، املتعاقدان راضيان فال غدر 
وإذا دخل املسلم دار احلرب بأمان فـال بـأس بـأن : فيه، فالربا كإتالف املال، قال حممد

ح عـىل وجـه عـرا يأخذ منهم أمواهلم بطيب أنفسهم بأي وجه كان؛ ألنه إنام أخذ املبـا
يوسـف واجلمهـور بـأن حرمـة الربـا ثابتـه يف حـق املـسلم عن الغدر، واستدل أبـو

واحلريب، أما بالنسبة للمسلم فظاهر، وأما بالنسبة للحريب فألنـه خماطـب باملحرمـات، 
.(١)]١٦١: النساء[﴾± µ ´ ³ ²﴿: وقال تعاىل

نا والرسقة ورشب اخلمـر، إذا ارتكب املسلم ما يوجب العقوبة يف دار احلرب كالز-٢
ًأو قذف مـسلام أو قتلـه، فإنـه ال يكـون مـستوجبا للعقوبـة عنـد احلنفيـة خالفـا  َ َ ًَ ُ َ َ ً َ
ًللجمهور حتى ولو رجع إىل دار اإلسالم؛ ألنه مل يقع الفعل موجبا للعقاب أصال؛  ً
َّلعدم والية إمام املسلمني عىل دار احلرب، وليس ألمري الـرسية إقامـة احلـد يف دار 
احلرب، وكذلك إذا وقعت اجلريمة يف دار اإلسـالم، ثـم هـرب الـشخص إىل دار 
ًاحلرب فال تـسقط عنـه إقامـة احلـد لوقـوع الفعـل موجبـا للعقـاب فـال يـسقط 

ممـا : ًأما إذا وقع من املسلم يف دار احلرب ما يوجب تعزيـرا ال حـدا أي. (٢)باهلرب

أيب الوفاء األفغاين، : الرد عىل سري األوزاعي، أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري، تصحيح وتعليق) ١(
).٥/١٩٢(، بدائع الصنائع، للكاساين، )٩٨-٩٦ص(، ١جلنة إحياء املعارف النعامنية، حيدر آباد، ط

، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، لفخر الدين )٨٣-٨٠ص(رد عىل سري األوزاعي، أليب يوسف، ال) ٢(
، الترشيع اجلنائي )٣/٢٦٧(هـ، ١٣١٣، ١عثامن بن عيل الزيلعي، املطبعة الكربى األمريية، القاهرة، ط





 

جلـرائم التـي تـرض املـصلحة ا(ليس له عقوبة مقدرة يف الـرشيعة جلـرائم احلـرب 
ُّفإن احلنفية نصوا عىل أنه ال يؤدبه األمري ألول وهلة، ولكن ينصحه حتـى ) العامة

َّال يعود إىل مثل ذلك أمال للعذر، فإن عصاه بعد ذلـك أدبـه إال أن يبـني يف ذلـك  ً
ِّعذرا، فحينئذ خييل سبيله بعد أن حيلف اليمني عىل قوله ً(١).

راجح يف املسألتني املعروضتني للتمثيل هو مذهب اجلامهـري وبقطع النظر عن أن ال
ًسلفا وخلفا، فإن املقصود بيان أثر اختالف الديار واألماكن والبلـدان يف نظـرة بعـض  ً

.الفقهاء الستنباط وإجراء األحكام
 : :

: اويه، فمن ذلكوفتعمل النبيمراعاة هذا اجلانب واألصل يف 
فجـاء شـاب ،النبـيَّكنا عنـد : قالمحديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

ُأقبل،فقال يا رسول اهللا  ِّ َ يـا رسـول اهللا : ، فجـاء شـيخ، فقـال»ال«: وأنا صائم؟ قـالُ
ُأقبل وأنا صائم؟ قال ِّ َ علمـت «: ، فنظر بعضنا إىل بعـض، فقـال رسـول اهللا »نعم«: ُ

.(٢)»عض، إن الشيخ يملك نفسهنظر بعضكم إىل ب
عـن املبـارشة ًأن رجال سأل النبـيسوللحديث شاهد آخر من حديث أيب هريرة

ٌّللصائم، فرخص له وأتاه آخر فسأله، فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي هناه شاب َ َّ ََّ (٣).
املالـك فهذا من باب تغري الفتوى بتغري القرائن واألحوال، فـإن مـا يبـاح للـشيخ 

 
). ٢٨٧-١/٢٨٠(اإلسالمي، لعبد القادر عودة دار الكتاب العريب، بريوت، 

).٣٦،٢١٤ص(م، ١٩٥٧، ه١٣٧٧يف الرشيعة اإلسالمية، لعبد العزيز عامر، مطبعة مصطفى البايب، القاهرة، التعزير ) ١(
.سبق خترجيه) ٢(
، وصححه الشيخ )٢٣٨٧(للشاب، ) القبلة: يعني(كراهيته : داود، كتاب الصوم، بابأبو: أخرجه) ٣(

م، ٢٠٠٢/هـ١،١٤٢٣، الكويت، ط، مؤسسة غراس للنرش والتوزيع»صحيح سنن أيب داود«األلباين يف 
)٢٠٦٥ .(



 

ُإلربه يف مثل هذا الشأن ال يباح للشاب الذي خيشى عليه اجلرأة عىل حمارم اهللا، فينبغـي 
َّأن يقيد احلكم الفقهي بمخرجه، فرب غافل عن مقصد احلديث وخمرجـه يـذهل عـن  ُ

، وأنه كـان يقبـل وهـو ًهذا املعنى ويفتي باجلواز مطلقا بدعوى التأيس برسول اهللا 
يـا رسـول : َّهششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: ل ذلك وقالفعسوأن عمر صائم، 

ًاهللا إين صنعت اليوم أمرا عظيام ُقبلت وأنا صائم: ً ْ َّ أرأيـت لـو مضمـضت مـن «: قال! ؟َ
.(١)»املاء وأنت صائم؟

يف هذه األحكام القرائن واألحوال املحيطة بالسائلني فال فقد راعى رسول اهللا 
.ًكلفني مطلقاينبغي أن تعمم الفتيا لسائر امل

ُوعليه فقد ذهب طائفة من السلف إىل كراهة القبلة للصائم، فنهى عنها ابـن عمـر 
يكره ذلك للـشاب «: وقال ابن عباس٢)(Pوابن املسيب سوابن مسعود م

.، وهو مذهب مالك»ويرخص فيه للشيخ
ل ال بأس هبا إذا مل حيرك منه شهوة، وهو قول أمحد وإسحاق، وقـا: وقال الشافعي

َّال تفطره والتنزه أحب إيل: )٣(الثوري ُّ(٤).

، )٥٢، ١/٢١(» مسنده«، واإلمام أمحد يف )٢٣٨٥(القبلة للصائم، : داود، كتاب الصوم، بابأبو: أخرجه) ١(
! ال بأس به: قلت: ثم قال عمر. فذكره... قال عمر بن اخلطاب: وغريمها، من حديث جابر بن عبد اهللا قال

).١/٤٣١(، واحلاكم )إحسان-٨/٣١٣(، وابن حبان )١٩٩٩(زيمة وصححه ابن خ. »!فمه؟«: قال
حممد، سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب، القريش املخزومي، عامل أهل املدينة، سيد التابعني يف أبو) ٢(

، )٥٧ص(طبقات الفقهاء، للشريازي، . ه٩٤، وتويف سنة سزمانه، ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر 
).٤/٢١٧(بالء، للذهبي، وسري أعالم الن

عبد اهللا، سفيان بن سعيد بن مرسوق، الثوري، الكويف، شيخ اإلسالم، إمام احلفاظ، سيد العلامء أبو) ٣(
العاملني يف زمانه، سمع عمرو بن مرة، وحبيب بن أيب حبيب، وروى عنه شعبة، وابن املبارك، وحييى 

، التاريخ الكبري، )٦/٣٧١(كربى، البن سعد، الطبقات ال. #١٦١، وتويف سنة #٩٧ولد سنة . القطان
).٤/٩٢(للبخاري، 

، ١حممد راغب الطباخ، يف مطبعته بحلب، ط: معامل السنن، أليب سليامن حممد بن حممد اخلطايب،تصحيح) ٤(




 

ُيقبل ويبارش وهـو صـائم، وكـان كان النبي «: وعىل ذلك يتنزل حديث عائشة ِّ َُ
.(١)»ُكم إلربه ـَأملك

كان جييب عن الـسؤال الواحـد بأجوبـة خمتلفـة؛ وذلـك النبـيأن : ومن ذلك
. الختالف أحوال السائلني

فقد وجدنا مـن ب حاله، ويعالج قصوره أو تقصريه، فهو جييب كل واحد بام يناس
آمنـت بـاهللا، : قـل«: ، وآخر يقول له(٢)»ال تغضب«: يسأله عن وصية جامعة، فيقول له

.(٤)»...أمسك عليك لسانك«: ، وآخر يقول له(٣)»استقمثم 
ال : قـالوا) عن القاتل: أي(كان أهل العلم إذا سئلوا : قال٥)(وعن سفيان بن عينية

َله، فإذا ابتيل رجل توبة  ِ ْتب: قالوا له) قتل بالفعل: أي(ُ ُ(٦).
ُوبناء عىل ما سبق فإذا تبني للمفتي أن للشخص حاال تباين أحوال غريه مـن جهـة  ً ً

 
). ٤/١٥٠(، فتح الباري، البن حجر، )١١٤-٢/١١٣(م، ١٩٣٢-هـ ١٣٥١

بيان : ، ومسلم، كتاب الصيام، باب)١٩٢٧(بارشة للصائم، امل: البخاري، كتاب الصوم، باب: أخرجه) ١(
).١١٠٦(َأن القبلة يف الصوم ليست حمرمة عىل من مل حترك شهوته، 

، أن س، من حديث أيب هريرة )٦١١٦(احلذر من الغضب، : البخاري، كتاب األدب، باب: أخرجه) ٢(
ًأوصني؛ فذكره، فردد مرارا؛ قال: ^ًرجال قال للنبي  .»تغضبال «: َّ

، م، من حديث سفيان بن عبد اهللا الثقفي)٣٨(جامع أوصاف اإلسالم، : مسلم، كتاب اإليامن، باب: أخرجه) ٣(
ًيا رسول اهللا؛ قل يل يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا بعدك : قلت: قال .؛ فذكره)غريك: ويف رواية(ً

، واإلمام )٢٤٠٦(جاء يف حفظ اللسان، ما : ، باب^الرتمذي، كتاب الزهد عن رسول اهللا : أخرجه) ٤(
: ، قالم، وغريمها، من حديث أيب أمامة عن عقبة بن عامر )٥/٢٥٩، ٤/١٤٨(» مسنده«أمحد يف 

.»حديث حسن«: قال الرتمذي. يا رسول اهللا؛ ما النجاة؟ فذكره: قلت
اك بن مزاحم، اإلمام حممد، سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون موىل حممد بن مزاحم، أخي الضحأبو) ٥(

. ه١٩٨هـ، وتويف سنة ١٠٧ولد سنة . الكبري حافظ العرص، شيخ االسالم، اهلاليل الكويف، ثم املكي
حممد الرازي التميمي، دار إحياء الرتاث اجلرح والتعديل، لعبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس أبو

). ٨/٤٥٤(النبالء، للذهبي، ، سري أعالم)١/٣٢(م، ١٩٥٢–ه١٣٧١، ١العريب، بريوت، ط
سعد بن عبداهللا بن عبدالعزيز آل محيد، دار الصميعي، . د: ، حتقيق»سننه«سعيد بن منصور يف : أخرجه) ٦(

).٨/١٦(، »السنن الكربى«البيهقي يف : ، ومن طريقه)٦٧٥(م، ١٩٩٣/هـ١٤١٤، ١الرياض، ط



 

. معينة أو مورد معني من موارد التكليف فإنه ينظر فيام يصلحه فيصفه له
ح لكل مكلـف يف نفـسه النظر فيام يصل«: وقد قال الشاطبي إنه ينبغي عىل املجتهد

بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص؛ إذ النفوس ليست 
. (١)»يف قبول األعامل اخلاصة عىل وزان واحد

َّوهكذا يعطي كل إنسان من الدواء ما يرى أنه أشفى ملرضه، وأصلح ألمره، فهـذا  ِ ْ ُ
.ل السائلنيأصل يف تغري اجلواب؛ وأن الفتيا تتغري بتغري أحوا-وما سبق-

نفـسية -وهلذا جيب أن يالحـظ املفتـي يف فتـواه الظـروف الشخـصية للمـستفتي
. والظروف العامة للعرص والبيئة-واجتامعية

َّومما يلتحق باختالف الفتيا الختالف حال املكلفـني، االخـتالف يف النيـات، فقـد  ُ
مـور جاءت النصوص متكـاثرة تفيـد أن الثـواب والعقـاب بحـسب النيـات، وأن األ

.بحسب مقاصدها، وهذا األمر معترب يف عامة األحوال واألفعال
املقاصد واالعتقـادات معتـربة يف «لذلك ال جيوز هدم قاعدة الرشيعة التي تفيد أن 

والقـصد والنيـة . )٢(»ُّالترصفات والعبارات، كام هي معتـربة يف التقربـات والعبـادات
ًواالعتقاد جيعل اليشء حالال أو حراما وصحي ًحا أو فاسدا، وطاعة أو معصية، كـام أن ً ً

القصد يف العبادة جيعلها واجبة أو مستحبة أو حمرمة أو صحيحة أو فاسدة، فإن الرجـل 
ِّإذا اشرتى أو استأجر أو اقرتض أو نكح ونوى أن ذلك ملوكله أو ملوليه كان لـه، وإن مل  ِّ

ِيتكلم به يف العقد ومل ينوه له وقع امللك للعاقد، وكذلك  لو متلـك املباحـات يف الـصيد ِ
.ِّواحلشيش وغريها ونواه ملوكله وقع امللك له عند مجهور الفقهاء

). ٤/٩٨(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).٩٦-٣/٩٥(البن القيم، إعالم املوقعني، ) ٢(



 

 : :

ًال شك أن ثمة ارتباطا وثيقا بني الظروف االجتامعية والثقافية والعادات والعلـوم  ً
ألحكام الفقهية االجتهادية، والفتيا واملعارف التقنية من جهة، وبني ما يقبل التغري من ا

. يف النوازل من جهة أخرى
ُوال خيفى أن أحكاما اجتهادية متعددة قد بنيت عىل معارف العصور املتقدمة، وهـي قابلـة  ً
ُللتغري بناء عىل تغري تلك املعارف وتطور تلك العلوم، وكـام أن هـذه املعـارف قـد تغـري بعـض 

َّقد تضيق هوة اخلالف الفقهي الذي نشأ عنـد األقـدمني، ومـن األحكام التي بنيت عليها؛ فإهنا ُِّ
.(١)املدة القصوى للحمل، وقد اختلف فيها الفقهاء إىل مخسة أقوال: أمثلة ذلك

وقد أمكن اليوم تصوير اجلنني يف األرحام، وتسجيل حلظاتـه، ومعرفـة تطوراتـه، 
. وقياس ما يتعلق بحياته

ل الفقهاء من االحتياط ملـرياث احلمـل يف سـتة ما جرى عليه عم: ًومن ذلك أيضا
وأمـا اليـوم ومـع وجـود األشـعة التليفزيونيـة (٢)تقديرات معروفة وحمتملـة للحمـل

وتصوير األجنة بشكل دقيق، فإنه باإلمكان حتديد عدد األجنة ومعرفة جنـسها بحيـث 
. تتقلص تلك االحتامالت املفروضة، يف تقدير مرياث احلمل

ًقـديام -رمحهـم اهللا-ما يتعلق بمرياث اخلنثى املشكل؛ حيث إن الفقهـاء :ًومن ذلك أيضا
ًكانوا يقسمون الرتكة عىل تقدير بني تقدير الذكورة، وتقدير األنوثة، ثم يعطى اخلنثى جـزءا مـن  ُ

، )٢/٤٦٠(، حاشية الدسوقي، )٦/٤٤(املبسوط، للرسخيس، ). ٣/٢١١(بدائع الصنائع، للكاساين، ) ١(
حممد بن حممد أحيد ولد : الكايف يف فقه أهل املدينة، أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب، حتقيق

، مغني املحتاج، )٢/٦٢٠(م، ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠، ٢ماديك، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، ط
).٢٣٣- ١١/٢٣٢(، املغني، البن قدامة، )٣/٣٩٠(للرشبيني، 

).١٧٨-٩/١٧٧(، املغني، البن قدامة، )٥٤-٣٠/٥٢(املبسوط، للرسخيس، ) ٢(



 

.(١)نصيبه عىل خالف بينهم يف مقدار ذلك النصيب، ويوقف الباقي حتى تتبني حاله
احلديثة جنس اخلنثى حـديث الـوالدة مـن خـالل عمـل ولقد بينت التقنية الطبية 

. بعض الفحوصات املخربية التي حيتكم إليها يف تبيني جنسه بيقني
ًما منعه الفقهاء قديام من إجراء القصاص يف العظـام خـوف التلـف أو : ومن ذلك

ثـة ، ويف العرص احلديث فإن التقنيـة احلدي(٢)خشية الرساية وعدم حتقق املساواة واملامثلة
تؤكد إمكان املامثلة يف غري العظام املخوفة كعظام الرقبـة أو الـرأس أو الظهـر، وسـواء 

. كان القطع من مفصل أو مل يكن من مفصل
 : :

إذا ارتبط احلكم الرشعي بعني ما فإنه يتغري إذا مل تعد العني قائمـة أو حتولـت مـن عـني إىل 
مألوف يف الفقه ومعروف، فإن الطعام الطاهر يأكله اإلنسان، ثم يستحيل يف بطنـه أخرى، وهذا

ِّإىل فضالت خترج نجسة، واخلمر نجسة حمرم رشهبا، فإذا ختللـت بنفـسها أو خللـت صـارت  ُ
.(٣)طاهرة يف احلالة األوىل باتفاق، ويف احلالة الثانية عند بعض الفقهاء

عن تغري الوصف الذي ال يرتتـب عليـه ذلـك واالستحالة بمعناها السابق ختتلف 
ًاحلكم كصريورة اللبن جبنا، والرب طحينا، والطحني خبزا، ونحو ذلك ً ًُّ.

وباصطالح علامء العرص احلديث فإن االستحالة وانقالب العني هو ما يطلق عليه 

).١١١-٩/١١٠(املغني، البن قدامة، ) ١٦/١٠٣(املجموع، التكملة، للمطيعي، ) ١(
سامل حممد عطا، : ، االستذكار، أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب، حتقيق)٢٦/٨٠(املبسوط، للرسخيس، ) ٢(

).١٨٤-٨/١٨٣(م، ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١، ١دار الكتب العلمية، بريوت، طوحممد عيل معوض،
، كشاف )٢/٥٧٦(، املجموع، للنووي، )١/٥٢(، حاشية الدسوقي، )١/٥١٨(حاشية ابن عابدين، ) ٣(

أمحد حممد شاكر، : ، املحىل، أليب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، حتقيق)١/١٨٧(القناع، للبهويت، 
).٤٣٤-٧/٤٣٣(هـ، ١٣٥٢الطباعة املنريية، 



 

ِّاسم التفاعل الكيميائي، الذي حيول املواد ويغري من صفاهتا الطبيعية والكيميائي ة، وكذا ِّ
كل تفاعل كيميائي حيـول املـادة إىل مركـب آخـر، «: َّيعرفه العلامء املتخصصون بقوهلم

.(١)»كتحويل الزيوت والشحوم عىل اختالف مصادرها إىل صابون
: وقـال»تبدل األحكـام بتبـدل األسـامء«: وقد تناول ابن حزم هذا املوضوع باسم

ُكـاخلمر يتخلـل أو خيلـل؛ ألنـه إنـام وأما إذا تبدل االسم فقد تبدل احلكم بال شـك،«
ا فقـد سـقط حكمهـا، وكلـبن ًوكالعذرة تـصري ترابـ. ًحرمت اخلمر، واخلل ليس مخرا

إذ انتقل ؛اخلنزيرة واحلمر وامليتات يأكلها الدجاج ويرتضعه اجلدي، فقد بطل التحريم
اد وكـذلك إذا دخـل اخلمـر يف مـواد وطبخـت هـذه املـو(٢)»اسم امليتة واللبن واخلمر

.(٣)ًخرجت عن كوهنا مخرا مسكرة وطهرت عىل القول بأهنا كانت نجسة 
وأرجح القولني أن نجس العني يطهر باالستحالة، وهو قول الطرفني مـن احلنفيـة 

، وهـو مـذهب (٤)وإليه ذهب مجهورهم، وعليه الفتوى يف املذهب؛ لعمـوم البلـوى بـه
ًخمرج يف مذهب أمحد، قياسـا ٌ، وقول(٦)، وقول شيخ اإلسالم ابن تيمية(٥)مجهور املالكية َّ ُ

ُعىل اخلمر إذا انقلبت، وجلود امليتة إذا دبغت، واجلاللة إذا حبست ، وهـو كـام تقـدم (٧)َُّ

حممد حممود اهلواري، أعامل الندوة الفقهية الطبية املنعقدة بالكويت يف الفرتة من.استحالة النجاسات، د) ١(
).م٢٤/٥/١٩٩٥-٢٢(

).٥/٦(، اإلحكام، البن حزم) ٢(
).٤/١٦٠٤(م، ١٩٧٠-ه١٣٩٠الفتاوي، لرشيد رضا، دار الكتاب اجلديد، بريوت، ) ٣(
، )١/٢٣٩(البحر الرائق رشح كنز الرقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم، دار املعرفة، بريوت، ) ٤(

.حنيفة، وحممد بن احلسنأبو: ، والطرفان مها)١/٥٣٤(حاشية ابن عابدين، 
).١/٥٢(، حاشية الدسوقي، )١/١٨٩(، الذخرية، للقرايف، )١/١٣٨(ليل، للحطاب، مواهب اجل)٥(
).٢٠/٥٢٢(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٦(
، الرشح الكبري، لشمس الدين عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املعروف )١/٩٧(املغني، البن قدامة، ) ٧(

).٢٩٤-١/٢٩٣(عمر، دار الكتاب العريب، بابن أيب



 

. (١)مذهب الظاهرية 
وقد صدرت توصية عن الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة اإلسـالمية للعلـوم 

االسـتحالة «ن أ، تفيـد )م٢٤/٥/١٩٩٥-٢٢(الطبية املنعقدة بالكويت يف الفرتة مـن 
التي تعني انقالب العني إىل عـني أخـرى تغايرهـا يف صـفاهتا حتـول املـواد النجـسة أو 

.»ًاملواد املحرمة إىل مواد مباحة رشعااملتنجسة إىل مواد طاهرة، وحتول 

).١/١٢٨(املحىل، البن حزم، ) ١(



 


 

 

 

 





 



 

 

 
 

 

املتأمل يف قواعد الرشيعة ونصوصها اإلمجالية ومقاصدها العامة ومبانيها الكليـة، 
ُيلمس بجالء أهنا عنيت ببناء املجتمع اإلنساين وتدبري شئونه؛ اجلليل منها والدقيق، بل 

َالفرد أو الفئة قليلة األفراد يراعى ًويلحظ أيضا أن كل ترتيب أو تدبري أو ترشيع يتعلق ب ُ
فيه املجتمع أو املجموع، فليست حكمة الترشيع قارصة عىل مراعاة مصلحة الفرد دون 
املجتمع أو العكس، وهذا معنى ملموس يف شعائر التعبد، كـام هـو ملحـوظ يف سـائر 
األحكام الرشعية التي حتقـق رسـالة اإلنـسان عـىل هـذه األرض، ومتكنـه مـن القيـام

املقصد العام للرشيعة اإلسالمية هو عامرة األرض، وحفـظ نظـام «بواجب اخلالفة؛ إذ 
التعايش فيها، واستمرار صالحها بصالح املستخلفني فيها، وقيامهم بام كلفـوا بـه مـن 
ٍعدل واستقامة، ومـن صـالح يف العقـل ويف العمـل، وإصـالح يف األرض واسـتنباط 

.)١(»ٍخلرياهتا وتدبري ملنافع اجلميع
وبناء عىل هذا املقصد القائم عىل املفهوم اجلامعي للتدين جـاءت تعـاليم الـرشيعة 
بصفة عامة، وما يتعلق منها بوجوه التعامل بني النـاس بـصفة خاصـة، متجهـة ببياهنـا 

.ًالتفصييل إىل مقتىض وجود مجاعي لألمة املسلمة تدير فيه شئون احلياة وفقا ملنهج اهللا
بينهم من اخلالفات والعالقات، أو فيام يشجر بينهم وبـني وذلك سواء فيام يشجر 

).٤٦-٤٥ص(، )م١٩٩٣(٥مقاصد الرشيعة ومكارمها، لعالل الفايس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط) ١(



 

غريهم ممن ال يدين باإلسالم من الناس، وقام ذلك كله عىل أساس أن سلطان الرشيعة 
ِّهو السلطان القيم الذي تنفذه ضامئر األفراد فيام هو مـن خـصائص الـضامئر، واهليئـة 

.اجلامعية متمثلة يف الدولة فيام هو من خصائصها
قليات املسلمة قد تتمكن من إقامة اإلسالم فيام بينها إال أهنـا يف عالقاهتـا مـع واأل

من أنظمة اجتامعية أو قانونية أو املجتمع بعد ذلك تكون خاضعة لغري سلطان الرشيعة
ويكون السلطان فيها لدين غري دينها، وييل أمورهـا -ًاضطرارا-ثقافية ينخرطون فيها 

.ِّسالم وال يطبقون رشيعته بني الناسوحيكمها من ال يؤمنون باإل
وقد كان حظ هذه احلال من أحوال الوجود اإلسالمي من التفـصيل يف نـصوص 
ًالوحي أقل من حظ تلك احلال التي يكـون فيهـا ذلـك الوجـود جاريـا عـىل سـلطان 
ًالرشيعة يف شئون اجلامعة كلها؛ إذ كان ما يتعلق به راجعا إىل تـرصف الفـرد املـسلم أو 

مع املجتمـع الـذي انخرطـوا فيـه والـسلطان الـذي -عة املسلمة يف ذلك الوضع اجلام
عىل قدر من الكلية واإلمجال واهلدي العام، ولعل من حكمة اهللا تعاىل يف -انضووا حتته

ذلك أن الوضع الذي يكون فيه للدين سلطان عىل اجلامعـة هـو وضـع منـضبط ثابـت 
وضـع الـذي يكـون فيـه الوجـود اإلسـالمي مستقر، فناسبه البيان التفـصييل، وأمـا ال

ٌخاضعا لسلطان غري سلطان الدين فإنـه وضـع اسـتثنائي، متنوعـة أحوالـه، مـستجدة  ٌ ٌ ً
فصوله عىل غري انضباط، فناسبه إذن اهلدي العام دون تفصيل؛ ليكون لالجتهاد املنضبط جماله يف 

تنباط األحكـام، وهـو األمـر الوصول إىل مراد اهللا تعاىل عىل ضوء ذلك اهلدي العام وقواعد اس
ٍالذي يؤكد احلاجة إىل تأصيل مفصل ألحكام تلك األحوال الطارئة، وفيام ييل تركيز لنقاط متثل  ٍَّ

: أمهية هذا التأصيل، وتؤكد مسيس احلاجة إليه
: حفظ كيان األقليات املسلمة: ًأوال

فـاظ عـىل هويتهـا شك أن األقليات املسلمة يف عدد من البلدان اليـوم تـسعى إىل احلال 



 

وعقيدهتا، وتستفيد من معطيات زماهنا ومكاهنا لرتسيخ أقدامها وتقوية شـوكتها، األمـر الـذي 
.»بفقه األقليات«أن يتشكل ما يمكن أن يسمى -يف ظل وجود تعقيدات كثرية-حيتم 

ًفقه يتعامل مع حالـة تتفـاوت تفاوتـا بينـا مـن استـضعاف مطلـق » وفقه األقليات« ً ٍ
ٍّا للرتخص والتعامل مع احلاالت االستثنائية، إىل تأسيس لوضع مستقر وفاعل ًيفتح باب

عليهـا وهـو فقـه ال يمكـن أن يغفـل طبيعـة األرض التـي تعـيشيف احلياة بـشكل عـام،
األقلية املسلمة، وال التحديات التي تواجهها، فهو فقه صحيح االستمداد من الرشيعة، 

ُدود العرى بروحها، يراعي الظروف الطارئـة وثيق االرتباط بأصوهلا ونصوصها، ومش
ِّواألحوال االستثنائية، ويعترب تلك اخلصوصية لألقلية، بـام حيقـق املـصالح ويكثرهـا، 

. ويدفع املفاسد ويقللها، دون أن يكون من مقصوده تتبع الزالت، أو العمل باهلفوات
وا األحـوال الطارئـة يف لقد كان دأب النظار من الفقهاء املجتهدين يف كل زمان أن يعـاجل«

حياة املسلمني باحللول الرشعية، وأن يوسعوا االستنباط الفقهي بالنسبة لتلك األحوال التـي ال 
يكون فيها من نصوص الوحي تفصيل، مثل حال األقليات املسلمة التي أرشنا إليها، بل كان من 

معاجلـة تلـك األحـوال إىل دأهبم أن ينتقلوا بالنظر الفقهي من تـرشيع األحكـام التفـصيلية يف 
ًتأسيس القواعد واألصول املنهجية التي توجه ذلك النظر وتكون له ميزانا هاديا يتحـرى بـه مـا  ِّ ًِّ
َّيريده اهللا تعاىل من أحكام يف ترشيد احلياة، وتلـك مهمـة أدى فيهـا االجتهـاد الفقهـي يف شـأن 

ِّتاريخ ما تيرس له أن يؤدي، وهي اليوم أوضاع األقليات املسلمة التي أفرزهتا التطورات املاضية لل
يف شأن األقليات املسلمة ملقاة عىل عاتق النظار من الفقهاء واملجتهدين املعارصين بأشد وأثقـل 

يكـن لـه يف مما كانت ملقاة عىل عاتق السابقني؛ وذلك ملا حـصل يف هـذا الـشأن مـن تطـور مل
.)١(»السابق مثيل

عبـد املجيـد النجـار، املجلـة العلميـة للمجلـس األورويب لإلفتـاء . نحو منهج أصـويل لفقـه األقليـات، د) ١(
).٤٥ص(م، ٢٠٠٣فرباير،ه١٤٢٤والبحوث، العدد الثالث، ربيع ثاين 



 

الـسري «يف كتابيـه Pبـن احلـسن الـشيباين وإذا كان الفقهاء القدامى كمحمد 
قد عرض ألحوال املـسلمني وأحكـامهم يف دار احلـرب أو اهلدنـة » الكبري«و» الصغري

والصلح بام يكفي ويشفي، وبام حيقق حيوية الفقه يف زمنه، ويؤكد عىل مواكبة االجتهاد 
بـرشية، وحيقـق حلياة الناس، ومالحقة التطور االجتامعي والتحوالت يف أنامط احلياة ال

مصاحلها من خالل نصوص وقواعد هذه الرشيعة املطهرة، فإن فقهاء أهل هذا الزمـان 
ْيدعون ملواصلة البناء الفقهي االجتهادي ملا يمكـن تـسميته بفقـه األقليـات، وتوجيـه  ُ

.ٍالعناية بعدئذ إىل نوازل تلك األقليات وأقضيتهم
ا الفقـه؛ حيـث إن احلاجـة متـس إىل ومن هذه النقطة يبدأ تقرير أمهية التأصيل هلذ

امتالك أهل اإلسالم ملدونة فقهية معـارصة لنـوازل األقليـات املـسلمة عـىل اخـتالف 
أحواهلم وتنوع مشكالهتم، ودقة ظروفهم؛ لتشمل مـا بـه حفـظ عقائـدهم وهويـاهتم 
الفكرية، وضبط عالقاهتم االجتامعية، وترصفاهتم االقتصادية، وسائر شئوهنم فـيام لـه 

.باملجتمع غري املسلم الذي يعيشون فيه، ويتعاملون معه، وخيضعون لسلطانهصلة
ًوهذا التأصيل الذي مست احلاجة إليه يف هذا الزمان ال يعني ابتداعا لقواعد 
َّأصولية تفيض إىل حتريم ما أحل اهللا أو إباحة ما حرم اهللا؛ إذ األمر كام يقول اإلمام  ِ َّ ِ

إلسالم حالل يف بالد الكفـر، واحلـرام يف بـالد احلالل يف دار ا«: Pالشافعي 
.)١(»اإلسالم حرام يف بالد الكفر

ًوإن كان قد وقع اختالف يف األحكام نتيجة لعوارض وقعـت، ومـستجدات ظهـرت، 
بداللة آيات الكتـاب العزيـز وأحاديـث Pفليس ملنازعة يف األصل الذي قرره الشافعي 

.السنة املطهرة

).٩/٢٣٧(األم، للشافعي، ) ١(



 

اختلف الفقهاء يف إقامة احلدود يف بالد الكفر، كان سـببه فحني: وعىل سبيل املثال
ِأن إقامة احلدود مرهونـة بوجـود سـلطان املـسلمني، فبـه -وهم احلنفية-عند املانعني  َ

.)١(ُتستوىف احلدود وبعدمه ال يمكن استيفاء احلدود
وحيث خلت بالد الكفر عن املنعة والسلطان سقطت فيها احلدود، وهـذا احلكـم 

تصا ببالد الكفار األصليني، فحتـى بـالد اإلسـالم إذا انحـرست عنهـا سـيادة ليس خم
َّالرشيعة وحلت حملها الرشائع الغربية تسقط فيها احلدود؛ خللوها من املنعة والسلطان،  َّ

.إال أن يقوم هبا أهل احلل والعقد حال متكنهم بعد اجتامعهم
إىل كراهيـة )٥(واحلنابلة)٤(الشافعيةو)٣(واملالكية)٢(وحني ذهب الفقهاء من احلنفية

؛ مل يكن - عند بعضهم- )٦(ٍتزوج املسلم من كتابية يف دار الكفر؛ بل حتى من مسلمة
ذلك ملنازعتهم يف األصل الذي ذكرناه؛ وإنام لعوارض أخرى، وهي ما يسببه هـذا 

ة الزواج من حمذورات رشعية، كأن يدفعه الزواج إىل استيطان بالد الكفر، والرغبـ
عن بالد اإلسالم، وتكثري سواد املرشكني، أو خمافة أن يبقى له نسل يف بـالد الكفـر 

.فيفتن عن دينه

، رشح فتح القدير، لكامل الدين حممد بن عبـد الواحـد الـسيوايس )٧/١٣١(بدائع الصنائع، للكاساين، ) ١(
).٥/٢٦٦(املعروف بابن اهلامم، دار الفكر، بريوت، لبنان، 

).٣/١١١(بن نجيم، ، البحر الرائق، ال)٣/٢٢٨(رشح فتح القدير، البن اهلامم، ) ٢(
الشيخ : مواهب اجلليل، لرشح خمترص خليل، أليب عبد اهللا حممد بن حممد املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، حتقيق) ٣(

).٢/٢٦٧(، حاشية الدسوقي، )٥/١٣٥(م، ٢٠٠٣-ه١٤٢٣زكريا عمريات، دار عامل الكتب، 
بـن أمحـدرشح املنهاج، لـشمس الـدين حممـد بـن ، هناية املحتاج إىل)٣/١٨٧(مغني املحتاج، للرشبيني ) ٤(

).٦/٢٩٠(م، ١٩٨٤-ه١٤٠٤شهاب الدين الرميل، دار الفكر، ببريوت، 
، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمـام أمحـد بـن )٥/٨٤(كشاف القناع، للبهويت، ) ٥(

د حامـد الفقـي، دار إحيـاء الـرتاث حممـ: حنبل، لعالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن املـرداوي، حتقيـق
). ٨/١٣٥(العريب، بريوت، لبنان، 

).٥/٦٥٥(قاله الشافعي يف األم ) ٦(



 

ِّفإذا قدر هلذه العوارض أن تزول رجع احلكم إىل أصـله األول وزالـت الكراهيـة،  ُ
ُوكذا إذا قوبلت هذه العوارض بأسباب أقوى منها زالت الكراهية، كأن يتحقق املسلم 

ِّفر من وقوعه يف الزنا إن مل يتزوج، فيصبح الزواج يف حقه أوجـب؛ ألن درء يف بالد الك
.مفسدة كبرية حمققة مقدم عىل درء مفسدة متومهة، أو حتصيل مصلحة هينة

َإن مثل هذه األمثلة يف حياة األقليات قديام حتمل فقهاءنا املعارصين عـىل مواصـلة  ً
صـولية والفقهيـة السـتخراج ضـوابط العمل والبناء عىل ما سلف، ورصف العناية األ

من خـالل املحـاوالت فقهية، وقواعد منهجية لفقه األقليات، ثم العمل عىل إحكامها 
ٌالتطبيقية يف آحاد املسائل التفصيلية التي تندرج حتت هذا النطاق، وهبذا يتحقق تأسيس يـستثمر 

يف أبـواب متعـددة، ما سلف تدوينه من قواعد فقهية وقواعد أصولية، إلنـشاء ضـوابط فقهيـة
بحيث يتكون من جمموع ذلك منهج فقهي أصويل متكامل يؤصل لفقه األقليات، ويوجهه ليثمر 

.ثامره يف حياة تلك األقليات بام حيقق مصاحلها ومقاصدها الرشعية
كل هذا مع التأكيد عىل أن فكرة التأصيل هلذه النوازل ال يمكن أن يتصدى هلـا إال الفقهـاء 

املجتهدون املتأهلون، فال جمال ألن يتجارس اجلهال من العوام وأشباههم فيمتطون املتمهرون، و
ْصهوة هذه الفكرة بام يفيض إىل تكثري املفاسد والتحلل من ربقـة التكـاليف الـرشعية، وتـوهني  ُِ

.عرى الدين، واالهنزام أمام املادية الغربية أو اإلحلادية العاتية
: ات املسلمةإقامة الدين بني األقلي: ًثانيا

إن احلفاظ عىل عقيدة مسلمي األقليات وتطبيـق رشيعـة اإلسـالم فـيهم هـو مـن 
أعظم أسباب إقامة الدين وحفظه بينهم؛ ومن هنا تربز أمهية أن جيد هـؤالء املـسلمون 
ًحلوال ملشكالهتم االجتامعية واالقتصادية والفقهية داخل جمتمـع املـسلمني ويف دائـرة 

ن صبغ حياهتم اخلاصة بصبغة إسالمية يف ظروف من التحـدي دينهم، حتى يتمكنوا م
والقهر املادي واملعنـوي لتـذويب الشخـصية املـسلمة بثوابتهـا العقديـة واالجتامعيـة 



 

التأصيل والتنظري لـدعوة غـري املـسلمني إىل : والثقافية، بل وإن من حفظ أديان هؤالء األقليات
عد احلاكمة لفقه األقليات يمكن استثامرها هلداية اإلسالم، وإبراز حماسنه، فهذه األصول والقوا

.جمتمعات األكثرية، بام يقوي شوكة أهل اإلسالم وحيمي ظهور أبنائه
وجتدر اإلشادة بام حصل يف جمتمع كمجتمع ماليزيا اليوم حيث ظهر املسلمون عىل 

ُغربـة ًأهل امللل األخرى واكتسبت الدعوة إىل اإلسالم أنصارا يف كل ميدان، فاندفعت 
َّاإلسالم وعز أهله فسادوا وقادوا َ.

ًفإن التأصيل لنوازل وفقه األقليات ال يعني بناء أصوليا علميـا : وبناء عىل ما سبق
ًجمردا الستنباط األحكام الفقهية؛ وإنام جيمع إىل ذلك أصوال وأبعادا دعوية تقـوم عـىل  ًً َّ

اصـد الـدين الكليـة ومراميـه أساس من تبليغ دعوة اإلسالم ورسالته، وحتتـل فيـه مق
.العامة املوقع املرموق

ومرة أخرى فإن هذا التأصيل خيدم التطبيق العمـيل الـذي يـرتجم عـن صـالحية 
.الرشيعة اإلسالمية لكل زمان ومكان

وال ينبغي أن يرصف عن هذه املحاولة املهمة عالقة هذا املوضوع بالقانون الـدويل 
نب الفقه السيايس، والذي تعرتضه عقبات عملية يف اإلسالم، واتصاله بجانب من جوا

كثرية بسبب غياب سلطان اإلسالم السيايس أو تغييبه بتعبري أدق؛ ألن للفقه الـسيايس 
يف اإلسالم متطلباته اخلاصة، وبيئته املناسبة، وضوابطه املحددة، وكل فقه ينشأ يف غـري 

ًيبـدو غريبـا -در عـن غـري أهلـهبيئته املناسبة، أو ال تتوفر له متطلباته اخلاصة، أو يص
ًومضطربا أحيانا، أو مائال منحرفا أحيانا أخرى ًً ً ً.

ومع التسليم بذلك كله وغريه مـن العقبـات والـصعوبات كغلبـة التقليـد وكثـرة 
اجلمود، وضعف االجتهاد، وندرة املتأهلني ملرتبته؛ فإن نـصوص الـرشيعة قائمـة بـني 

َروف عقيـدة قائمـة يف قلوبنـا، فلـم يبـق إال أيدينا وصالحيتها للتطبيق حتت كـل الظـ



 

، والتأهـل لرتـب Tالتشمري عن ساعد اجلد والتطلـع نحـو ذرى التفقـه يف ديـن اهللا 
.االجتهاد، مع احلذر من التصدر قبل التأهل هلذا الباب

: وقوع االضطراب يف كثري من املواقف واألحكام املتعلقة باألقليات: ًثالثا
لنوازل األقليات املسلمة، أو غياب منهج النظر الصحيح يف استنباط إن تصدر غري املتأهلني

، مع ضعف اإلحاطة بواقع تلك البالد وظـروف أهلهـا، ومالبـسات أحـواهلم؛ األحكامتلك 
ِينـتج  ًاضطرابا شديدا، وختبطا واضحا يف قضايا األقليات ونوازهلا-والبد-ُ ًً ً.

وم ألحكام سابقة صدرت عن فقهـاء وقد ينشأ اخللل من تطبيق بعض املتأهلني الي
مسلمني يف عهود سياسية مـستقرة، ويف حـال مـن التمكـني والقـوة، دون تنبـه ملـدى 

من حيث تطابق معاين املصطلحات، أو توافـق األحكـام سواءمطابقتها للواقع اليوم، 
واتساقها وانسجامها، فنشأ عن الغفلة عن حترير املصطلحات، والتأكد من حتقـق تلـك 

.)١(ٌبقات، وحترير املناطات كثري من اخللط واالضطراباملطا
وال شك أن الفتاوي واألحكام االجتهادية قد يقع فيهـا متييـز بـني حـال وحـال، وزمـان 
ُوزمان، ومكان ومكان؛ لذا قعد الفقهاء أنه ال ينكر تغري األحكـام االجتهاديـة والفتـاوي بتغـري  ُّ ُ َ ْ ُ َّ

.األزمان واألحوال
ُفكثري من األحكام ختتلف باختالف الزمان لتغري عرف أهله، أو «:قال ابن عابدين ٌ

ًحلدوث رضورة، أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي احلكم عىل ما كان عليه أوال للـزم 
منه املشقة والرضر بالناس، وخلالف قواعد الـرشيعة املبنيـة عـىل التخفيـف والتيـسري، 

.)٢(»نظام وأحسن إحكامودفع الرضر والفساد؛ لبقاء العامل عىل أتم 

الفـتح البيـانوين، جملـة حممـد أبـو.األصول الرشعية للعالقات بني املسلمني وغريهم يف املجتمعات غري املسلمة، د) ١(
).١٤٥-١٤٤ص (، )ه١٤١٣(رم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد السادس، حم

).٢/١٢٥(نرش العرف، البن عابدين، ضمن جمموعة رسائل ابن عابدين، ) ٢(



 

ًوال شك أن تعامل املسلمني مع غريهم خيتلف تبعـا الخـتالف األحـوال مـن حـرب إىل 
عهد، فالكفار يف دار العهد مصانة أمواهلم ودماؤهم وأعراضهم، فال جيوز هتكها أو استباحتها، 

.له من احلربُّبخالفهم يف دار احلرب؛ إذ تستباح دماؤهم وأمواهلم بام شنوه عىل اإلسالم وأه
فقد ختبط النـاس اليـوم يف : وللتمثيل عىل وقوع االضطراب يف أمور مهمة يف هذا الشأن

ٍّكيفية تعامل املسلمني املقيمني يف بالد الكفر مع أهـل هـذه الـبالد، فمـن مـستحل لـدمائهم 
ٍوأمواهلم وأعراضهم بحجة أهنم حماربون لإلسالم وأهله، ومن واقع يف والء كامل هلم يبـذ ل ٍ

.هلم ما يبذله لدولة اإلسالم وجمتمعه من حقوق بال قيد أو حتفظ
ٍإىل عـدم فهـم الواقـع مـن جهـة، وإىل جهـل باألحكـام وهذا التخبط يرجـع

!الرشعية من جهة أخرى، واىل حتقيق املناطات يف الواقع من جهة ثالثة
: واحلكم الرشعي يف هذه املسألة ينبني عىل أمرين مهمني

َأن عقد العهد مع دولة كـافرة أو إعـالن احلـرب عليهـا، إنـام ينـشئه : األمر األول ْ َ
اخلليفة أو اإلمام العام الذي يمثل كلمة املسلمني فيحارب أو يعاهد بالنيابة عنهم، وليس ألحـد 
من املسلمني أن ينفرد بعقد عهد أو إعالن حرب بدون إذن اخلليفة أو موافقته، ففي هذا افتئـات 

.عىل سلطانه واستهانة بتمثيله للمسلمني كلهمٍّعىل اإلمام وتعد
ِّومع غياب اخلليفة وسقوط اخلالفـة اإلسـالمية، ونـشوء دول إسـالمية ال حتكـم  ُ
ُالرشيعة يف أكثر مناحي حياهتا، فقد اإلمام الرشعي الذي يمثل اجلامعة املسلمة بأرسها، 

ا علمنا أن هذه الـدول والذي له احلق أن يتكلم باسمها، فيحارب أو يعاهد، ال سيام إذ
ُّخمتلفة فيام بينها ومتباينة يف والئها وبرائها، فعدو هذه الدولة املسلمة هو صـديق دولـة 

حتى مل تعد هنـاك دولـة ! ٌّمسلمة أخرى، فليس جيمعها عدو مشرتك أو صديق مشرتك
!!واحدة من دول الكفر هي عدو لكل الدول املسلمة

حري يف االستدالل بأقوال الفقهاء الواردة يف احلرب أو ففي ظل هذه احلال البائسة جيب الت



 

تنزيلهـا -بسهولة-العهد؛ ألهنا وردت يف ظل خالفة إسالمية كانت قائمة، فال يمكن 
عىل واقعنا من كل وجه؛ بل جيب التدقيق يف مدى مطابقة احلالة التي تكلموا فيها عـىل 

َّا عىل أقـواهلم وخرجنـا واسـتدللنا احلالة التي نعيشها اليوم، فحيث تشاهبت احلالة بنين
.هبا، وحيث اختلفت األحوال وجب االجتهاد ملعرفة حكم النوازل املستجدات

: أن غايــة احلـرب يف اإلسـالم هــي إزالـة الفتنـة، كــام قـال تعــاىل: واألمـر الثـاين
﴿NM L K J I H G F﴾]١٩٣: البقرة[.

يس وجود الكفر، فـأيام رجـل والفتنة التي يراد إزالتها هي الصد عن سبيل اهللا، ول
ُبلغته دعوة اإلسالم ومل يقنع هبا فهو وشـأنه؛ إذ ال إكـراه يف الـدين،  ْ ولكـن إذا حالـت َ
ٌّ، فهـذا صـد عـن أنظمة طاغية ظاملة دون وصول الدعوة إىل الناس حتى يتفكروا فيهـا

نـت سبيل اهللا، وهذه فتنة جيب إزالتها، وهذه هي غاية القتال يف اإلسـالم؛ ولـذلك كا
َّأن يبلـغ : احلرب يف اإلسالم خاضعة ملبادئ سامية ال جيوز تعدهيا أو التهاون هبا، منهـا ُ

ُالكفار دعوة اإلسالم قبل أن يقاتلوا؛ ألن الغاية هي تبليغ الدين هلم، وإسالمهم أحب  َ ُ
.إىل اهللا ورسوله من أي يشء سواه

يريـد التـسلط عـىل فإذا أسلموا ملكوا بالدهم وأمواهلم وأعراضهم، فاإلسالم ال
.الناس وال استغالل خرياهتم؛ وإنام يريد نفعهم يف الدنيا واآلخرة

ِفإن أبوا اإلسالم، أمروا بتمكني املسلمني من تبليغ دين اهللا إىل سائر رعايـاهم وشـعوهبم؛  ُ
.ُألن اإلسالم ال يكرههم عىل ترك دينهم، وإنام هدفه تبليغ دين اهللا احلق جلميع الناس

َا بذلك، تركوا ومل يتعرض هلم، وهذا أهم معـاين عقـد الذمـة الـذي فإن رضو ُُ
.يعقدونه مع املسلمني

ُفإن أبوا متكني املسلمني من تبليغ دين اهللا فيؤذنوا عندها بـاحلرب، وهـم يعلمـون 
َملاذا حياربون، وما هي الغاية التي تنتهي إليها حرهبم، قـال تعـاىل َ ُ :﴿ ^ ] \



 

e d c b a ` _﴾]٤٢:األنفال[.
r q p o n m ﴿: وال بد مـن إيـذاهنم بـاحلرب؛ لقولـه تعـاىل

{ z y x w vu t s﴾]٥٨: األنفال[.
فإذا تبني هذا األصل بشقيه استبان خطأ الذين يستحلون دماء الكفار وأعراضـهم 
ُبحجة أهنم حماربون؛ ألنه إذا كان يقصد بكوهنم حماربني أهنم حياربون الدولة املـسلمة، 

لة كافرة واحدة حتارب مجيع الدول املسلمة، وإن وجـدت دولـة كـافرة فليس هناك دو
.ًحتارب بعض الدول املسلمة؛ فإهنا تصادق وتعاهد دوال مسلمة أخرى

ُوإن كـان يقــصد أهنــم حمــاربون لإلســالم بتـشويه صــورته، وصــد النــاس عنــه،  َ ُْ
سلمة ملنعهـا والرتبص باملسلمني الصادقني إليذائهم أو قتلهم، والضغط عىل الدول املـ

من حتكيم الرشيعة يف بقاعها، فهذا حق، ولكن ال بد ملواجهة هذه احلـرب مـن وجـود 
مجاعة من املسلمني هلا نفوذ وشوكة، تنادي برفع هذا الظلم، وتعلن احلـرب عـىل هـذه 
ُالدول إذا مل تكف عدواهنا، حتى تعرف شعوب هذه الدول ملاذا حتارب ومتى حتـارب،  َُ ََ َُ ُ َّ

ًكروا يوما ما بالعدول عن ظلمهم للمـسلمني عرفـوا عـىل األقـل مـع مـن وحتى إذا ف
.سيتكلمون، وما هي مطالبهم

وبقاؤهم عىل الكفر بعد ذلك ال يبيح بمجرده دماءهم أو أمواهلم أو أعراضهم؛ ألن هذه ال 
.َتستباح بمجرد الكفر، ولكن تستباح حني جيمعون مع الكفر حماربة اإلسالم و الكيد ألهله

ِّه احلرب ال ينشئها فرد من األفراد وإنام تنشئها مجاعة أهل احلـل والعقـد مـن وهذ َ ُ ُ
املسلمني والتي هلا علامؤها وشـباهبا ونفوذهـا ومتثيلهـا الواسـع يف العـامل اإلسـالمي، 
بحيث يصح أن يقال عنها بأهنا تتكلم باسم املـسلمني، أو باسـم رشحيـة كبـرية مـنهم، 

ُوتعبـر عن آماهلم وآال ِّ َ مهم، وذلك كله بعد التشاور مع املسلمني املقيمني يف بالد الغربة ُ



 

.)١(والتنسيق معهم حتى ال يترضروا هبذه احلرب ويصبحوا أرسى لدى الكافرين
ُوعىل كل فهذا ليس موضع بحث هذه املسألة؛ وإنام قاد احلديث إليها أمهية رضب  َ ٍّ ُ

.املثال ليتضح املقال
تخبط يف موقف املسلمني من غريهم يف تلك الـبالد؛ وليست املسألة قارصة عىل ال

بل فيام يتعلق باملعامالت واألحوال الشخصية وغريها من النوازل واألقضية، وتتكـرر 
.وتتعدد نفس املالحظات؛ مما يقيم الربهان عىل أمهية وشدة احلاجة إىل هذا التأصيل

: جتديد الدين بعامة: ًرابعا
ًتأصيال وتطبيقا-بنوازل األقليات املسلمة ال يبعد أن يكون يف االشتغال ٌجتديـد -ً

: ٌّحقيقي هلذا الدين، ويمكن جتلية هذا املعنى من خالل النقاط التالية
دعوة العلامء املقتصدين، وطلبة العلم الناهبني لالجتهاد وحتصيل رتبته، والرتقي يف -١

حكـام الـرشعية ِّمدارجه؛ وذلك باستفراغ كل وسع، وبذل كل جهد الستنباط األ
َمن أدلتها اإلمجالية والتفصيلية، وهذا من شأنه حتـصيل آلـة علميـة خاصـة تعنـى  ْ ُ ُ
بأدلة األحكام ومواضع اإلمجـاع ومواقـع اخلـالف، وحتـصيل ملكـة االسـتنباط، 

؛ مما يكون له األثر البالغ يف )٢(ومعرفة لسان العرب، والناسخ واملنسوخ وغري ذلك
لنابغني، والذي ينعكس بدوره عىل جتديد هذا الدين ببيان أحكامه يف تأهيل الناهبني وترقية ا

ًاملستجدات والنوازل بعامة، وال شك أن هناك عددا من النـوازل يف بـالد املـسلمني وبـني 
.معتربظهرانيهم ال تزال بحاجة إىل معاجلة علمية دقيقة، واجتهاد

سـامل عبـد الغنـي الرافعـي، دار ابـن حـزم، بـريوت، . أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، د) ١(
).٩٠-٨٢ص(م، ٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ١ط

، إرشـاد )٤٦٧-٤/٤٥٩(كب املنري، البن النجـار، ، رشح الكو)٥١١-٥٠٩ص(الرسالة، للشافعي، ) ٢(
).١٠٣٤-٢/١٠٢٧(الفحول، للشوكاين، 



 

مر املتعذر؛ فإنه يكفي عىل الـصحيح وإذا كان اكتامل تلك اآللة يف حق آحاد املتأخرين كاأل
ًمن أقوال األصوليني أن يكون هذا الناظر جمتهدا عىل األقل يف املسألة التي ينظر فيها وما يتـصل 

.)١(عزيزًهبا، وإن كان جاهال بام عداها من املسائل؛ ذلك أن وجود املجتهد املطلق أمر
.ًد يف باب، ويكون مقلدا يف غريهواالجتهاد يقبل التجزؤ، فال مانع أن يتحقق وجود جمته

االجتهاد حالة تقبل التجـزؤ واالنقـسام، فيكـون الرجـل «: Pقال ابن القيم 
ًجمتهدا يف نوع من العلم مقلدا يف غريه، أو يف باب من أبوابه، كام لـو اسـتفرغ وسـعه يف  ً

، أو نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غريها من العلوم
يف باب اجلهاد أو احلج أو غري ذلك، فهذا ليس له الفتوى فيام مل جيتهـد فيـه، وال تكـون 

. )٢(»معرفته بام اجتهد فيه مسوغة له اإلفتاء بام ال يعلم يف غريه
ومن نافلة القول التأكيد عىل أمهية االجتهاد اجلامعي وأثره العظيم يف هذا الـصدد، 

أعضاء تلك املجامع الفقهية واملؤمترات العلمية، وقيمته يف ًونتيجته املحمودة أيضا عىل 
تسديد تلك االجتهادات والفتاوي الصادرة عن مثل جممع البحوث اإلسـالمية التـابع 
لألزهر بمرص، أو املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة، أو جممع 

ي بجـدة، أو هيئـات كبـار العلـامء ودور الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسـالم
.اإلفتاء يف خمتلف الدول اإلسالمية

ًكام أن اهليئات التي تشكلت حديثا للنظر يف مسائل األقليات بشكل خاص متثل نوعا من  ً
.املجلس األورويب لإلفتاء، أو جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا، وغريمها: االجتهاد اجلامعي، مثل

، الرد عىل من أخلـد )٢٠/٢١٢(، جمموع الفتاوي، البن تيمية، )٣٥٤-٣٥٣ص(روضة الناظر، البن قدامة، ) ١(
علميــة، خليــل عيــسى، دار الكتــب ال: الــدين عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر الــسيوطي، حتقيــقإىل األرض، جلــالل

).١٥٢ص (، )ه١٤١٣(، ١بريوت، لبنان، ط
).٤/٢١٦(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(



 

مـانع مـن وجـود املجتهـد املتخـصص يف فقـه ونـوازل وبناء عىل ما سـلف فـال
.األقليات، وآخرين يف أبواب أخرى بحيث تقوم اجلامعة مقام املجتهد املطلق

عىل أنه جتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل التفريق بني اإلمجاع األصويل املعترب برشوطه 
بإمجـاع أعـضاء وبني القرارات التي تصدر عن بعض هذه املجامع؛ إذ إهنا لو صـدرت

ًاملجمع املعني مثال مل تصل إىل مرتبة اإلمجاع األصويل يف احلجية؛ إذ ال خيفى أن أعـضاء 
جممع معني ليسوا كل فقهاء األمة وجمتهدهيا، بل هم فئة منهم، عىل أن الفتاوي اجلامعية 
ربام تكون يف ظروف خاصة واقعة حتت ضغوط معينة، وكلام كانت تلك املجامع بعيدة 

سلطان احلكومات، متحررة من ضغوط الـسياسات كـان أنفـع، وكـان نظرهـا يف عن
.)١(النوازل التي تتوىل دراستها أنجع

ٌويف مجيع ما ذكر إهناض للفقه اإلسالمي وجتديد له وإثـراء وإحيـاء ملواكبتـه  ٌ َ ِ ُ
.َحركة احلياة واألحياء

دعـوة رصحيـة معلنـة إىل َإن إعطاء هذه النوازل أحكامها الرشعية املناسبة هلـا هـو -٢
-حتكيم الرشيعة اإلسالمية يف مجيع جوانب احلياة، وهو بيان عميل تطبيقي يربهن 

عىل صالحية هذه الرشيعة املطهرة لكل زمان ومكان، وهو إقامـة للحجـة -ًجمددا
عىل أعدائها، وتأكيد ملـا تقـرر مـن رعايتهـا للمـصالح الـرضورية والتـي جـاءت 

حفـظ : ا؛ لتقوم حياة اإلنسان يف معاشـه ومعـاده، وهـيالرشيعة بحاميتها وحفظه
.الدين، والنفس، والنسل، والعقل، واملال

وكــذلك رفــع احلــرج عــن اإلنــسان ودفــع املــشقة الــشديدة بتــرشيع الــرخص 
والتخفيفات، ورعاية حماسن العادات، واألخذ بمكـارم الـشامئل وحممـود الـصفات، 

).٣١-٣٠ص(، )ه١٤٢٤(، رجب ١٩حممد حسني اجليزاين، بحث يف جملة العدل، عدد رقم .االجتهاد يف النوازل، د) ١(



 

.)١(التورعاية أحسن املناهج يف العادات واملعام
دنيـاهم التكاليف كلها راجعة إىل مـصالح العبـاد يف «: Pيقول العز ابن عبد السالم

. )٢(»وأخراهم واهللا غني عن عبادة الكل، ال تنفعه طاعة الطائعني، والترضه معصية العاصني
. )٣(»ًوضع الرشائع إنام هو ملصالح العباد يف العاجل واآلجل معا«: Pوقال الشاطبي 

كـام حيلـو لـبعض -ُبل دعوى أن الفقه يمر بأعرص مجود وتقليـد وانحطـاط ُوال تق
وهذه الـدعوى ال ختلـو مـن فال يصلح االعتامد إذن عىل هذه الرشيعة، -ُالناس أن يعرب

العلـم «مغالطة وسوء فهم؛ فأما املغالطة فهي يف التسوية بـني الفقـه والـرشيعة؛ إذ الفقـه هـو 
، وهـذا التعريـف )٤(»ة الفروعيـة بـالنظر واالسـتداللاحلاصل بجملة من األحكام الرشعي

.ِوغريه من التعاريف جيعل الفقه ملكة وصفة علمية لإلنسان
جمموعة األحكام العملية الرشعية املكتسبة من األدلة «: وعند التعبري عن الفقه بأنه

يلحظ أن من األحكام ما هـو منـصوص عليـه، ومنهـا مـا هـو مـستنبط )٥(»التفصيلية
ًادا، ويف كل عرص من لدن الصحابة يبذل الفقهاء املجتهدون وسعهم ويستفرغون اجته

. جهدهم يف النظر يف النصوص الستنباط أحكام الوقائع ليواكب الفقه حركة احلياة
َّفالفقه إذن جهد برش خيطئ ويصيب، وقد يشبه باإلنسان يف مراحله املختلفة، وهو  ٍ ُ

ُعندئذ ليس بمعصوم إال فيام أمجع  .عليه من األحكامٍ

، ٦٤ة املعـارصة، العـدد النـوازل وكيـف جيـب التعامـل معهـا، جملـة الدراسـات الفقهيـ: مسائل يف الفقـه) ١(
).٣٢٤ص (، )ه١٤٢٥(

).٢/١٢٦(قواعد األحكام يف إصالح األنام، للعز ابن عبد السالم، ) ٢(
).٢/٦(املوافقات، للشاطبي، ) ٣(
.)١/٢٢(اإلحكام، لآلمدي، ) ٤(
، مجع اجلوامـع، للـسبكي، مطبـوع مـع رشح املحـيل وحاشـية العطـار،)١/٢٨(اإلهباج، البن السبكي، ) ٥(

).١/٢١(البحر املحيط، للزركيش، ) ٦٠-١/٥٧(



 

أما الرشيعة فلها شأن آخر؛ إذ هي مجلة نصوص الكتاب والـسنة الـصحيحة غـري 
.املنسوخة، وهي هبذا االعتبار مباركة معصومة

معـصوم، إن هذه الرشيعة املباركة معصومة، كام أن صاحبها «: يقول الشاطبي
.)١(»وكام كانت أمته فيام اجتمعت عليه معصومة

اخللق يف كل زمان ومكان، حاكمة ال حمكومة، ومطلقة ال مقيـدة، وهي عامة لكل 
ُال عمـل يفـرض، وال حركـة وال «: ثابتة ال تزول، هلا السيادة العليـا واحلكـم األعـىل

َّسكون يدعى؛ إال والرشيعة عليه حاكمـة الـذي هـو عمـل -َ، فـإذا اعـرتى الفقـه )٢(»ُ
ٍنوع قصور أو خلل أو ضعف فال سبيل ليش-املجتهدين ء من ذلك إىل الرشيعة؛ إذ هي ُ

.وسنة نبيهTتنزيل من حكيم محيد، فال جيوز نسبة يشء من النقص إىل كتاب اهللا 
ال تسلم يف حقه تلك الدعاوى؛ فلقد عرف فقهاؤنا التطـور -ًأيضا-عىل أن الفقه 

: وصاحبوه مصاحبة عميقة يف تارخيهم احلي والعميل بأرسه، يقول عمر بن عبد العزيـز
.)٣(»دث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجورحت«

.)٤(»حتدثون وحيدث لكم«: سوقال عبد اهللا بن مسعود 
.)٥(»أجتهد رأيي وال آلو«: سومما يشهد لذلك ويدل عليه قول معاذ 

).٢/٥٨(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).١/٧٨(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(
).٨/٦٤(املنتقى رشح املوطأ، للباجي، ) ٣(
سامل أمحد السلفي، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، : ، حتقيق»السنة«عبداهللا حممد بن نرص املروزي يف أبو: أخرجه) ٤(

سمـسعود ، من حديث ابـن)١٧٤(الفتيا وما فيه من الشدة، : ، والدارمي، املقدمة، باب)٨٠(هـ، ١،١٤٠٨ط
.»إنكم اليوم عىل الفطرة وإنكم ستحدثون وحيدث لكم، فإذا رأيتم حمدثة فعليكم باهلدي األول«: قال

ــو: أخرجــه) ٥( ــابأب ــاب األقــضية، ب ــرأي يف القــضاء، : داود، كت ــاب ، و)٣٥٩٢(اجتهــاد ال الرتمــذي، كت
، عـن احلـارث بـن )١٣٢٨، ١٣٢٧(ما جاء يف القايض كيف يقـيض، : ، باب^األحكام عن رسول اهللا 

عمرو ابن أخي املغرية ابن شعبة، عن أناس من أهل محص مـن أصـحاب معـاذ بـن جبـل، أن رسـول اهللا 




 

يا أهيا الناس ال تعجلوا بالبالء قبل نزوله فيـذهب بكـم هنـا «: ًأيضاسوقوله 
َّلبالء قبل نزوله مل ينفك املسلمون أن يكون فيهم مـن إذا وهنا، فإنكم إن مل تعجلوا با

ِّسئل سدد وإذا قال وفق ُ ِّ ُ ُِ«)١(.
تعـدد املنـاهج االجتهاديـة وتنـوع املـدارس : ومما يربهن عىل صالحية الفقه وسالمته

ٍالفقهية واألصولية، فلم يرجع الفقهاء عند عدم وجدان النص إىل حدس أو ختمـني، وإنـام  ْ َ
النصوص من طريق آخر ضبطته القواعد واألصول ومنـاهج القيـاس وأصـول رجعوا إىل 

كل مسألة خرجـت عـن العـدل «: ِّاإلحلاق والتفريع، ثم ضبطوا جهدهم بقاعدة نرية تقول
إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املـصلحة إىل املفـسدة، وعـن احلكمـة إىل العبـث؛ 

.)٢(»فليست من الرشيعة
، وقـف نقيـب )م١٩٥١(ُاإلسالمي الذي عقـد يف بـاريس عـام ويف أسبوع الفقه 

ُلست أدري كيف أوفق بني ما كـان حيكـى لنـا عـن مجـود «: املحامني الفرنسيني ليقول ِّ ُ
ًالفقه اإلسالمي وعدم صالحيته أساسـا تـرشيعيا يفـي بحاجـات املجتمـع العـرصي 

ي يقوم عىل مبادئ ذات املتطور، وبني ما نسمع اآلن، فقد ثبت بجالء أن الفقه اإلسالم
سمة أكيدة ال مرية يف نفعها، وأن اختالف املذاهب الفقهية عىل جمموعة مـن األصـول 

 
فإن «: أقيض بكتاب اهللا ؛ قال:؛ قال»كيف تقيض إذا عرض لك قضاء؟«: ًيبعث معاذا إىل اليمن قالملا أراد أن ^ 

: ؛ قال»وال يف كتاب اهللا؟̂ فإن مل جتد يف سنة رسول اهللا «: ؛ قال^فبسنة رسول اهللا : ؛ قال»مل جتد يف كتاب اهللا؟
ِاحلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يريض رسول اهللا«: صدره وقال̂ فرضب رسول اهللا . فذكره...  َ«.

، مصورة عن طبعة دائرة املعارف »التاريخ الكبري«حممد بن إسامعيل البخاري يف كتابه عبد اهللاقال اإلمام أبو
احلارث بن عمرو ابن أخي املغرية بن شـعبة الثقفـي عـن «: )٢/٢٧٧(العثامنية بحيدر آباد الدكن، اهلند، 

اهـــ، وقــال » عــون، وال يــصح، وال يعــرف إال هبــذا، مرســلأصــحاب معــاذ عــن معــاذ، روى عنــه أبــو
.اهـ» هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل«: الرتمذي

) .١٥٥(َمن هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع، : الدارمي، املقدمة، باب: أخرجه) ١(
).٣/٣(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(



 

.)١(»الفنية البديعة تتيح هلذا الفقه أن يستجيب بمرونته جلميع مطالب احلياة احلديثة
إن سـبيل تقـدم «: هوكنج أستاذ الفلـسفة بجامعـة هارفـارد األمريكيـة. ويقول د

سالمية ليس يف اختاذ األساليب املفرتضة التي تـدعي أن الـدين لـيس لـه أن الدول اإل
ًيقول شيئا عن حياة الفرد اليومية، أو عن القانون والنظم السياسية، وإنـام جيـب أن جيـد املـرء يف 

ًوأحيانا يتساءل البعض عام إذا كان نظام اإلسالم يـستطيع : ًالدين مصدرا للنمو والتقدم، ثم قال
كار جديدة وإصدار أحكام مستقلة تتفق وما تتطلبه احلياة العرصية؟توليد أف

هو أن يف نظام اإلسالم كل استعداد داخيل للنمو، وأما : واجلواب عىل هذه املسألة
ًمن حيث قابليته للتطور فهو يفضل كثريا عىل الـنظم والـرشائع املامثلـة، والـصعوبة ال 

لرشع اإلسالمي، وإنام انعـدام امليـل إىل اسـتخدامه، انعدام وسائل النمو والنهضة يف اتنشأ من 
وإين أشعر أنني عىل حق حني أقرر أن الرشيعة اإلسـالمية حتتـوي بـوفرة عـىل املبـادئ : ويقول

.)٢(»الالزمة للنهوض
ٌفلو كان ثمة نقد يمكن التسليم به فهو النقـد املوجـه إىل بعـض الفقهـاء يف بعـض : ًوأخريا

ًدات، رضورة كوهنم برشا حيسنون ويسيئون ويصيبون وخيطئون، أمـا األزمان يف بعض االجتها
. )٣(التغريالرشيعة فمعصومة، وأما الفقه فمتجدد يواكب التطور ويالحق

: Pوما أجدر الفقه يف مرياثه اإلسالمي القديم واملعارص بقول حافظ إبراهيم 
ٌأنا البحر يف أحـشائه الـدر كـامن ْ ْ َِ ِ َِ َُّ ُُّ ََ َفهل سـَْ ْ َ ِاءلوا الغـواص عـن صـدفايتَ َ َ َ ْ َ ََّ َ ْ ُ َ

.وال شك أن كثرة االشتغال بأحكام النوازل بعامة جيدد وجه الفقه، ويعيد إليه نضارته

).١٨٢ص(الشبهات واألخطاء الشائعة يف الفكر اإلسالمي، أنور اجلندي، ) ١(
).٧٢-٧١ص(يوسف القرضاوي، . ًنقال عن كتاب رشيعة اإلسالم، د) ٢(
حممد نبيل غنايم، جملة كلية الرشيعة، جامعة اإلمام حممد بن سعود . شبهات حول الترشيع اإلسالمي، د) ٣(

).٣٠٨ص(، )ه١٤٠٣(، ١٤بالرياض، عدد



 

وال شك أن هذه اهليئات املجمعية واجلهود املوسوعية إذا تضافرت عىل إجياد معلمة فقهيـة 
ًبحيـث تـستكتب فرقـا مـن متكاملة تستوعب قضايا العرص املـستجدة، ووقائعـه املـستحدثة،

الباحثني املتميزين، وختضع أعامهلم إىل جهد مجاعي يف املراجعة والتمحيص، ال شك أهنـا هبـذا 
.ًجتدد يف الفقه اإلسالمي املعارص جتديدا خيدم الدين ويصلح الدنيا بأرسها

ة إن قوة األمم وازدهارها وتقدمها ونموها يقاس بقوة ما لدهيا من قوة علمية وقدر-٣
عىل الفكر والنظر واالجتهاد؛ بل إن أمة اإلسالم ما ازدهرت حضارهتا وال ارتفـع 
ٍسؤددها بني األمم إال وصاحب ذلك وجود حركة علمية ونشاط فقهي قوي، كام  ٍ َ َ
أن أزمنة الضعف واالنكسار العسكري والـسيايس توافـق وتـصاحب حالـة مـن 

.ًالضعف والركود العلمي غالبا
ْيقول الشهرستاين ُّولن تنضبط قط رشيعة من الـرشائع إال بـاقرتان االجتهـاد «: )١(َّ

.)٢(»هبا؛ ألن من رضورة االنتشار يف العامل احلكم بأن االجتهاد معترب
حالة مـن -والبد-وبمفهوم املخالفة؛ فإن دعوى إغالق باب االجتهاد يصاحبها 

عار علامئهـا سـواء االنحسار واالنكامش بعد القرون املفضلة والتي كـان االجتهـاد شـ
.أصحاب املذاهب األربعة املتبوعة، أو الذين مل تستمر مدارسهم الفقهية بعد موهتم

ًومن ثم ال تعرف األمة يف ظل االجتهاد الفقهي ضـعفا أيـا كـان لونـه، وتظـل يف 
.)٣(منزلة اخلريية التي بوأها اهللا إياها، والتي ينبغي عليها أن جتاهد دوهنا وحتافظ عليها

هل الكالم واحلكمة، وصاحب التصانيف، الفتح، حممد بن عبد الكريم بن أمحد الشهرستاين، شيخ أأبو) ١(
. هــ٥٤٨، وتـويف سـنة ه٤٦٠امللل والنحل، وهناية اإلقدام يف علم الكـالم، ولـد سـنة : له تصانيف منها

).١/٢٩٧(، وطبقات الشافعية، البن قايض شهبة، )٢٠/٢٨٦(سري أعالم النبالء، للذهبي، 
أمري عيل مهنا، وعيل حسن فاعور، : شهرستاين، حتقيقامللل والنحل، ملحمد بن عبد الكريم بن أيب بكر ال) ٢(

).١/٢٤٣(م، ١٩٩٣-ه١٤١٤، ٣دار املعرفة، بريوت، ط
).١٢١-١٢٠ص(مسفر القحطاين، .منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعارصة، د) ٣(



 

 

إن االشتغال بنوازل األقليات هو اشتغال باالجتهاد الفقهـي يف بـاب خـاص مـن 
أبواب الفقه يندر االهتامم بـه وتقـل العنايـة ببحثـه ألسـباب متعـددة، وإدراك حكـم 

ل األقليـات، االشتغال به يرتتب عىل معرفة حكم االجتهـاد بـإطالق، ثـم بقيـد نـواز
: وذلك عىل النحو التايل

 : :

عـن أن -وإن تنوعـت أو ضـاقت أو اتـسعت-ال خترج عبـارات الفقهـاء واألصـوليني 
.االجتهاد هو استفراغ الوسع وبذل اجلهد من الفقيه املتأهل لتحصيل ظن بحكم رشعي

ود، واسـتفراغ الوسـع يف طلـب هو عبارة عن بـذل املجهـ«: ِّفيعرفه الغزايل بقوله
.)١(»العلم بأحكام الرشيعة، بحيث حيس من نفسه العجز عن مزيد طلب

بـذل الطاقـة مـن الفقيـه يف حتـصيل حكـم رشعـي «: َّوعرفه الكامل ابن اهلامم بأنه
: ، وقد تضمن التعريف القيود التالية)٢(»ظني

َّفرغ وسعه، حتى حيـس بذل الوسع والطاقة، فمن مل يبذل جهده ويست: القيد األول ِ ُ
.من نفسه العجز عن مزيد بحث، ال يقال له اجتهد، وهذا املعنى دلت عليه اللغة

ًأن يكون صادرا من أهله، فمن بذل جهده يف حتصيل احلكم الـرشعي : القيد الثاين
ًومل يكن متأهال لذلك، قادرا عىل حتصيل آلة االجتهاد، متمكنا من ملكة الفقه، مل يعتـرب  ً ً

ًهاده ومل يسم عمله اجتهادا أصالاجت ً ُ ُُ َّ َ.
خـاص باسـتنباط -ًاصـطالحا-أن يكون يف الرشعيات؛ فاالجتهاد : القيد الثالث

).٣٤٢ص(املستصفى، للغزايل، ) ١(
).٣/٣٨٨(م، ١٩٩٦-#١٤١٧أمري احلاج، دار الفكر، التقرير والتحبري رشح التحرير، ملحمد بن حممد بن ) ٢(



 

.)١(األحكام الرشعية دون األحكام اللغوية و العقلية 
ُالقياس، فهو جزء ونوع منه، وقد -َدخول اجلزء يف الكل-ومما يدخل يف االجتهاد 

.)٢(إهنام اسامن ملعنى واحد: تهاد والقياس، فقالعن االجPسئل الشافعي 
أن القياس جزء من االجتهاد؛ لكوهنام يفضيان إىل استنباط حكم رشعي بعـد : أي

ًبذل اجلهد، واالجتهاد أعم من القياس، ومثل هذا يقال أيضا يف العالقة بني االجتهـاد 
ــرفض االستحــP، وإن كــان الــشافعي )٣(واالستحــسان أو االستــصالح  سان ي

ًواالستصالح والرأي الذي ال يسوغ رشعا، وهو ما كان فيـه محـل النظـري عـىل نظـريه 
.)٤(والرد إىل أصل من األصول دون تتبع لآلثار واألحاديث أو النصوص

 : :

ًاالجتهاد مرشوع إمجاال برشوطه املعتربة، واألصـل فيـه أنـه واجـب كفـائي عنـد 
.)٥(األصولينيمجهور 

º¹«﴿: فإذا قام به البعض سقط التكليف عن الباقني، قال تعاىل
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Ï Î Í Ì Ë﴾]١٢٢: التوبة[.
أما األوىل فتحفظ أهل اإلسـالم : فجعل اهللا تعاىل املؤمنني يف هذه اآلية عىل فرقتني

).٤/٤٥٨(، رشح الكوكب املنري، البن النجار، )٣٥٢ص (روضة الناظر، البن قدامة، ) ١(
).٤٧٧ص(الرسالة، للشافعي، ) ٢(
-ه١٤١٤، ٦مصادر الترشيع اإلسالمي فيام ال نص فيه، لعبد الوهاب خالف، دار القلم،الكويـت، ط) ٣(

).٨ص (م، ١٩٩٣
م، ١٩٨٣-ه ١٤٠٣اإلنـــصاف يف بيـــان أســـباب االخـــتالف، لـــويل اهللا الـــدهلوي، دار النفـــائس، بـــريوت، ) ٤(

).٤٥-٤٤ص(
، رشح )٨٠-٤/٢٤(، الفـــصول يف األصـــول، للجـــصاص، )٦/١٩٨(البحـــر املحـــيط، للزركـــيش، ) ٥(

).٤٦٨-٤/٤٦٠(الكوكب املنري، البن النجار، 



 

.دباجلهاد، وأما الثانية فتحفظ رشيعة اإلسالم باالجتها
إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم «: ويف احلديث قوله 

.)١(»فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
» بم حتكم؟«: إىل اليمن قوله لهحني بعثه النبي سويف حديث معاذ بن جبل 

: قـال» فـإن مل جتـد؟«: بسنة رسول اهللا، قـال: قال» فإن مل جتد؟«: بكتاب اهللا، قال: قال
احلمـد هللا الـذي وفـق «: يف صـدره، وقـالفرضب رسـول اهللا: تهد رأيي، قالأج

ِرسول رسول اهللا  ََملا يريض رسول اهللا ُ«)٢(.
.)٣(وبعده ووقائع اجتهادات الصحابة كثرية مشتهرة، يف زمن النبي 

: )٤(بحسب اختالف األحوال، فمن ذلكوحكم االجتهاد قد يدور مع األحكام اخلمسة
بـه مـا يـستوجب نـزلوذلك يف حق الفقيه املتأهل لرتبة االجتهاد إذا : ب العينيالوجو

ُاالجتهاد، كام يتعني عىل املتأهل إذا مل يوجد غريه، أو خيف فوات الوقت ِ.
.ًوذلك إذا كانت احلاجة قائمة مع وجود غريه من املجتهدين وكان الوقت متسعا: االستحباب

مستبعدة الوقوع؛ لكونه ال نفع فيه، وكـذا مـا ال وذلك إذا كانت املسألة: الكراهة
َّتتعلق به مصلحة خاصة وال عامة، وألن الصحابة فمن بعدهم حترجوا من هـذا النـوع 
َحتى تنزل بالناس حاجة فعليـة، بـل ونــهوا عـن تلـك األغلوطـات واالسـتغراق يف  ََّ

.االفرتاضات البعيدة
ًإمجاع صحيح، أو مها معا، أو صدر مـن وذلك إذا كان يف مقابلة نص قاطع أو : احلرمة

.سبق خترجيه) ١(
.سبق خترجيه) ٢(
، الفقيه واملتفقه، أليب بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي، )٢١٧-١/٢٠٠(إعالم املوقعني، البن القيم، )٣(

).٥٠٣-١/٤٩٠(م، ١٩٩٦-ه ١٤١٧، ١عادل بن يوسف العزازي، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط: حتقيق
.)٢٠٧-٦/٢٠٦(، البحر املحيط، للزركيش، )٣٧١ص(املسودة، آلل تيمية، ) ٤(



 

* ﴿: ٍغري أهله، فيحرم االجتهاد عندئذ وحيرم سؤال من مل يكن من أهله؛ لقوله تعـاىل
.]٤٣: النحل[.﴾+ , - . / 0

ًإذا كانت احلاجة مل تقم، لكنها متوقعة، وكان الوقت متسعا، وحيث خـال : اإلباحة
.حاالجتهاد عن حكم من األربعة السابقة فهو مبا

ـه  ـا دالالت واالجتهاد الرشعي يعمل يف جماالت ويمتنع يف أخرى، فيمتنع االجتهاد عند وجـود م
ُقطعية من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، وكذا ما أمجع عىل حكمه من املسائل، وهذا كـام يـشمل 

.ًأصول الدين والعقيدة يتناول مسائل الفقه أيضا، كإجياب الفرائض وحتريم الكبائر
االجتهاد عمله عند عدم وجود النقل مـن الكتـاب أو الـسنة الـصحيحة،ويعمل 

.أو لدى وجود ما دالالته ظنية وليست بقطعية، أما مع ورود النص القاطع فال
ذلك أن مرتبة االجتهاد متأخرة عن الكتاب والسنة واإلمجاع باتفاق أهل العلم من 

.)١(الصحابة فمن بعدهم
َارض نصا قطعيا حمكام غري منسوخ، فـال اجتهـاد مـع فال حيل ملجتهد أن جيتهد ليع ً

.)٢(النص أو ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص
ِّعن جمال االجتهاد وحماله املعتربة جلريان االجتهاد Pَّوقد عرب الشاطبي  َ

. )٣(»جمال االجتهاد املعترب ما تردد بني طريف النفي واإلثبات«: املقبول فيها بقوله
لضوء عىل مرسح االجتهاد املعترب من املجتهد املتأهل لذلك بأنه ما مل فهو يسلط ا

ًيظهر فيه مقصود الشارع ظهورا بينا يف اإلثبات أو النفي؛ بل ما تردد بينهام ً .

أيب األشـبال الـزهريي، : عمر يوسف بن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفـضله، حتقيـقوقد نقل ذلك أبو) ١(
، واخلطيب البغدادي يف الفقيـه واملتفقـه، )٢/٨٤٨(م، ١٩٩٤-ه١٤١٤، ١دار ابن اجلوزي، الدمام، ط

).٦٨-١/٦٧(، وابن القيم يف إعالم املوقعني، )٥١٠-١/٥٠٤(
).١٤٧ص(م، ١٩٨٩-ه ١٤٠٩، ٢فقهية، ألمحد الزرقا، دار القلم، دمشق، طرشح القواعد ال) ٢(
).٤/١٥٥(املوافقات، للشاطبي، ) ٣(



 

َال ختلو من أن يرد -سواء أكانت قلبية أم باجلوارح، فعال أم كفا-فأفعال املكلف  َِ
. فيها خطاب للشارع أو ال

ْيرد فيها خطاب للشارع فهي إما فرض غري موجود، وإما أن حتمل عىل فإن مل  َِ
:الرباءة األصلية، وهذا يرجع إىل خطاب الشارع بالعفو أو غريه، ويف احلديث

.)١(»وترك أشياء من غري نسيان من ربكم ولكن رمحة منه لكم... «
أو اإلثبات، فإن كانت مما ورد فيه خطاب رشعي، وظهر فيه قصد الشارع يف النفي 

ِّفهذا قطعي يف داللته، وليس من حمال االجتهاد أو جماالته َ .
ًفإن مل يظهر فيه قصد مؤكد للشارع يف النفي أو اإلثبات وكان مرتددا بينهام فهو 
ًظني اجتهادي، ومراتب الظني يف النفي أو اإلثبات ختتلف وتتفاوت شدة وضعفا،  ً

ٍحتى تنتهي إما إىل العلم يف طرف، و َ إما إىل الشك يف الطرف اآلخر، فام كان من َ
النصوص قطعيا يف ثبوته وداللته فال جمال لالجتهاد فيه، وعليه تتنزل القاعدة 

.»ال اجتهاد مع النص«: األصولية
أما األحكام التي تتعلق بنصوص ظنية الثبوت أو الداللة فيجري فيها االجتهاد، 

ٌوكذا ما مل ترد بشأنه نصوص معلومة  ْ ِ . للمجتهدَ
ِّوكام أنه ال حمل لالجتهاد يف املسائل املنصوصة بنص قطعي الثبوت والداللة فال  ٍّ

جمموعة من املحققني، مؤسـسة الرسـالة، : ، حتقيق»سننه«احلسن عيل بن عمر الدارقطني يف أبو: أخرجه) ١(
، كتـــاب »ركهمـــستد«، واحلـــاكم يف )٥/٣٢٥(م، كتـــاب الرضـــاع، ٢٠٠٤/هــــ١٤٢٤، ١بـــريوت، ط
، »املعجـــم الكبـــري«، وأبـــو القاســـم ســـليامن بـــن أمحـــد بـــن أيـــوب الطـــرباين يف )٤/١١٥(األطعمـــة، 

-هــ١٤٠٤، ٢محدي بن عبد املجيد السلفي، مكتبة العلـوم واحلكـم، املوصـل، ط: ، حتقيق)٢٢/٢٢١(
ًإن اهللا حـد حـدودا فـ«: ًمرفوعا، قالسم، وغريهم، من حديث أيب ثعلبة اخلشني ١٩٨٣ ال تعتـدوها، َّ

فاقبلوهـا وال «فـذكره؛ » ...َّوفرض لكم فرائض فال تضيعوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وتـرك أشـياء
ُوروي موقوفا عليه، وروي نحوه من حديث أيب الـدرداء . »تبحثوا فيها وصـححه احلـاكم، وقـال . سًُ
.اهـ» رجاله رجال الصحيحو... »الكبري«رواه الطرباين يف «، )١/١٧١(» جممع الزوائد«اهليثمي يف 



 

وال يصلح بحال أن تتحول االختيارات ! ًجيوز أيضا أن تتحول الظنيات إىل قطعيات
! الفقهية إىل ثوابت منهجية

عىل املتأهل ومع أمهية التأين والتثبت عند خمالفة املذاهب األربعة إال أنه ال حرج 
إن اتفاقها حجة : ًأن جيتهد فيخالف؛ فإن أحدا من علامء املذاهب األربعة مل يقل

ِّرشعية، ولو قالوه مل يعترب قوهلم؛ ألهنم خالفوا فيه أئمتهم من ناحية، وألهنم مقلدون 
َّمن ناحية أخرى، واملقلد ال يقلد ، أما أئمة املذاهب أنفسهم فقد حذروا من )١(ِّ

. )٢(َّمل يدعوا ألنفسهم العصمةتقليدهم، و
: وبناء عىل ما سبق فإن هذا األصل حتته صور يسوغ للمجتهد أن ينظر فيها، وهي كام ييل

. أن تكون هذه املسألة مما ليس فيها نص قاطع وال إمجاع-١
ًأن يكون ما ورد فيها من أدلة حمتمال قابال للتأويل، أو النصوص فيه متعارضة يف -٢ ً

.وحتتاج إىل مجع أو ترجيحالظاهر، 
أن تكون املسألة مرتددة بني طرفني وضح يف كل واحد منهام مقصد الشارع يف -٣

. اإلثبات، والنفي يف اآلخر
َأال تكون املسألة املجتهد فيها من مسائل أصول االعتقاد؛ فإن اخلالف يف هذه -٤

.السلفاملسائل ال يسوغ، وينكر فيها عىل املخالف لعقيدة الصحابة و
ِّوباجلملة فإن من رشوط املجتهد واالجتهاد املعترب أن يتعلق بمحاله، وهذا ال  َ

. يتأتى إال بأن يعرف املجتهد مواطن اإلمجاع واالختالف

َجيوز تقليد فتيا املقلد إذا كان قادرا عىل نقل الفتيا مضبوطة، ومل يكن سواه يف موضع االسـتفتاء) ١( ْ ُ الربهـان . ً
عبد العظـيم الـديب، دار األنـصار، القـاهرة، . د: يف أصول الفقه، أليب املعايل عبد امللك بن عبد اهللا اجلويني، حتقيق

).٥٥٠-٥٤٩ص(دة، آلل تيمية، ، املسو)٢/١٣٥٣(
).٢٣٦ص(م، ١٩٩٩-ه١٤٢٠، ٣يوسف القرضاوي، دار القلم، الكويت، ط. االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية، د) ٢(



 

Pوقد قال قتادة 
وعن . )٢(»َّمن مل يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه«: )١(
Pهشام بن عبيد اهللا الرازي 

القراءة فليس بقارئ، من مل يعرف اختالف«: )٣(
.)٤(»ومن مل يعرف اختالف الفقهاء فليس بفقيه

Pوعن عطاء 
ًال ينبغـي ألحـد أن يفتـي النـاس حتـى يكـون عالــام «: قـال)٥(

.)٦(»َّباختالف الناس؛ فإنه إن مل يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي يف يديه
سه، وإنام يكشف عنها، ومهمته واألصل أن املجتهد ال ينشئ األحكام من تلقاء نف

ُّحراسة األحكام الرشعية من أن تضيع أو تبدل أو حترف، وليس له حق الترشيع؛ إذ هو  َّ ُ َّ ُ
فاحلاكم هو من صدر عنه اخلطاب، وهو اهللا تعـاىل، فهـو الـذي «حق خالص هللا تعاىل، 

هـو تبليـغ هـذا احلكـم إىل النـاس، وعمـل يرشع احلكم وينشئه، وعمل الرسـول
.)٧(»ملجتهدين من بعده هو اقتباس هذا احلكم من األدلة التي نصبها الشارع ملعرفتها

اخلطاب، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، السدويس، البـرصي، قـدوة املفـرسين واملحـدثني، روى أبو) ١(
هــ، ٦٠ه األوزاعـي، وأيـوب الـسختياين، ولـد سـنة سـنة عن أنس ابن مالك، وابـن املـسيب، وروى عنـ

، وســري أعــالم النــبالء، للــذهبي، )٧/١٣٣( اجلــرح والتعــديل، البــن أيب حــاتم، . ه١١٧وتــويف ســنة 
)٥/٢٦٩ .(

).٢/٨١٥(جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب، ) ٢(
حـاتم، مالك، وابـن أيب ذئـب، وروى عنـه أبـوهشام بن عبيد اهللا الرازي، تفقه عىل أيب يوسف، وحممد، روى عن) ٣(

ـ ٢٢١وأمحد بن الفـرات، تـويف سـنة  ، اجلـواهر املـضية، ملحيـي )٩/٦٧( اجلـرح والتعـديل، البـن أيب حـاتم، . هـ
.الدين القريش

).٢/٨١٦(املرجع السابق، ) ٤(
والقـدس، ولـد سـنة عطاء بن عبد اهللا بن أيب مسلم،البلخي اخلراساين، املحدث، الواعظ، نزيـل دمـشق) ٥(

السيد هاشم النـدوي، : التاريخ الكبري، ملحمد بن إسامعيل البخاري، حتقيق. هـ١٣٥هـ، وتويف سنة ٥٠
).٦/١٤٠( ، وسري أعالم النبالء، للذهبي، ) ٦/٤٧٤(دار الفكر، 

).٢/٨١٦(املرجع السابق، ) ٦(
).١٣٤ص (حسني حامد حسان، . أصول الفقه، د) ٧(



 

 : :

األصل أنه ال ختلو نازلة عن حكم رشعي هللا تعـاىل بالكليـة عـىل مـا هـو مـذهب 
. )١(األصولينيمجهور

، والوقـائع والنـوازل ليـست كـذلك؛ إن النصوص الـرشعية متناهيـة حمـصورة: فإن قيل
ًأن النصوص تشتمل عىل أحكام الوقائع والنوازل إما نصا أو استنباطا، ثم إن األحكام : فاجلواب َّ

غري حمصور، فإذا كانت املسألة واقعـة يف : حمصور، واآلخر: أحدمها: الرشعية ترتدد بني طرفني
ْالقسم املنحرص فبها ونعمت، وإال ردت إىل ما ال َّ .ينحرصُ

أن األصل يف األشياء اإلباحة إال ما ورد بتحريمـه دليـل، كـام أن : ومن أمثلة ذلك
ْاألصل يف األشياء الطهارة إال ما ورد بنجاسته دليل، فإذا وجدت عني مل يـرد مـا يـدل  َِ

فاألصل أهنا مباحة، فإن وجد دليل يـدل ) وهي أشياء حمصورة(عىل حرمة االنتفاع هبا 
.وإال فهي طاهرة) هي أعيان حمصورةو(عىل نجاستها 

إىل يـوم النـاس هـذا، يكام أن النوازل واملستجدات مل تزل منذ عهد الصحابة 
ًبيان أحكامها الرشعية اجتهادا واستنباطا مـن النـصوص الـرشعية، ويف : ُودأب أهل العلم فيها ًُ

.كانهذا البيان أعظم برهان عىل اكتامل الدين وصالحية الترشيع لكل زمان وم
ًومع تقرير أن االجتهاد مرشوع برشوطه، وقد يكون فرضا كفائيا أو عينيـا، إال أن 
ًخالفا قد جرى بني األئمة حول حكم االجتهاد يف النوازل املـستجدة مـن كـل وجـه، 

.والتي مل يسبق فيها قول إلمام، أو يعرف فيها قول لعامل أو حاكم
االجتهاد يف هذه النوازل، وتسويد الفتاوي فيها ومجهور الفقهاء واألصوليني عىل مرشوعية

، البحـر املحـيط، للزركـيش، )١٥٦-٤/١٥٥(، املوافقـات، للـشاطبي )١٣٥٠-٢/١٣٤٨(لجويني، الربهان، ل) ١(
)١٦٥-١/١٦٤.(



 

ًبعد حتريرها وضبطها، وذلك استنادا للرشع والعقل والواقع، فإن النـصوص التـي تفـتح بـاب 
ُاالجتهاد وتعني عليه األجور الكثرية ال تقيده بسبق اجتهاد فيها، كام أن العقل يقـيض بأنـه عنـد  ِّ َ ُ

بد أن يتصدى أرباب العلم واحللم هلا، وإال انساق الناس نزول النوازل املستجدة من كل وجه ال 
َوراء اهلوى، وتعطلت منافع الرشيعة الغراء وفتح باب للطعن يف وفائها بحاجات البرش ِ ُ.

الوقـائع يف الوجـود ال تنحـرص، فـال يـصح دخوهلـا حتـت األدلـة «: قال الشاطبي
وغريه، فال بد مـن حـدوث املنحرصة؛ ولذلك احتيج إىل فتح باب االجتهاد من القياس 

ًوقائع ال تكون منصوصا عىل حكمها، وال يوجد لألولني فيها اجتهاد، وعند ذلـك فإمـا 
ًأن يرتك الناس فيها مع أهوائهم، أو ينظر فيهـا بغـري اجتهـاد رشعـي، وهـو أيـضا اتبـاع 

. )١(»للهوى، وذلك كله فساد
ومل يـسبق ألهـل والواقع يقرر وجود مسائل كثرية غري منـصوص عـىل حكمهـا، 

َالعلم فيهـا اجتهـاد، وال يـؤثر عـنهم فيهـا يشء، مثـل ْ أطفـال األنابيـب، واسـتئجار : ُ
األرحام، واالستنساخ، وأحكام التجنس، والعمـل الـسيايس يف غـري بـالد اإلسـالم، 

.وكثري من صور املعامالت املالية املستحدثة ونحوها، ولكل زمان نوازله وأقضيته
أمحد وغريه من أئمة احلديث هنوا عن القول يف النوازل التي ليس للقائل إن اإلمام : فإن قيل

.)٢(»إياك أن تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام«: فيها سلف وإمام، كقول أمحد لبعض أصحابه
أن هذا القول حممول عىل طلب استفراغ الوسع يف معرفة كـالم األئمـة : فاجلواب

مع لزوم الورع وخـشية اهللا والتحـري قبـل احلكـم عـىل والفحص عن أقواهلم قبل االجتهاد، 
النازلة، وال ينبغي أن حيمـل هـذا عـىل التوقـف يف البحـث عـن حكـم اهللا مـن قبـل الفقهـاء 

).٤/١٠٤(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
عبـد اهللا الرتكـي، . د: املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، لعبد القادر بـن بـدران الدمـشقي، حتقيـق) ٢(

).١١٩ص(م، ١٩٨١-ه٢،١٤٠١، بريوت، طمؤسسة الرسالة



 

املجتهـدين بـذل واملجتهدين؛ إذ الفرض عىل غري املجتهدين سؤال املجتهدين، والفرض عىل
حتيج إىل العمـل فـال الوسع واجلهد لتحصيل ظن بحكم رشعي، وإذا ضاق الوقت وا

.بد من النظر والرتجيح برشط التأهل واكتامل اآللة، واإلحاطة بجوانب النازلة
بحثـوا مـسائل لـيس هلـم فيهـا -ًفضال عن غـريهم-ومعلوم أن جمتهدي احلنابلة 

سلف، كام فعل شيخ اإلسالم ابـن تيميـة وابـن القـيم رمحهـام اهللا، وال مـانع إذا بـذل 
زلة فلـم يظهـر لـه احلـق، أو تكافـأت لديـه األدلـة، وعجـز عـن املجتهد وسعه يف النا

ُالرتجيح أن يتوقف وأن حييل املـسائل إىل مـن هـو أعلـم، وال شـك أن هـذا يتأكـد يف 
النوازل؛ لعدم وجود اجتهاد من املجتهدين، وهو امتثال للنهي عن القول عىل اهللا بغـري 

Ï Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿]٣٦: اإلرساء[﴾ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á﴿: علم، قـال تعـاىل
Õ﴾]١٦٩: البقرة[ .

ُّما كان النبـي «: َّبوب البخاري يف الصحيح بابوقد  ِ َّ َ َ َيـسئل ممـا مل ينـزل عليـه ْ ُ
.)١(»ُال أدري، أو مل جيب حتى يتنزل عليه الوحي: الوحي فيقول

، وملا استأذن مرثـد )٢(عن الروح فسكت حتى نزلت اآليةوقد سئل رسول اهللا 
ًأمسك فلم يـرد عليـه شـيئا، . »عناق«: لينكح امرأة بغيا يقال هلابن أيب مرثد النبي َّ َُ

.)٣(حتى نزلت آية النور

) .٤/٣٦٦(صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب، ) ١(
﴿: قــول اهللا تعــاىل: البخــاري، كتــاب العلــم، بــاب: أخرجــه) ٢(            ،﴾)١٢٥( ،

: عــاىلعــن الــروح وقولــه تســؤال اليهــود النبــي : ومــسلم، كتــاب صــفة القيامــة واجلنــة والنــار، بــاب
﴿Â  Á  À ،س، من حديث عبد اهللا بن مسعود )٢٧٩٤(﴾ اآلية.

ــه) ٣( ــو: أخرج ــابأب ــاح، ب ــاب النك ــاىل: داود، كت ــه تع ﴿ : يف قول      ،﴾)٢٠٥١ (-
،، )٣١٧٧(ومـن سـورة النـور، : ، بـاب^، والرتمذي، كتـاب تفـسري القـرآن عـن رسـول اهللا -ًخمترصا 

، مـن حـديث عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص )٣٢٢٨(تـزويج الزانيـة، : ، كتاب النكاح، بـابوالنسائي




 

وكان هذا شأن املجتهدين من الصحابة فمن بعدهم إذا سئلوا فلم يعلموا، سئل ابن عمر 
، واألدلة التي توجب عىل املجتهد سؤال غـريه كثـرية )١(ال علم يل هبا: عن مسألة، فقالم
وملا سأل رشيح بـن ، ]٤٣: النحل[﴾* + , - . / 0﴿: مة، قال تعاىلمعلو

زاد -ِائت عليا فإنه كان أعلم بذلك منـي : عن املسح عىل اخلفني قالتكعائشة )٢(هانئ 
.)٣(فسألناه: قال-فإنه كان يسافر مع رسول اهللا : يف رواية

ون استعامل الـرأي يف الوقـائع وقد ذكر ابن عبد الرب عن مجهور أهل العلم أهنم كانوا يكره
ًقبل أن تنزل، وتفريع الكالم عليها قبل أن تقع، وعدوا ذلك اشتغاال بام ال ينفع ُّ)٤(.

َّويستدل عىل هـذا باحلـديث الـذي يرويـه وهـب بـن عمـرو أن النبـي  ِ َّ َّ َقـال:
ن وفيهم ال تعجلوا بالبلية قبل نزوهلا فإنكم إن ال تعجلوها قبل نزوهلا ال ينفك املسلمو«

َإذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد، وإنكم إن تعجلوها ختتلف بكم األهواء فتأخـذوا  ُِّ ُ َ ِّ
.)٥(وأشار بني يديه وعىل يمينه وعن شامله، »هكذا وهكذا

 
.»حديث حسن غريب«: قال الرتمذي. »ال تنكحها«: بعد نزول اآلية^ ، ثم قال له م

عـادل : ، حتقيـق»الفقيـه واملتفقـه«بكر أمحد بن عيل بن ثابت املعروف باخلطيب البغدادي يف أبو: أخرجه) ١(
.، من حديث نافع)١١٠٧(هـ، ١٤١٧العزازي، دار ابن اجلوزي، الدمام، بن يوسف

عـن أبيـه، ، حـدثساملقدام، احلارثي، املذحجي، الكويف، الفقيه، الرجل الصالح، صاحب عـيل أبو) ٢(
، سري أعالم )٤/٢٢٨( اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، . #٧٨، تويف سنة وعمر، وعائشةوعيل، 

) .٤/١٠٧( بي، النبالء، للذه
.، من حديث القاسم بن خميمرة عن رشيح به)٢٧٦(التوقيت يف املسح عىل اخلفني، : مسلم، كتاب الطهارة، باب: أخرجه) ٣(
، )١/٦٩(، إعالم املوقعني، البن القيم، )١٠٦٧-٢/١٠٦١(جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب، ) ٤(

).٥٨٨-٤/٥٨٤(رشح الكوكب املنري، البن النجار، 
وضـعفه الـشيخ ) . ١١٨(التورع عـن اجلـواب فـيام لـيس فيـه كتـاب وال سـنة، : الدارمي، باب: أخرجه) ٥(

) .٨٨٢(» السلسلة الضعيفة«األلباين يف 
َ، ومن مرسل أيب سلمة بن عبد الرمحن سُوروي نحوه من حديث معاذ بن جبل  ُP قال احلافظ ،

مـصورة عـن (حممد فؤاد عبد الباقي، دار املعرفـة، بـريوت : م، ترقي»فتح الباري«ابن حجر العسقالين يف 
، من رواية »املراسيل«داود يف أخرج أبو«: )١٣/٢٦٦(، )مرص-املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة : ط





 

وهذا احلديث يدل بسياقه عىل رشطية نزول النازلـة ووقوعهـا، ورشطيـة أهليـة املجتهـد 
ًأهل العلم املعتربين قديام وحديثاالستنباط حكمها، وهذا ما رجحه عدد من ً)١(.

فإن األقليات املسلمة التي تعيش حالة اغرتاب كاملـة عـن أوطـان ؛ ًوبناء عىل ما سبق
َاملسلمني، ويف أزمنة الغربة الثانية للدين، ويفشو يف ديـارهم اجلهـل ويقـل العلـم، وحتكـم  ْ ُ ُّ ِ

ٍّهذا يف بحر جلي من الفتن، وتـشتد بالدهم بقوانني وضعية ال ترقب فيهم إال وال ذمة، كل
عليهم املسائل النازلة، وتكثر فيهم احلوادث الواقعة، فيحيلوهنا إىل أهـل العلـم لالجتهـاد، 
ومن ثم اإلفتاء؛ فال ينبغي التوقف عن بحث مسائلهم واالجتهـاد يف نـوازهلم خلـصوصية 

ِتلك النوازل من جهة، وخـصوصية حـال أصـحاهبا مـن جهـة أخـرى، وال يقـ ُّل حكـم َ
االجتهاد يف هذه احلالة عن فرض الكفاية، وقد يتعني هذا الفرض عىل املجتهدين املقيمـني 

.يف تلك البالد قبل البعيدين عنها

 
: فـذكره بنحـوه، ثـم قـال» ...ًحييى بن أيب كثري عن أيب سلمة مرفوعا، ومن طريق طاوس عن معاذ رفعـه

.»ًبعضا) بعضهام: كذا؛ ولعلها(بعض ومها مرسالن يقوي «
، املـدخل )٥٢٧-٤/٥٢٦(، رشح الكوكب املنري، البن النجـار )٤/٢٦٦(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(

ــوازل، د ــو.إىل فقــه الن ــوازل، د)١٢٦-١٢٥ص(البــصل، عبــد النــارص أب مــسفر .، مــنهج اســتنباط الن
). ١٣٥-١٣٤ص (القحطاين، 



 

 

 
 

ًال شك أن هناك أسبابا عامة للنوازل يف املجتمعات بعامة، كام أن هناك خصوصية 
. قليات املسلمة تؤدي إىل وقوع نوازل بسبب وضع تلك األقليات وظروفهالأل

: وفيام ييل بيان ألهم تلك األسباب
: اإلقامة يف غري ديار اإلسالم: ًأوال

تقرر عند الفقهاء أن الدار التي ال تعلوها أحكام املسلمني، وال حيكمها مسلمون ال 
ًتكم إىل اإلسالم وال تقيم لرشيعته وزنا ، ووجود املسلم بدار ال حت)١(تكون دار إسالم

يرتتب عليه نوازل كثرية جدا، تتعلق بأبواب من الفقه والعقيدة عىل حد سواء، وتبدأ هذه 
ُّالنوازل من حكم اإلقامة املستمرة أو الطارئة، ومتر بمسألة حكم اهلجرة والتجنس بجنسية 

ا يرتتب عىل ذلك من خضوع تلك الدول، أو احلصول عىل حق اللجوء السيايس، وم
املسلم للحكم بغري رشيعة اهللا، والتحاكم إىل غري ما أنزل اهللا، وما يرتتب عىل ذلك من 
تويل الوظائف العامة يف تلك الدول، والدخول يف طاعة حكامها، ثم ما يرتتب عىل خمالطة 

مشاركتهم يف غري املسلمني من مسائل تتعلق بالوالء والرباء، وما يرتبط بذلك من أحكام 
.احتفاالهتم الدينية، أو التشبه هبم يف عاداهتم الدنيوية، وغري ذلك

ما يتعلق بالطهارة : كام تظهر نوازل فقهية كثرية تتعلق بأبواب الفقه عامة، مثل

حممد حسن إسـامعيل الـشافعي، دار : شمس الدين حممد بن أمحد الرسخيس، حتقيقرشح السري الكبري، ل)١(
، )٣/٣١٣(املبدع، البن مفلـح ، )٥/١٢() ١/٩٠(م، ١٩٩٧-#١٤١٧، ١الكتب العلمية، بريوت، ط

).٢/١٨٨(، حاشية الدسوقي، )٣٥٠-٥/٣٩٤(تفسري القرطبي، 



 

وأحكامها، والصالة ومواقيتها يف البالد التي يقل فيها النهار أو الليل بشكل ملحوظ، 
واملركبات الفضائية، وحكم دفن املسلم يف غري مقابر املسلمني، وحكم أدائها يف الطائرات

وعىل طريقة غري املسلمني، وحكم صيام أهل القطبني، ومن يطول هنارهم أو يقرص جدا، 
وحكم دفع الزكاة إلنشاء األعامل اإلسالمية كاملراكز واجلمعيات اخلريية، وحكم دفعها 

ُتلك البالد التعامل بالربا حتى ال يكاد يعرف لغري املسلمني، ونحو ذلك، كام يشيع يف 
ُسواه، ويلزم املقيمون بالتأمني والرضائب الباهظة، وتشيع أنواع من البيوع الفاسدة، 

ًواإلجارات املحرمة رشعا املباحة قانونا، فامذا يفعل املسلم املقيم حيال ذلك كله؟  ً
دول فام حكم ذلك؟ وما وإذا احتاج املسلم إىل الزواج من غري مسلمة يف تلك ال

حكم النكاح املؤقت هناك بغية احلصول عىل إقامة؟ أو ما حكم إجراء زواج صوري 
ٍبقصد احلصول عىل جنسية؟ وهل يرشع أن حيتـكم إىل قاض غري مسلم إذا نشب نزاع  َ َْ َ ُ
بني زوجني مسلمني، وهل ينفذ قضاؤه بالتفريق؟ وما مدى والية املراكز اإلسالمية يف 

املسلمني عىل املسلمني هناك يف مسائل الطالق والتفريق بني األزواج؟ وكيف ديار غري
تعمل امرأة أسلمت وزوجها عىل دينه، وإذا مل يوجد مسلم من ذوهيا فمن يزوجها إذا 
أرادت الزواج؟ وما حكم التعدد يف بالد يمنع قانوهنا التعدد؟ وهل جيري التوارث بني 

َّيف أطعمة ال يدري حلها من حرمتها حيث يشيع يف مسلم وغريه؟ وماذا يفعل املسلم ِ
طعامهم املحرمات والنجاسات، كام أهنم ال يتقيدون بالرشوط الرشعية يف الذكاة، إىل 

ِّآخر هذه النوازل املرتتبة عىل إقامة املسلم يف بالد ال حتكم اإلسالم، وال حتتكم إليه؟ 
من -ًوبالدنا أيضا-وقع يف بالدهم ما : ًومما يلحق بذلك ويدخل فيه دخوال أوليا

التوسع يف امللذات، من املطاعم واملساكن، واملراكب، واملالبس، واالنشغال باملالهي، 
واالستكثار من ذلك كله، وما يرتتب عليه من املخالفات واملعايص والسيئات، والتي 

بقدر حتدث للناس أقضية: Pقد جيمعها اسم الفجور، كام قال عمر بن عبد العزيز 



 

. )١(ما أحدثوا من الفجور
: التقدم العلمي والتقني: ًثانيا

لقد شهد هذا العرص احلديث الثورة الصناعية والتقنية واملعلوماتية اهلائلة، والتي ترتب 
عليها من نوازل الفقه اليشء الكثري، بحيث استفاد الناس يف حياهتم من هذه املعطيات فائدة 

ض املفاسد واملخالفات، ووقعت مستجدات تنتظر مواكبة ضخمة، وقد ترتب عىل ذلك بع
الفقه هلا ومالحقته إياها باألحكام الصحيحة والدقيقة، والباحث يف املستجدات يف العبادات 
واملعامالت واملسائل الطبية واألرسية والسياسية جيد هذه النوازل باملئات، وال شك أن حظ 

. سائل والنوازل أكرب من غريهاتلك البالد املتقدمة صناعيا من تلك امل
ُكام أن وطأة هذه املستجدات أشد عىل األقلية املسلمة التي تشد إىل دينها برباط  ُّ

. َّوثيق تنتظر أحكام الفقهاء يف هذه املسائل لتعايش عرصها ولتتقي رهبا
: احلرب الفكرية والثقافية والعسكرية ضد اإلسالم وأهله: ًثالثا

َّالفكرية والثقافية لدى جمتمعات األكثرية عن اإلسالم وأهله قد ولدت ال شك أن اخللفية 
ًحروبا ضارية عىل املستويني الفكري والعسكري، وليس هذا يف العرص احلديث فحسب، بل 
جذوره متتد إىل احلروب الصليبية قبل نحو ألف عام، كام يقول األب أربان الثاين مفجر احلروب 

ِّاذهبوا وخلصوا البالد املقدسة، من أيدي األرشار، واذهبوا ... ُّسيحيونأهيا اجلنود امل«: الصليبية
. )٢(»الكفارواغسلوا أيديكم بدماء أولئك املسلمني

ومع أن البون الزمني شاسع بني أربان الثاين، وبنديكت السادس عرش إال أن املنطق 
̀  d c b a﴿:واحد يكاد يتطابق، قال تعاىل _  ̂ ]

).٨/٦٤(املنتقى رشح املوطأ، للباجي، )١(
). ١٦ص(سعيد عاشور، مكتبة األنجلو املرصية، . ليبية، داحلروب الص)٢(



 

e﴾]١١٨: آل عمران[.
ًإن هذه احلرب الثقافية الفكرية، قد ألقت كثريا من الشبهات تتعلق بأصل الدين 
عند أبناء األقليات املسلمة، ال سيام أولئك الذين ولدوا يف تلك الديار، ومل يروا بالد 
َّاملسلمني، ومل يعيشوا فيها ويف ظل احلروب الدموية املعارصة، والتي جتري رحاها عىل 

أفغانستان والسودان والبوسنة وكوسوفا وغريهاـ يأيت السؤال من أبناء أرض العراق و
تلك األقليات املسلمة عن حكم االنخراط يف املؤسسات العسكرية يف ديار املخالفني، 
وحكم التجنيد اإلجباري لدهيم وما عالقة ذلك بمواالة الكافرين، ونحو ذلك من 

. نوازل مستجدة
: املسلمةضعف أوضاع األقليات : ًرابعا

ًإن اإلسالم يف خارج دياره يكاد حيكم عىل أهله بأهنم أقلية مستضعفة مطلقا، فمع 
ُّمليون مسلم إال أهنم يعدون أقلية وسط ) ٢٠٠(أن تعداد املسلمني يف اهلند يبلغ  َ ُ

ًاألغلبية غري املسلمة، فهم أقلية مستضعفة، ومن عجب أيضا أن املسلمني يف مجهورية 
ك يمثلون أكثرية حيث يبلغ تعدادهم مخسة ماليني نسمة، إال أهنم أقلية البوسنة واهلرس

. )١(من حيث االستضعاف وحكمهم بأقلية رصبية وكرواتية حاكمة ال تدين باإلسالم
ًبام يعني وقوع استضعاف حقيقي للمسلمني أكثرية أحيانا وأقلية يف أغلب األحايني، 

فإنه يعرب -وإن كانت غري معربة-رة عددية وهذا االستضعاف كام يعرب عنه بشكل ما بصو
سواء -عنه بصورة سياسية، بحيث يظهر بجالء يف أحايني كثرية عزل األقلية املسلمة 

أريرتيا : مثل(ٍعن حقوقها كام هو احلال يف بالد إفريقية كثرية -ًأكانت أقل أم أكثر عددا
ية بالسيطرة السياسية حيث تقوم الطوائف املسيحية التي متثل أقلية عدد) وأثيوبيا

).٣٩ص(جمدي الداغر، . أوضاع األقليات واجلاليات يف العامل، د)١(



 

.واالقتصادية عىل األكثرية املسلمة
ًويالحظ أيضا أن هذا االستضعاف يتمثل يف حرمان األقلية املسلمة يف أحايني كثرية من 
ُّالتكتل جغرافيا؛ ملا قد يرتتب عليه من االستقواء السيايس، كام وقع يف جنوب الفلبني يف جبهة 

.»فطاين«ة ماليني مسلم جنوب تايالند يف حترير مورو، وتركز أكثر من عرش
ومع هذا الضعف السيايس تنشأ مظاهر أسوأ من الضعف حني جيرب املسلم هناك 
أن يساهم يف ميزانية الكنائس بإعطائها نسبة معينة من ماله، وإجبار أوالده عىل تعلم 

. )١(غري دينه واحرتام غري عقيدته وذلك يف املدارس الرسمية العامة
حكم االشرتاك يف : ًهذا الضعف السيايس يفتح بابا لنوازل كثرية، مثلومثل 

األحزاب السياسية يف ديار املخالفني، وحكم التحالف مع تلك األحزاب، وحكم 
الرتشيح واملشاركة يف االنتخابات، وما هي املخارج السياسية يف تلك البالد؟ 

تأيت نوازل تتعلق ومع ضعف األحوال االقتصادية للمسلمني يف تلك الديار
باالقرتاض بالربا لرشاء املساكن، وأحكام التأمني، وأنواع من املعامالت املستحدثة، 

. َّومن أحكام أخرى تتعلق باإلرث والوصية والوقف بني املسلمني وغريهم
ومع ضعف العناية بالعلم الرشعي املؤصل من جهة، وضعف التواصل مـع ديـار 

!ى النوازل وتكثر من كل حدب وصوباإلسالم من جهة أخرى، تتداع

).٣٧ص(األحكام السياسية لألقليات املسلمة يف الفقه اإلسالمي، لسليامن حممد توبولياك، )١(



 

 

 
 

َال شك أن الرشيعة جاءت حلكم وأرسار، وارتبطت أحكامها بعلل حتقـق مـصالح  ِ
العباد يف العاجل واآلجل، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وقـد هـدى اهللا بنـور 

َّذلك طائفة من علامء األمة بحثوا يف ذلك وقرروه وأصـلوه، وبرهنـوا عليـه اإليامن والتوفيق إىل ً
اإلمام الشاطبي الذي اهتم بإثبات مقاصدها : باستقراء النصوص واألحكام، ويف مقدمة هؤالء

حممد الطاهر ابن عاشور ، وعالل : وإظهارها بالربهان القاطع، واهتم آخرون بتعريفها من أمثال
ًألخري معرفا املقاصد تعريفا مـوجزاالفايس، فيقول ا ً ًَ الغايـة منهـا، : املـراد بمقاصـد الـرشيعة«: ِّ

.)١(»أحكامهاواألرسار التي وضعها الشارع عند كل حكم من
املقصد العام للرشيعة اإلسالمية هو عـامرة األرض، «: ًويقول أيضا يف موضع آخر

فني فيهـا، وقيـامهم بـام وحفظ نظام التعيش فيها، واستمرار صالحها بصالح املستخل
كلفوا به من عدل واستقامة، ومن صالح يف العقـل ويف العمـل، وإصـالح يف األرض 

. )٢(»واستنباط خلرياهتا، وتدبري ملنافع اجلميع
الغايـات التـي وضـعت الـرشيعة ألجـل «: وأما الدكتور الريسوين فيعرفهـا بأهنـا

. )٣(»حتقيقها ملصلحة العباد

).٧ص(مقاصد الرشيعة ومكارمها، لعالل الفايس، )١(
).٤٦-٤٥ص(مقاصد الرشيعة ومكارمها، لعالل الفايس، )٢(
-ه١٤١٢، ٢نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي، ألمحد الريسوين، الدار العاملية للكتاب اإلسالمي، ط)٣(

).٧ص(م، ١٩٩٢



 

َجة االجتهاد عند اإلمام الشاطبي عىل رضورة فهـم مقاصـد الـرشيعة ُويتوقف نيل املرء در
فهـم : أحـدمها: إنام حتصل درجة االجتهاد ملـن اتـصف بوصـفني«: عىل كامهلا، ويف ذلك يقول

.)١(»فيهاالتمكن من االستنباط بناء عىل فهمه: مقاصد الرشيعة عىل كامهلا، والثاين
سـة االجتهـاد؛ ذلـك ألن معظـم الـزالت وإنام كـان فهـم املقاصـد رضوريـا ملامر

واالنحرافات التي عرفها تارخينا اإلسالمي كانت ناجتـة عـن ابتعـاد النـاس عـن ربـط 
األحكام بمقاصدها، وضعف إدراكهم األرسار اإلهلية ملختلف األحكام الرشعية، ممـا 

ًأورث فهام معوجا ملعاين نصوص الكتاب والسنة، وتنزيال كليال يف الواقعات  ً .املختلفةً
وإذا كان من املتفق عليه عند أهل العلم باألصـول والفقـه أن كـل حكـم رشعـي «

، وما يف الفعل مـن نفـع أو )٢()العلة(الوصف الظاهر املنضبط : ًينتظم أمورا ثالثة؛ هي
؛ فإن )املقاصد(، وما يرتتب عىل الفعل من جلب منفعة أو درء مفسدة )املصلحة(رضر 

تقرير القول بأن املقاصد متثل الغاية من الترشيع، ويتوقف عىل ُمقتىض هذا اخللوص إىل
ٍحسن إدراكها االعتداد بمدى مرشوعية حكم من عدمه، بل إن هذا يؤكد أن مرشوعية 
ٍالترصفات امتثاال وامتناعا تستمد مـن مـدى مـا تتـضمنه مـن جلـب للمنفعـة أو درء  ُ ً ً

ًيعـد التـرصف مـرشوعا إذا : للمفسدة، وبتعبـري آخـر ًتـضمن جلبـا للمنفعـة أو درءا ُّ ًَّ
. )٣(»ًللمفسدة، وال يكون مرشوعا إذا مل يتضمن أحد هذين األمرين

وقد انتهى علامء املقاصد واألصول إىل أن املصالح الرشعية التي يسعى الـشارع إىل 
. إجيادها هي الرضوريات واحلاجيات والتحسينيات، كام سبقت اإلشارة إليها

).١٠٦-٤/١٠٥(املوافقات، للشاطبي، )١(
، وما مل يوقف له عىل وصـف ظـاهر منـضبط يـصلح أن يستثنى من ذلك األحكام التعبدية غري املعقولة املعنى) ٢(

.ُيناط به احلكم، وإنام عرفت له حكمة أو نحوها
، )صورة ضوئية/٢٤-٢٣ص(قطب مصطفى سانو، . نحو منهجية رشيدة للتعامل مع مسائل األقليات املسلمة، د) ٣(

. اإلمارات-، ديب )م١٤/٤/٢٠٠٥-٩(ضمن بحوث مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي، الدورة السادسة عرشة، 



 

َم املقاصد التي يبنى عليها فقه النوازل لألقليات املسلمةوفيام ييل بيان أله ُ :
: إقامة الدين بني األقليات املسلمة: ًأوال

وهذا هو املقصد األعظم هلذا الفقه، أال وهو املحافظة عىل احلياة الدينية لألقليـات 
. )١(املسلمة عىل مستوى الفرد واجلامعة

̂ _ ﴿: تعـاىل، وقـال ]٤٣: الـروم[﴾1 2 3 4﴿: قال تعـاىل  ] \ [
ba ̀﴾]١٣: الشورى[ .

َفال بد من إقامة الدين، وترك التفرق فيه، وإقامة الدين تتضمن إقامـة الـرضورات  َّ ُّ
. واحلاجات ورعاية التحسينيات

فال مناص من متكني هذه األقليات من إقامة شعائر دينها واحلفاظ عىل أصول عقيدهتا، 
لك األفراد أو اجلامعات، الرجال أو النساء، وسواء يف وجوهر شخصيتها املسلمة، سواء يف ذ

:تعاىلذلك اجلوانب السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية واألخالقية، قال
﴿¬ « ª ©  ̈ § ¦¥¤£ µ  ́ ³ ² ±°  ̄ ®

. ]١٦٢: األنعام[﴾¶
واألمر بإقامة الدين كام هو لألقليات فهو لألكثريات، لكن ربـام كانـت مقتـضيات 

قامة واحلفظ غري املقتضيات، وهو ما ينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار يف هـذا األصـل اإل
. )٢(املوجه ملقاصد فقه األقليات

وال شك أن منهج إقامـة الـدين يف حيـاة األقليـات جيـب أن خيـضع لعلـم واسـع 
بالرشعيات وفقه مدقق يف حال وواقع األقليات، حتى متارس األقليات حقوقها الدينية 

. اسية واالجتامعية والثقافية دون ضغط أو تنازالتوالسي

ه١٤٢٨، ١َّعبد اهللا ابن الشيخ املحفوظ ابن بيه، دار املنهاج، جدة، ط. صناعة الفتوى وفقه األقليات، د) ١(
).١٦٨ص(م ، ٢٠٠٧-

). ٥٢-٥١ص(عبد املجيد النجار، . نحو منهج أصويل لفقه األقليات، د)٢(



 

: تبليغ رسالة اإلسالم والدعوة إىل اهللا: ًثانيا
: من مقاصد هذا الدين يف كل زمان ومكان دعوة اخللق إىل دين احلق، كام قال تعاىل

﴿X W V﴾]وقال سبحانه. ]٦٧: احلج :﴿ { z y x w v
. ]١٢٥: النحل[﴾|{ ~ � ¡ ¢£

o n m l k j i h g f ﴿:وقال سبحانه
t s r qp﴾]١٤: آل عمران[.

والدعوة إىل اهللا هي الدعوة إىل اإليامن به، وبام جـاءت بـه رسـله، بتـصديقهم فـيام 
. )١(أخربوا به، وطاعتهم فيام أمروا به

واملسلم الذي يقيم بني ظهراين غري املسلمني عليه أن يتحمل تبعـة هـذه اإلقامـة، ويـنهض 
َّذا كانت تلك الديار قد مهدت سبيل اإلقامة فيها والتحرك داخلها للدعاة؛ مل يعد بمسئولياهتا، وإ

. هناك عذر للتقاعد عن هذا الواجب العظيم، وهو من أعظم أنواع اجلهاد
َوملا تعطل اجلهاد بالسيف، ونرش كلمة التوحيد بالقوة وجب أال يتعطـل اجلهـاد باللـسان، « َ َ

ٍوهـذا وحـده كـاف ... لك ال يكون وال يمكن إال باإلقامة بيـنهم،والتبليغ بالبيان والتعليم، وذ
للمسلم يف الرتغيب يف اإلقامة يف أوربا وأمريكا وغريمها من بالد الكفر، وهـي أفـضل لـه مـن 

Pاإلقامة ببالد املسلمني، كام قال املاوردي
وهذا معلوم يف رشيعتنا وديننـا ال حيتـاج : )٢(

إال ليدعو إىل دين اهللا تعاىل وطاعته، وأمر أمتـه بـذلك إىل تقرير، بل ما بعث رسول اهللا
.أن هذا الدين سيظهر وال يبقى بيت حجر وال مدر إال دخلهًأيضا، وقد أخرب 

).١٥/١٥٧(جمموع الفتاوي، البن تيمية، )١(
اإلقنـاع، واحلـاوي، : حلسن، عيل بن حممد بن حبيب، البرصي، املاوردي، الشافعي، صاحب التصانيف، منهااأبو)٢(

وطبقـات ) ١٨/٦٤( هـ، سري أعالم النبالء، للـذهبي، ٤٥٠هـ ، و تويف سنة ٣٧٠واألحكام السلطانية، ولد سنة 
).٥/٢٦٧( الشافعية الكربى، البن السبكي، 



 

وقد بدأ يظهر اآلن مصداق هـذا احلـديث بـسبب العمـل الـذي يقـوم بـه املـسلمون 
ريـف الكفـار بكلمـة التوحيـد املقيمون يف أوربا وأمريكا من الدعوة إىل دين اهللا تعاىل، وتع

. )١(»الواجب عىل العبيد
ًواملؤمن حني يقيم داعيا إىل اهللا تعاىل يعلم أنه مـأمور بـذلك ومكلـف بـه مـن اهللا؛ 
ًفليس له أن يتخلف عن هذا الواجب، وليس له أن يقر باطال أو يقرن اإلسـالم بغـريه،  َّ َّ

:ًوليـذكر دائـام قـول اهللا تعـاىلأو أن حياول التوفيـق بـني اإلسـالم واملنـاهج الباطلـة،
﴿h g f e d c ba ` _ ^ ] \﴾]١٣: الشورى[.

ويمكن توظيف هذا املقصد يف حسم اخلالف يف جواز إقامة مثـل هـذه األقليـات «
ببالد الكفر، ومن ثم توظيفه يف التامس الرخص والسهولة واللني هلـذه األقليـات، مـا 

. )٢(»ذا املقصد الرشعيدامت تضطلع هبذه املهمة النبيلة وختدم ه
ًكام يتعني أن تتـضمن دعـوة النـاس إىل اإلسـالم ترغيبـا يؤكـد بمؤكـدات عمليـة 

: متعددة، منها
إن اإلسالم يقيم عالقاته بالناس عىل أساس من الـدعوة والتبـشري بـاحلق، وليـست هـذه -١

يـامن خصوصية عداء لرشق أو غرب، وال مواالة لرشق دون غرب، وإنام ذلك يـرد إىل اإل
.باهللا ورسله؛ فاملؤمنون عىل اختالف أجناسهم وألواهنم ولغاهتم أولياء بعض

الفتح اإلسالمي ال يصح وال يصلح إال بعد أن تقـام الـدعوة عـىل وجههـا، ولـن -٢
ًتنسى ذاكرة التاريخ ما وقع يف فتح سمرقند حني دخل القائد البلد فتحا بغري دعوة 

م، ١٩٩٦-ه١٤١٦، ٢الكفــار، لعبــد العزيــز بــن الــصديق الغــامري، يبطنجــة يف املغــرب، طحكــم اإلقامــة بــبالد )١(
).٤٣-٤٢ص(

حممد املختار ولـد امبالـه، مقـال بمجلـة األمحديـة، العـدد . التنظري والتأصيل لفقه األقليات اإلسالمية، أ)٢(
).٦٩ص(، ه١٤٢٥السابع عرش، مجادى األوىل، 



 

َفاستعدى أهلها عمر بن عبد الع ُزيز، فأمر قاضيه أن ينصفهم فحكم ببطالن الفتح، ُ َ
ًوأمر بإخراج اجليوش الفاحتة خارج سمرقند، حتى يدعى أهلها إىل اإلسـالم أوال،  ُ َ ْ ُ

.ًوبالفعل خرجت اجليوش، وكان هذا سببا يف إسالم أهلها
اإلسالم هيـدم مـا كـان«موعدة الكافر بمغفرة ذنوبه إذا أسلم؛ ألن: ِّومن املرغبات-٣

. ، وعىل هذا فقد اتفق العلامء عىل قبول توبة الكافر)١(»قبله
إقراره عىل نكاحه إذا أسلم، من غري نظر يف صحة عقوده السابقة، وإقراره : ًومنها أيضا-٤

اإلسالم هيدم ما «عىل ما بيده من أموال وإن كان قد حصل عليها من طريق حمرمة؛ ألن 
. »كان قبله

ِم سهام من الزكاة للمؤلفة قلوهبم، وإن كانوا أغنياءإخباره بأن يف اإلسال-٥ ً.
يـصح : وقال اإلمام أمحد«إقراره عىل الدخول يف اإلسالم ولو عىل رشط فاسد يشرتطه، -٦

ُاإلسالم عىل الرشط الفاسد، ثم يلزم برشائع اإلسالم كلها، وممـا اسـتدل بـه عـىل ذلـك  َ ْ ُ
ًعـىل أن ال أخـر إال قـائاماهللا بايعت رسول«: بن حزام يف املسندحكيم: حديث َّ ِ«)٢( ،

، ونحـو هـذا ممـا يرغـب يف الـدخول يف )٣(»معناه أن يسجد مـن غـري ركـوع: قال أمحد

، مـن )١٢١(كـون اإلسـالم هيـدم مـا قبلـه وكـذا اهلجـرة واحلـج، : ، بـابمسلم، كتاب اإليـامن: أخرجه)١(
.، يف سياق حكاية قصة إسالمه وهو عىل فراش املوتسحديث عمرو ابن العاص 

: ، حتقيـق»سـننه الكـربى«، ويف )١٠٨٤(كيـف خيـر للـسجود، : النسائي، كتـاب التطبيـق، بـاب: أخرجه)٢(
م، ١٩٩١/هـ١٤١١رسوي حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، الغفار سليامن البنداري وسيد كعبد.د

. ، وغريمهــا)٣/٤٠٢(» مـسنده«، واإلمـام أمحـد يف )٦٧١(كيـف خيــر للـسجود، : كتـاب التطبيـق، بـاب
ـــاين يف  ـــشيخ األلب ُّوصـــحح إســـناده ال ـــسائي«َ ـــاض، ط»صـــحيح ســـنن الن ـــة املعـــارف، الري ، ١، مكتب

). ١٠٨٣(م، ١٩٩٨/هـ١٤١٩
ًحلكم، يف رشح مخسني حديثا من جوامع الكلم، للحافظ أيب الفرج عبد الرمحن بن أمحـد جامع العلوم وا)٣(

شـعيب األرنـاؤوط، وإبـراهيم بـاجس، مؤسـسة : الـرمحن الـشهري بـابن رجـب احلنـبيل، حتقيـقبن عبـدا
.، بترصف يسري)١/٢٢٩(م، ١٩٩١-ه١٤١٢، ٣الرسالة، بريوت، ط



 

. اإلسالم ويمهد السبيل لذلك
قال اهللا : ًوهذا عىل كل حال ال يتضمن إقرارا هلم عىل باطل، وحسبنا أن يقال هلم

: ; > = < ? @ G F E D C B A ﴿: تعاىل
I H X W V U T SR Q P O N M L K J

Y﴾]١(]٦٤: آل عمران( .
ًكام ال يتضمن القيام بواجب الدعوة عدوانا عىل أحد، أو اعتداء عىل حرمة، بل الرب  ً

:والقسط هو أساس العالقة بني املسلم واملسامل من غري املسلمني، قال تعاىل
﴿ [ ZY X W V U T S R Q P O N M L K J I

.]٨: ةاملمتحن[﴾\ [ ^
: التيسري ورفع احلرج: ًثالثا

التيسري ورفع احلـرج مقـصد أسـاس مـن مقاصـد الـرشيعة اإلسـالمية، ذلـك أن 
. َّالرشيعة املطهرة نفت عن املكلف العرس واملشقة بنصوصها وقواعدها ومقاصدها

§ ¨ ﴿: ، وقال تعـاىل]٧٨: احلج[﴾z } | { ~ � ¡¢﴿: قال تعاىل
¯ ® ¬ « ª ©﴾]١٨٥: البقرة[.

بل إن ابن القيم يسجل ملحوظة دقيقة حني ينبه إىل أن اهللا تعاىل مـا سـمى رشيعتـه 
§ ¨ © ª » ﴿: ًتكليفا إال يف سياق نفـي املـشقة عـن العبـاد، كقولـه تعـاىل

. ]٧: الطالق[﴾Z Y X W V U ]﴿: وقوله، ]٢٨٦: البقرة[﴾¬
وبـرشوا يـرسوا وال تعـرسوا«: ، وقال )٢(»...إن الدين يرس «: ويف احلديث

، دار ه١٤١٧، ١عدنان عـيل النحـوي، ط. نتامء الصادق إىل اإلسالم، دالتعامل مع جمتمع غري مسلم من خالل اال)١(
).١٧٩ص(النحوي للنرش والتوزيع، الرياض، 

. س، من حديث أيب هريرة )٣٩(الدين يرس، : البخاري، كتاب اإليامن، باب: أخرجه) ٢(



 

. )١(»وال تنفروا
تيسري حياهتـا بإسـالمها، ونفـي احلـرج : ومن مقاصد هذا الفقه اخلاص باألقليات

.عنها، ووضع احللول العملية ملشكالهتا
: مظاهر التيسري وجماالته

لقد تعددت مظاهر التيسري يف الرشيعة اإلسالمية، وتنوعت جماالته، حتى صارت 
من القواعد التي تدخل كل أبواب الدين، وهذا بيان ) ٢(»املشقة جتلب التيسري«: قاعدة

: موجز ملظاهر التيسري وجماالته
فربغم أن الفرائض والواجبات : الرخص التي وضعها اهللا تعاىل ألهل األعذار-١

-برمحته-جاءت من عند اهللا سهلة هينة، ال شدة فيها وال آصار، إال أن احلق تعاىل 
ترفع عنهم احلرج، ومتيط عنهم العنت، فاملريض الذي ًجعل ألهل األعذار رخصا 

ًال يقدر عىل الصوم له أن يفطر ويقيض، وللمسافر أيضا أن يقرص الصالة الرباعية، 
ًوأن جيمع بني الصالتني تقديام أو تأخريا، ومن مل يستطع أن يصيل قائام صىل قاعدا،  ً ًً

ىل ظهره ورجاله للقبلة، ومن ًفإن مل يستطع فعىل جنبه ووجهه للقبلة، أو مستلقيا ع
افتقد املاء أو مل يقدر عىل استعامله فله أن يتيمم وجيزئه ذلك عن الوضوء وعن 
ًالغسل أيضا؛ فيستبيح به الصالة حتى جيد املاء أو يقدر عىل استعامله، واألعمى 

: واألعرج واملريض ال حرج عليهم يف التخلف عن اجلهاد بنص القرآن، قال تعاىل
﴿T S R Q\ [ Z Y X W V U﴾]٦١: النور[.

، )٦٩(كي ال ينفـروا، يتخوهلم باملوعظة والعلم^ ما كان النبي : البخاري، كتاب العلم، باب: أخرجه)١(
بدل » وسكنوا«: وعنده-) ١٧٣٤(يف األمر بالتيسري وترك التنفري، : ومسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب

. س، من حديث أنس بن مالك -» وبرشوا«
) . ٣/١٦٩(، واملنثور يف القواعد الفقهية، للزركيش، )٧٦ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، )٢(



 

 :﴿ [ZYXWيقول اهللا : إباحة املحظور عند االضطرار-٢
ba`_^]\﴾]ويقول سبحانه]٣: املائدة ، :﴿ ©¨

² ± ° ¯ ® ¬ « ª﴾]١٤٥: األنعام[.
الرضورات «: فقد دلت هاتان اآليتان عىل القاعدة التي قررها العلامء، وهي قاعدة

دة جماالهتا ممتدة لتشمل التكاليف كافة، وكذلك وهي قاع. )١(»تبيح املحظورات
.)٢(»ال واجب مع العجز، وال حرام مع الرضورة«: قاعدة

: قال تعاىل: أن اهللا تعاىل رفع عن املكلفني اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه-٣
﴿½¼»º¹¸¶﴾]وقال سبحانه]٢٨٦:البقرة ،:﴿M N

X W V U T S R Q P O﴾]١٠٦: النحل[.
إن اهللا وضع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا «: سول اهللا وقال ر

.)٣(»عليه
ًفكل من جهل حكام : ًالعذر باجلهل يف كل ما ليس معلوما من الدين بالرضورة-٤

َّليس معلوما من دين اهللا بالرضورة يعذر بجهله هلذا احلكم؛ وذلك ألن اهللا تعاىل  ً
ON ﴿: الرسالية، قال تعاىلًال جيازي أحدا حتى يقيم عليه احلجة

YX W V U T S R Q P﴾]وقال، ]١٦٥: النساء:
﴿¿ ¾ ½ ¼ » º﴾]١٥: اإلرساء[.

) . ٢/٣١٧(، واملنثور يف القواعد الفقهية، للزركيش، )٨٤ص(والنظائر، للسيوطي، األشباه: انظر)١(
) . ١/٤٩(تلقيح األفهام العلية، لوليد بن راشد السعيدان، )٢(
الــسنن «، والبيهقــي يف )٢٠٤٥(طــالق املكــره والنــايس، : ابــن ماجــه، كتــاب الطــالق، بــاب: أخرجــه) ٣(

، وغريمهـا، مـن حـديث)٧/٣٥٦(مـا جـاء يف طـالق املكـره، : ب، كتـاب اخللـع والطـالق، بـا»الكربى
.، وغريمها)٢/١٩٨(، واحلاكم )١٦/٢٠٢(وصححه ابن حبان . مابن عباس 

.عن أيب ذر، وابن عمر، وثوبان، وعقبة بن عامر : ويف الباب



 

أما جماالت التيسري فهي كل ما خرج عن دائرة الثوابت القطعيات واملحكامت، 
فأغلب مسائل االعتقاد، وأصول الفرائض، وأصول املحرمات، وأصول الفضائل 

ن الثوابت املجمع عليها، والتي ال يصح أن يطرأ عليها يعد م-واألخالق، وغري ذلك
التغيري؛ لذلك ال يعرتهيا التيسري، إنام التيسري يكون يف موارد االجتهاد، وما يمكن أن 

.»املتغريات«يطلق عليه مصطلح 
األمور االجتهادية واألحكام التي ارتبط مناط احلكم فيها : وجمال املتغريات

َال والعوائد، بام حيقق املصلحة الرشعية، واحلكم املرعية، وكذا بالزمان واملكان واألحو ِ
ًحال املستفتي قوة وضعفا، والقرائن املصاحبة للواقعة، قال ابن القيم األحكام «: ً

ال يتغري عن حالة واحدة هو عليها، ال بحسب األزمنة واألمكنة، وال : نوعان؛ نوع
َّمات واحلدود الـمقدرة عىل اجلرائم، اجتهاد األئمة، كوجوب الواجبات وحتريم املحر َ ُ

: ونحو ذلك، فهذا ال يتطرق إليه تغيري وال اجتهاد خيالف ما وضع عليه، والنوع الثاين
ًما يتغري بحسب اقتضاء املصلحة له زمانا ومكانا وحاال كمقادير التعزيرات وأجناسها  ً ً

.)١(» وصفاهتا؛ فإن الشارع ينوع فيها بحسب املصلحة
ًفهو خارج عن جمال التيسري قطعا، -الذي ال يتغري-من األحكام من النوع األول فام كان 

.فهو من جماالت التيسري إذا توافر الدليل-املتغري-وما كان من األحكام من النوع الثاين 
: التأصيل لفقه اجلامعة يف حياة األقلية: ًرابعا

يسعى لرتسيخ معنى اجلامعة إن من أهم مقاصد فقه نوازل األقليات املسلمة هو أنه 
حياة األقلية، سواء يف ذلك ما يتعلق بعباداهتم أو معامالهتم أو عالقـاهتم الداخليـة أو يف 

ِّاخلارجية مع جمتمع األكثرية، فالقضية ال تقف عند حد اإلجابة عىل سؤال أو أسئلة لدى 

حممـد حامـد : إغاثة اللهفان، من مصائد الشيطان، ملحمد بن أيب بكـر الـشهري بـابن قـيم اجلوزيـة، حتقيـق) ١(
).٣٣١، ١/٣٣٠(م، ١٩٧٥-ه١٣٩٥، ٢الفقي، دار املعرفة، بريوت، ط



 

لـة، وإنـام هـي حماولـة َاملسلم املغرتب أو املقيم يف بالد غري املسلمني حول عبـادة أو معام
ملعاونة هذه األقلية عىل التحرك كمجموعة منظمة، تتـسم باملرونـة واالنفتـاح املنـضبط، 
دون عائق داخيل؛ وذلك ليتحقق حضورها وشهودها يف الواقع اخلارجي، وتعاملها مـع 

دلة ُاآلخر بشكل إجيايب، يعطي إجيابية املحافظة وإجيابية االنفتاح بال سلبيات، وحيقق املعا
الصعبة التي تقوم عىل احلفاظ عـىل اهلويـة املـسلمة للفـرد واجلامعـة، مـع احلـرص عـىل 

.التواصل مع املجتمع والتأثري اإلجيايب فيه
.ومما جتدر مالحظته أنه قد تقع للجامعة املسلمة حاجات ورضورات كام تقع لألفراد

هيـتم باجلامعـة وأعتقد أن من املهـم والـالزم للفقيـه لتكـون فتـواه عـن بينـة أن «
ورضوراهتــا وحاجاهتــا املاديــة واملعنويــة، اآلنيــة واملــستقبلية، وأال يغفــل تــأثري هــذه 
الرضورات واحلاجات يف سـري اجلامعـة وقوهتـا االقتـصادية، ومتاسـكها االجتامعـي، 

. )١(»هويتها اإليامنية: وسلوكها األخالقي، وتقدمها العلمي والثقايف، وقبل ذلك
ة يف تلك املجتمعات هي الرمحة هلذه األقليـات يف هجـري احليـاة وال شك أن اجلامع

التي ال حتكم باإلسالم، فهي حتيط بأفرادها؛ تعني ضعيفهم، وتشد من أزرهم، وحتقـق 
. معاين التكافل والكفاية

كام أن تقوية شأن اجلامعة وتقوية شوكتها يف بالد األقليات يعني عىل إبـراز وإفـراز 
تمع األقلية؛ وهم الذين تناط هبم واجبـات اإلمـام عنـد فقـده أو أهل احلل والعقد ملج

غيابه، وال شك أن يف نصوص الرشع املطهر ومقاصده ما يـدل عـىل أمهيـة هـذا الفقـه 
ًاجلامعي بدءا من الصالة والصيام واحلج، وانتهاء باجلهاد، وإقامة احلدود وغري ذلك ً.

عنها فالح اجلامعة اإلسالمية يف واقـع والعناية هبذا الفقه اجلامعي يثمر قواعد ينشأ 

).٤٧ص(يوسف القرضاوي، . يف فقه األقليات اإلسالمية، د)١(



 

.)١(.اغرتاهبا خارج الوطن اإلسالمي
: جتاوز فقه الرتخيص إىل فقه العزائم: ًخامسا

األصل يف الوجود اإلسالمي خارج دياره أنه طارئ مؤقت بحاجات ال تلبث أن تزول، 
ق أن اإلفتاء ألولئك فيعود األمر إىل نصابه، ويرجع املغرتب إىل بالده، كام كان األصل الساب

. املغرتبني إنام هو فتيا ألفراد قليلني مبعثرين ومستضعفني
وما فتئ الزمان يدور حتى تغري احلال، فزالت تلك احلاجات وبقيت 
األقليات يف تلك البالد مل تربحها، ووجد من أهلها األصليني من دخل يف دين 

يف مجاعات وطوائف، املسلمني، ومل يرغب عن بالده وموطنه، وتكاثر الناس
.ٍّوانتقل وجودهم من عارض طارئ وفردي إىل ثابت مستقر ومجاعي

ٌّومل يكن بد من تغري الفتيا بتغري الظروف واألحوال، واستقواء املستضعفني بأنواع منوعة 
من أسباب القوة املادية واملعنوية، فبدأ الفقه يتجاوز مرحلة الظروف الطارئة واالستثنائية يف حياة 

ألقليات اإلسالمية، وينتقل عرب مرحلة انتقالية إىل فقه يقوم عىل القواعد واألصول األساسية، ا
وينشئ هبا فقها تأسيسيا عىل املستقر الثابت من األحكام، ولتبقى دائرة األحكام والفتيا يف األمور 

.مستمرُّالطارئة واالستثنائية يف تقلص دائم، وتراجع
تني فقد غدوا منتظمني يف جمامع فقهية، وإذا كان املفتون يف م َرحلة سابقة أفرادا مشـت َ ً

.وجمالس علمية، تعنى بالشأن الفقهي اخلاص باألقليات وال سيام يف بالد الغرب أوروبا وأمريكا
وإذا كانت السمة الغالبة عىل فقه املرحلة السابقة هو فقه الرخصة املبيحة، 

تنزل منزلة الرضورة؛ فإن فقه العزائم ينبغي وفقه الرضورة امللجئة، واحلاجة التي 
َّأن حيل يف حمله وأن يأخذ مكانه باستحداث أوضاع قارة، وأحوال تتمكن فيها  َّ

).٥٥-٥٤ص(عبد املجيد النجار، . نحو منهج أصويل لفقه األقليات، د)١(



 

.ٍّاألقليات من ممارسة إسالمها ومتابعة أحكامها بشكل صحيح ومستقر
عىل سبيل الرتخيص بجواز القرض بالفائض من أجل -ًمثال-فإذا أفتى «

ًذلك جيب أن يكون استثناء مقرتنا بوجوب أن يسعى املسلمون رشاء البيوت فإن ً
ُسعيا حثيثا إىل استحداث املؤسسات التي تقرض عىل أساس غري ربوي ً ً«)١(.

وال شك أن النظر يف مآالت استمرار الفتيا عىل نحو من هذا الرتخيص 
.سيفيض إىل مآالت ال حتمد عقباها

تعيش يف تلك البالد قد فرضت وإذا كانت اجلاليات غري املسلمة التي 
ًاحرتاما لعقائدها ومقدساهتا وأحكامها فإن عىل الطائفة املسلمة يف تلك الديار أن 
ًحتقق مكتسباهتا وأن حترز انتصاراهتا، وال يسوغ أبدا أن تستنيم لفقه ترخييص أو 

.تسويغي شدت إليه حاجة ملحة أو رضورة ملجئة
السعي : املقصد املهم يف حياة األقلياتوال شك أنه مما يعني عىل حتقيق هذا

إىل تكوين املؤسسات وتدشني اجلهات واهليئات التي ترعى األقليات يف تلك 
.البالد ويف بالد اإلسالم عىل حد سواء

ووضع تصور واضح املعامل ملستقبل تلك األقليات املسلمة يف ديار غربتها؛ 
.اليفيض هبا إىل دفع غربتها يف دينها ويف جمتمعاهت

وهذا إنام يمكن رسم معامله وإنضاج شكله املستقبيل من خالل بحوث علمية 
ومداخالت فقهية استرشافية، وتأصيل منهجي، ومشاركة حضارية يثبت للمسلمني حقهم يف 

.الريادة والقيادة، واستحقاقهم للمشاركة يف تنمية وهداية تلك املجتمعات

لإلفتــــاء أنموذجيــــا،املجلــــس األورويب-فقــــه األقليــــات بــــني فقــــه الرتخــــيص وفقــــه التأســــيس) ١(
).١٨ص(عبد املجيد النجار،. د
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النوازل املعارصة وجود أقليات مسلمة تقيم بصفة دائمة ال اختالف عىل أنه من

ومستمرة يف بالد ال تدين باإلسالم، وال تعرتف بسلطانه، وهذه حالة مل تكن معروفة 
من قبل، وما عرف منها يف النادر الشاذ مل يكن هبذا احلجم وال هبذا الشكل، وقد 

ًأصبحت هذه األقليات متثل وجودا مهام لإلسالم يف غ ري بالده ودياره؛ إذ بمامرستها ِّ
لشعائر اإلسالم تنترش الدعوة اإلسالمية، ويزداد دخول الناس يف دين اهللا، وتتضح 
َّالصورة احلقيقية لإلسالم بام فيه من عدالة ورمحة وسعة، بل وأصبح يراود املسلمني 
ٌيف السنوات األخرية شعور باألمل يف أن يكون هلذه األقليات حضور فاعل أكرب

. وتأثري أكرب عىل مستوى القرارات العاملية؛ لينعكس ذلك إجيابيا عىل اإلسالم وأهله
َّوغري خاف أن هذه الكيانات املسلمة تعاين مشاكل كثرية، تطرح بسببها أسئلة فقهية كبرية  ُ ٍ

تي نابعة من واقعها احلضاري املعقد، ووضعها االستثنائي يف إطار جمتمع له ترشيعاته وقوانينه ال
ُّال متت إىل اإلسالم بصلة، وهذه األسئلة كثرية ومتنوعة؛ بعضها يتعلق باملعامالت املالية حيث 
َّيسود التعامل بالربا ويرشع، ويؤاجر املسلم نفسه للكافر فيعمل معه يف حمالت تقدم فيها  ِ
األطعمة واألرشبة املحرمة، وبعضها يتعلق باألحوال الشخصية حيث قد يسلم أحد الزوجني
ًويبقى اآلخر كافرا، إىل غري ذلك، وبعضها يتعلق باملرجعية عند التنازع واخلصام حيث تنفرد 

القوانني واملحاكم الوضعية باملرجعية، فامذا يفعل هؤالء املسلمون املستضعفون؟
لو أن هذا الوضع حدث يف طور ازدهار االجتهاد الفقهي وتعدد املجتهدين «

لكتاب والسنة وتأصيل األحكام وتعليلها، لوجد احللول وقدرهتم عىل االستنباط من ا
املناسبة واإلجابات الشافية، لكن مع األسف حدث هذا الوضع يف عرص اجلمود 
ًوالتقليد وضعف االجتهاد وقلة أهله، فأصبح عبئا ثقيال عىل الفقه اإلسالمي؛ إذ ال  ً



 

أصول هذا الفقه وقواعده متكن معاجلته من خالل تراثنا الفقهي، وإنام متكن معاجلته من 
. )١(»ويستثمرهومقاصد الرشيعة وأدلتها العامة، إذا وجد من يصلح ألن ينظر يف ذلك

ُأوضاع األقلية املسلمة يف ديار غري املسلمني يمكن أن توصف بأهنا أوضاع «وال خيفى أن 
. )٢(»ٍرضورة باملعنى العام للرضورة، الذي يشمل احلاجة والرضورة باملعنى اخلاص

أنه قد ذهب بعض املعارصين إىل القول بأن هذا الفقه هو فقه : ومما ينبغي التنبه له
وعىل كل حال فإن واقع هذه «: جديد يف مأخذه وتأصيله حيث يقول أحد الباحثني

ال بد أن -التي نرجو هلا أن تكون أكثريات يف القريب العاجل-سالمية األقليات اإل
مكن أن تعامل بام تعامل به املجتمعات التي تعيش يف ظل ينظر بعني االعتبار؛ إذ ال ي

َدول إسالمية، ويف وطن إسالمي، مما يستدعي منا أن ننتج فقها جديدا يدعى  ُ ًً فقه (َّ
. )٣(»)األقليات اإلسالمية

واحلق أن مشكالت األقليات املسلمة ال يمكن أن تواجه إال باجتهاد «: ويقول باحث آخر
ُت القرآن الكريم، وغاياته، وقيمه العليا، ومقاصد رشيعته، ومنهاجه جديد، ينطلق من كليا

َيف تطبيقاته للقرآن وتنزيله لقيَّالقويم، ويستنري بام صح من سنة وسرية الرسول ِمه ِ
ِ، وجعل وكلياته يف واقع عرص النبوة؛ وذلك لبلورة منهجية التأيس بالنبي اخلاتم  ْ َ

َسنته حمجة بيضاء يستطيع املتق . )٤(»ٍون التأيس هبا واتباع منهجها يف كل عرص ومرصً
أما الفقه املوروث يف جمال التنظري لعالقة املسلمني «: ًويزيد األمر وضوحا فيقول

قد ارتبط أغلبه بالواقع التارخيي الذي -عىل ثرائه وتنوعه وغناه وتشعبه-بغريهم فهو 

).٦٦ص(حممد املختار ولد امباله، . التنظري والتأصيل لفقه األقليات اإلسالمية، أ)١(
).١٦٥ص(صناعة الفتوى، البن بيه، )٢(
).٦٦ص(التنظري والتأصيل لفقه األقليات اإلسالمية، ملحمد املختار ولد امباله، )٣(
).١١ص(م، ٢٠٠٠، ١طه جابر العلواين، دار هنضة مرص، ط. فقه األقليات املسلمة، ديف )٤(



 

ًأنتج فيه، وصار جزءا من ذلك الواقع بحيث يتعذر تط بيق جزئياته عىل أي واقع آخر ُ
مغاير لذلك الواقع التارخيي نوعيا؛ ولذلك فال بد من اعتباره سوابق فقهية يتم النظر 
فيها واستيعاهبا والعمل عىل جتاوزها بعد أخذ الدرس منها، والبناء عىل األصول التي 

.)١(»...ساعدت فقهاء األمة يف املايض عىل إنتاج ما أنتجوا
فإن هذا االجتاه ال خيلو من خماطرة أو جمازفة؛ وهلذا يرد فضيلة وبكل وضوح 

وال يعني ذلك إحداث فقه جديد «: َّالدكتور عبد اهللا بن بيه عىل هذا االجتاه فيقول
خارج إطار الفقه اإلسالمي ومرجعيته الكتاب والسنة، وما ينبني عليهام من األدلة؛ 

املرسلة، وسد الذرائع، والعرف، كاإلمجاع، والقياس، واالستحسان، واملصالح 
واالستصحاب، إىل آخر قائمة األدلة التي اعتمدها األئمة يف أقواهلم وآرائهم العديدة 

ًواملتنوعة والتي متثل ثراء وسعة، فقضايا األقليات قديمة باجلنس حديثة بالنوع ً«)٢( .
ه فق(إن «: ويشري فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي إىل هذه املسألة بقوله

ًاملنشود ال خيرج عن كونه جزءا من الفقه العام، ولكنه فقه له خصوصيته، ) األقليات
.)٣(»وموضوعه، ومشكالته املتميزة، وإن مل يعرفه فقهاؤنا السابقون بعنوان يميزه

كي هيتم بعالج مشكالهتم، واإلجابة ) فقه األقليات(فلامذا ال يكون عندنا «: ثم يقول
ت كل هذه األنواع من الفقه هلا جذور يف فقهنا اإلسالمي، ولكنها عن تساؤالهتم، وإن كان

َّغري منظمة، وهي جمملة غري مفصلة، ناقصة غري مكتملة، مناسبة لعرصها وبيئتها؛ ألن هذه  َّ
طبيعة الفقه، وال يتصور من فقه عرص مىض أن يعالج قضايا عرص مل تنشأ عنده، ومل خيطر 

. )٤(»ببال أهله حدوثها

). ١١ص(املصدر السابق، )١(
). ١٦٥ص(عبد اهللا بن بيه، . صناعة الفتوى وفقه األقليات، د)٢(
).٣٢ص(يوسف القرضاوي، . يف فقه األقليات املسلمة، د)٣(
).٣٢ص(املصدر السابق، )٤(



 

ه يؤكد بجالء عىل أمهية العنايـة بالتأصـيل والتنظـري هلـذا الفقـه ووضـع وهذا كل
قواعده وتأسيس بنيانه، مـع رعايـة األصـول الـرشعية احلاكمـة، والقواعـد الـضابطة 

.الستنباط األحكام بشكل عام
: َّويف حماولة لتأصيل فقه النوازل لألقليات املسلمة يقول فضيلة الدكتور ابن بيه

الكتاب والسنة، إال أنه : سائر فروع الفقه، يرجع إىل مصدري الرشيعةفقه األقليات ك«
: عند التفصيل يرجع

ِّإىل كليات الرشيعة القاضية برفع احلرج، وتنزيل أحكام احلاجات عىل : ًأوال
أحكام الرضورات، واعتبار عموم البلوى يف العبادات واملعامالت، وتنزيل حكم تغري 

ن، ودرء املفاسد، وارتكاب أخف الرضين وأضعف املكان عىل حكم تغري الزما
َّالرشين، مما يسميه البعض فقه املوازنات واملصالح املعتربة واملرسلة دون امللغاة َّ .

َفإن الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد، كام  ِ
. )١(يقول ابن ابن القيم يف إعالم املوقعني

. ت الرشيعة باعتبار جنسها فيام ال حيرص وال حيىص من النصوصوهي كليات شهد
يرجع فقه األقليات إىل نصوص جزئية تنطبق عىل قضايا وموضوعات ماثلة : ًثانيا

. يف ديار األقليات، وتشاركهم يف حكمها األكثريات املسلمة
يف يرجع فقه األقليات إىل أصل خاص ببعض العلامء يعترب حالة املسلمني: ًثالثا

ًأرض غري املسلمني سببا لسقوط بعض األحكام الرشعية مما عرف بمسألة الدار التي 
ٍنعرب عنها بحكم املكان، وهو منقول عن عمرو بن العاص من الصحابة، وعن أئمة؛ 

).٣/٣(م املوقعني، البن القيم، أعال)١(



 

، وأيب حنيفة، وحممد، ورواية عن أمحد، وعبد امللك بن حبيب )٢(، والثوري)١(كالنخعي
. )٣(من املالكية

أصله حديث : ل من أحاديث؛ كالنهي عن إقامة احلدود يف أرض العدوَّوهو مؤص
، ومرسل )٤(» ال تقطع األيدي يف السفر«: أيب داود والرتمذي وأمحد بإسناد قوي

.)٦(»ربا بني مسلم وحريبال«: )٥(مكحول

عمران، إبراهيم بن يزيد بن قـيس الكـويف، فقيـه العـراق، اإلمـام احلـافظ، أحـد األعـالم، روى عـن أبو) ١(
مرسوق، وعلقمة بن قيس، وعبيدة الـسلامين، روى عنـه احلكـم بـن عتيبـة، وعمـرو بـن مـرة، ومحـاد بـن

، سـري أعـالم النـبالء، )٦/٢٧٠(لكـربى، البـن سـعد، الطبقـات ا. هـ٩٥أيب سليامن تلميذه، تويف سنة 
).٤/٥٢٠(للذهبي، 

عبد اهللا، سفيان بن سعيد بن مرسوق، الثوري، الكويف، سمع عمرو بن مرة، وحبيب بن أيب حبيب، أبو)٢(
الطبقـات الكـربى، . هــ١٦١هـ، وتويف سنة ٩٧ولد سنة . وروى عنه شعبة، وابن املبارك، وحييى القطان

).٤/٩٢(، التاريخ الكبري، للبخاري، )٦/٣٧١(البن سعد، 
مروان، عبد امللك بن حبيب بن سليامن، فقيه أهل األنـدلس، روى عـن أصـبغ، وأسـد بـن الفـرات، أبو)٣(

طبقـات الفقهـاء، . هــ٢٣٨وابن املاجشون، وروى عنـه بقـي بـن خملـد، وحممـد بـن وضـاح، تـويف سـنة 
).٢/٨(فرحون، ، الديباج املذهب، البن)١٦٢ص للشريازي،

، والرتمذي، كتاب احلدود عن )٤٤٠٨(يف الرجل يرسق يف الغزو أيقطع، : داود، كتاب احلدود، بابأبو: أخرجه)٤(
،-» الــسفر«بــدل » الغــزو«: وعنــده-) ١٤٥٠(مــا جــاء أن ال تقطــع األيــدي يف الغــزو، : بــاب، ^رســول اهللا

غـدة، مكتبـة املطبوعـات عبـد الفتـاح أيب: ، تـرقيم»الـصغرىسـننه «وأبو عبد الرمحن أمحد بن شـعيب النـسائي يف 
، قـال احلـافظ ابـن )٤٩٧٩(القطـع يف الـسفر، : م، كتاب قطع السارق، باب١٩٨٦/هـ١٤٠٦اإلسالمية، حلب، 

.»إسناده مرصي قوي«: عن إسناد أيب داود) ١/٢٨٩(» اإلصابة يف متييز الصحابة«حجر يف 
الدمشقي، عامل أهل الشام، روى عن أنس بن مالك، وأيب هند الـداري، عبد اهللا، مكحول، الشامي، أبو)٥(

الطبقات الكـربى، . هـ١١٢وواثلة ابن األسقع، وروى عنه األوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، تويف سنة 
).٨/٤٠٧(، اجلرح والتعديل، )٧/٤٥٣(البن سعد، 

:، حتقيـق وختـريج»األم«مـن كتابـه » اعـيكتـاب سـري األوز«يف Pذكره اإلمام حممد بن إدريـس الـشافعي ) ٦(
، ومـن )٩/٢٤٩(م، ٢٠٠١/هــ١٤٢٢، ١مـرص، ط-رفعت فـوزي عبـد املطلـب، دار الوفـاء باملنـصورة . د

عبـداملعطي أمـني . د: ، حتقيـق»معرفة السنن واآلثار«بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي يف اإلمام أبو: طريقه
الربـا عليـه حـرام : قال األوزاعـي«: ، قال)١٣/٢٧٦(م، ١٩٩١/ـه١٤١١، ١قلعجي، دار الوعي بحلب، ط

قد وضع من ربا اجلاهلية مـا أدركـه اإلسـالم مـن ذلـك، وكـان أول ^ يف دار احلرب وغريها؛ ألن رسول اهللا 
يـستحل املـسلم أكـل الربـا يف قـوم قـد حـرم اهللا عليـه دمـاءهم ربا وضعه ربـا العبـاس بـن عبـد املطلـب؛ فكيـف





 

ًفانطالقا من هذه األسس التي سنتوسع فيها، ومن األدلة اإلمجالية، واألدلة 
راء أهل العلم؛ يكون اجتهاد العلامء ترجيحيا انتقائيا أو إبداعيا إنشائيا التفصيلية، وآ

: أي-وإن كنت شخصيا أميل إىل النوع األول، وال أجرس عىل النوع الثاين إال بشاهد 
ألن النوع األول اختيار من أقوال العلامء ملصلحة اقتضت هذا -بنوع من التخريج

قد يؤدي إليها تطبيق القول املرتوك، وبصفة أكثر دقة االختيار، أو لدرء مفسدة 
: فسيكون االجتهاد هنا عىل ثالثة أرضب

ًاجتهاد جديد إلحداث قول يف قضية جديدة قياسا عىل املنصوص يف األصلني؛ -١
. الكتاب والسنة

ًواجتهاد يف حتقيق املناط، وهو اجتهاد ال ينقطع أبدا، كام يقول الشاطبي؛ ألنه -٢
ق للقاعدة املتفق عليها عىل واقع جديد تنطبق عليه هذه القاعدة، وليس تطبي

. كاالجتهاد األول الذي خيتص به املجتهدون، بل يستوي فيه املجتهد واملقلد
ًأما النوع الثالث فهو اجتهاد ترجيحي وهو اختيار قول قد يكون مرجوحا يف وقت من -٣

فيختاره العلامء ملصلحة اقتضت -وليس النعدامه-األوقات؛ إما لضعف املستند 
؛ فلهذا، فتسليط األنواع الثالثة »جريان العمل«ذلك، وهذا ما يسمى عند املالكية 

 
القول ما قـال : يوسفوقال أبو. فال يستحل ذلك^كان املسلم يبايع الكافر يف عهد رسول اهللا وأمواهلم؟ وقد

حنيفـة هـذا وإنام أحل أبو. ال حيل هذا عندنا وال جيوز، وقد بلغتنا اآلثار التي ذكر األوزاعي يف الربا: األوزاعي
، ثم قـال اإلمـام »...بني أهل احلربال ربا«: أنه قال^ ألن بعض املشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول اهللا 

يوسـف أليب القول كام قال األوزاعي وأبو يوسف، واحلجة كام احتج األوزاعي، وما احتج بـه أبـو«: الشافعي
.»حنيفة ليس بثابت؛ فال حجة فيه

عوامـة، حممـد : ، جلامل الدين عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي، حتقيـق»نصب الراية ألحاديث اهلداية«: يراجع
ــ١٤١٨، ١الـسعودية، ط-مؤسسة الريان، بريوت ودار القبلة للثقافـة اإلسـالمية بجـدة  ، )٤/٤٤(م، ١٩٩٧/ه

الـسيد عبـد اهللا : ، ألمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، حتقيـق»الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية«و
، »سلسلة األحاديـث الـضعيفة وأثرهـا الـيسء عـىل األمـة«، و)٢/١٥٨(هاشم اليامين املدين، دار املعرفة، بريوت، 

).٦٥٣٣(م، ١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١ملحمد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، ط



 

واقع األقلية، : لالجتهاد يكون يف ضوء العنارص الثالثة التي حتكم الفتوى وهي
. واألدلة اإلمجالية، واألدلة التفصيلية

ٍمن كل ذلك تنشأ الفتوى يف جدلية وتد اخل وتكامل وتفاعل ينتج منه توازن بني الدليل َّ
والواقع يضبط به الفقيه طبيعة الفتوى ويرى به احلكم من خالل مرتبة احلاجة، ومرتبة الدليل، 
ومرتبة احلكم، وكذلك من خالل التعامل بني الكيل واجلزئي، وهو تعامل دقيق ال جيوز فيه 

َّحق من احلكم؛ وهلذا أصل املالكية ملا سموه إمهال أي منهام، بل يعطى كل منهام قدر ما يست
.بالقاعدة البينية، وهي إعطاء قضية واحدة ذات وجهني حكمني خمتلفني باعتبار وجود دليلني

وسرتى هذه األنواع من االجتهاد من خالل مطالعة مشهد أوضاع األقليات فيام 
، ويف التعامل مع يتعلق بأنكحتهم ومعامالهتم املالية وعوائدهم يف األكل واللباس

الناس، يف هتاين األفراح والتعازي يف األحزان واألتراح، يف االنخراط يف األحزاب 
. إىل آخر القائمة... والرتشح واالنتخاب

َّفاألقليات تواجه حتديات عنيدة عىل مستوى الفرد الذي يعيش وسط بيئة هلا فلسفتها املادية 
ِّمستوى األرسة التي حتاول التامسك يف خضم جمتمع التي ال جمال فيها للوازع الديني، وعىل

َّتفككت فيه الروابط األرسية، واستحالت فيه العالقة الزوجية بني الزوجني، واألبوية بني األبناء 
. واألبوين، إىل عالقة غري قائمة عىل أسس من القوامة اإلجيابية

تمعات، فهو مبعثر أما عىل مستوى املجتمع املسلم الصغري الذي يساكن هذه املج
أن : ِّال ينتظمه ناظم، وال جيمع شتاته جامع؛ فالتحديات تطاول العقيدة التي نعني هبا

ًيكون املرء مسلام مؤمنا باهللا ومالئكته وكتبه ورسله، وليس بالرضورة أشعريا وال  ً
. ِّسلفيا وال معتزليا وغري ذلك من التفسريات التي تشوش عىل العامي

والتي » الرسالة«عقيدة التي كتبها حممد بن أيب زيد القريواين يف صدر ولعل ال
ترجع إىل نصوص الكتاب والسنة ال خيتلف عليها طوائف أهل السنة، هي أفضل يشء 

. يتعلمه املسلمون يف املهاجر؛ لبساطتها وسالمتها من اجلدل والتشويش



 

َكام تطاول ممارسة العبادة مع ما يتطلبه من تكوين اجل امعة املسلمة واملؤسسات ُ
.اإلسالمية من مساجد ومدارس ومراكز

ِّكام تطاول العالقة باآلخر، وإجياد وسائل التعايش التي جتنب املسلم الذوبان 
ًالثقايف، وكذلك حترسه من التقوقع والعزلة؛ ليصبح يف النهاية عضوا فعاال يف املجتمع  َّ ً

ًممكنا، أسوة بنبي اهللا يوسف َّ ُطب ملك مرص بقولهعندما خا:﴿ GFE
L K J IH﴾]٥٥: يوسف[.

كل ذلك حيتاج إىل فقه نفس يوازن بني الدليل وبني الواقع، مع ورع ال تشوبه 
. )١(»ِّوسوسة، وجسارة ال ينغصها هتتك وال جرأة

ًوقد حاول الشيخ أن جيمع تلك األصول نظام قائال ً :
ٍعقــــود الـمــــسلمني بــــدار غــــرب ْ ْ َُ ِ َ ِ َ ُِ ِ ُ ْ ُ

َوميـــــز ْ ـــــه جيـــــور طـــــوراَِ ًان الفقي ُ ُْ َ َ َُ ِ ِ ْ
ــــجزئي ضـــيق وانحـــصار  ٌففـــي ال َِّ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ٌ ِ ْ ْ

ُجتاذبــــــها الــــــمقاصد والفـــــروع  َ َ ُُ َُ َ َْ ُ ِ َ َ
ُإىل طــــــرف فيفــــــرط أو يــــــضيع  ْ َ ْ ُِ َ ُ ْ َ َِ ٍ َ
ــــــسح وســــــيع  ــــــيل منف ُويف الك ْ َ ٌ َِ َ َُ ِّ ِّ ُ ِ

َونــــور الـــــحق مــــصلحة تــــوازى  َ َ ْ َ ْ َُ ٌُ َ َْ ُِّ
َمـــــآالت األمـــــور لــــــه َ ْ َِ ُ َُ ٌا اعتبـــــارُ َ ِ ْ

ـــــذاك وذا بــــــهذا  ـــــذا ب ـــــزن ه َف َ َ َ ْ ََ َِ َِ َ ِ
ـــــه ـــــرا فدع ـــــستطع أم ـــــإن مل ت ُف ْْ َ َ ََ ْ ًَ ْ ِْ ْ َ

ُبجزئـــي النـــصوص لـــه ســـطوع  ْ ُ ُ ُُ ُ َِّ ِ ُّ ِ ْ ِ
ُوحــــاجي الــــرضورة قــــد يطيــــع  ْ ُ ْ َِ ِْ َ َ ُُّ َّ ِ
ــك البــديع  ــيس منهج ــن يف الق ُيك ْ َ ُ َ ْ ْ َِ ْ َْ ْ َ ِ َ ُ

ــــــستطيع ُوجــــــاوزه إىل مــــــا ت ْ ُ َ َِ َ َْ َ َ َ ِ ْ ِ)٢(

 

).١٧٢-١٦٩ص(َّعبد اهللا بن بيه، . صناعة الفتوى وفقه األقليات، د)١(
).١٦٦ص(املرجع السابق، )٢(



 

 

 
 
 

عن البيان أن ثمة قواعد أصولية ومقاصدية وفقهية اشتملت عليها مدونة أصول الفقه ٌّغني
والقواعد الفقهية، وهي ذات فوائد اجتهادية كبرية يف النظر الفقهي املتعلق بأحوال األقليات 

َملا كانت أحوال األقليات املسلمة وأوضاعها مل حتظ باالهتامم بالنظر املسلمة وأوضاعها، ولكن 
ًالفقهي االجتهادي إال قليال وذلك بالنسبة لسائر جماالت الفقه العام؛ فإن تلك القواعد الفقهية 
واألصولية مل يكن استخدامها يف االجتهاد الفقهي بصفة عامة، ويف االجتهاد لتأصيل فقه 

ًإال استخداما حمدودا، األقليات بصفة خاصة ًفظلت لذلك السبب قواعد مغمورة ضعيفة يف «ً ً َ
وذلك بالرغم من أهنا تنطوي عىل أثرها الفقهي، غري نضيجة عىل التقرير والتحرير والرتتيب،

. )١(»طاقة منهجية اجتهادية كبرية يف جمال فقه األقليات عىل وجه اخلصوص
عد الفقهية واألصولية التي تتعلق بفقه واملقصود البحث والتفتيش عن تلك القوا

ًونوازل األقليات، لتدرس بعناية خاصة، واهتامم بحثي مستقل، وفقا للمقاصد  ُ
الرشعية لفقه األقليات، والتي تعتمد عىل إقامة الدين بني األقليات، والعمل عىل تبليغ 

ألقليات املسلمة رسالة اإلسالم وتوطني الدعوة إىل اهللا، وتأصيل فقه اجلامعة يف حياة ا
والتأسيس لفقه مستقر، كل ذلك يف إطار من التيسري الرشعي املنضبط ورفع احلرج، 

. بترصف يسري) ٥٧ص(عبد املجيد النجار، . نحو منهج أصويل لفقه األقليات، د)١(



 

ٍبحيث يستثمر ذلك كله إلبراز قواعد رشعية متميزة يبنى عليها فقه األقليات، بحيث  َ ُ
ًخترج يف نسق جمموع يمهد لرشحها رشحا يكشف عن مكنوناهتا وتطبيقاهتا املتعددة يف 

األقليات املسلمة، لتأيت بعد ذلك عملية استخراج ضوابط خاصة بمعاجلة ساحة نوازل
أحوال األقليات املسلمة، عىل غرار عمل الفقهاء يف صياغة ضوابط أصولية أو فقهية 

. خاصة بباب بعينه أو جمال بخصوصه
وبطبيعة احلال فإنه ال حرج من استعامل بعض تلك القواعد بصيغتها التي هي 

ادة الصياغة بام حيمل معاين ومقاصد فقه األقليات املسلمة، مع مالحظة عليها، أو إع
ُّالفروق التي قد تدق بني مقاصد الشارع احلكيم وبني مقاصد املكلفني، وغني عن  ِ َ
ٍالبيان أن عمال كهذا حيتاج إىل ذهنية علمية عميقة، وعقلية أصولية دقيقة، وسياج من  ً

. ، واجتهاد معتربتقوى اهللا 
يأيت حماولة لرصد بعض تلك القواعد املستمدة من منظومة أصول األحكام وفيام

والتي يمكن أن تشكل نواة لتلك القواعد األصولية املقاصدية الفقهية التي يبنى عليها 
. رصح فقه نوازل األقليات املسلمة

ُوجدير بالذكر أن بعض تلك القواعد التي سرتد، منها ِ ما هو متمحض يف علم : َ
ما هو مشرتك بني : ًما يتعلق بأصول الدين والفقه معا، وأما: الفقه، ومنهاأصول 

أصول الفقه ومقاصد الترشيع وقواعد الفقه، فإننا نختار ما هو األنسب بالنسبة 
ًلألصول فنقدمه، ثم نردف بام هو األقرب للقواعد الفقهية فيأيت تاليا بعد القواعد 

. األصولية املتعلقة بنفس املوضوع
ًوف تصاغ هذه القواعد يف جمموعات موضوعية ضبطا هلا وتسهيال لدراستهاوس ً ُ.



 

وفيام ييل بيان ألهم جمموعات القواعد األصولية واملقاصدية والفقهية املتعلقة 
: بتأصيل فقه نوازل األقليات املسلمة

.القواعد املتعلقة باالجتهاد-١
.القواعد املتعلقة بالرخص واملشقات-٢
.د املتعلقة بالرضورات واحلاجاتالقواع-٣
.القواعد املتعلقة باملقاصد-٤
.القواعد املتعلقة بالتعارض والرتجيح بني املصالح واملفاسد-٥
.القواعد املتعلقة باملآالت-٦
.القواعد املتعلقة بالعرف-٧
.القواعد املتعلقة بالوالية والسياسة-٨

ِبرده إىل قواعد علم األصول واملقاصد الرشعية، ويف هذا الفصل حماولة لتأصيل هذا الفقه  ِّ
وعلم قواعد الفقه بحيث تنتظم مجلة وافرة من هذه األصول احلاكمة والقواعـد الـضابطة لفقـه 
نوازل األقليات املسلمة؛ لتجتمع تلك األصول والقواعد والـضوابط يف إحكـام مـنهج سـديد 

.سالميةللتعامل مع النوازل املعارصة يف حياة األقليات اإل

 

: ًتعريف القواعد لغة واصطالحا
: ٍتطلق عىل معان متعددة ترجع إىل معنى االستقرار والثبات، ومن تلك املعاين: ًالقاعدة لغة

!"# ﴿: فقواعد البيت أسسه التي يقوم عليها، قال تعاىل: األساس



 

، وقد تطلق القواعد عىل أساطني البناء، )١(]١٢٧: البقرة[﴾$%&'
.)٢(»القواعد أساطني البناء التي تعمده«: قال الزجاج
﴾Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴿: قال تعاىل

.]٢٦: النحل[
أصوهلا املعرتضة يف آفاق : قواعد السحاب: )٣(عبيدقال أبو: أصول السحاب

.)٤(السامء، شبهت بقواعد البناء 
عاين القاعدة هو األساس واألصل، وسواء أكان ذلك حسيا وباجلملة فإن أهم م

. )٥(كقواعد البيت، أم معنويا كقواعد الدين، وقواعد العلوم
: ًالقاعدة اصطالحا

َوجد اجتاهان يف ًبدأ ظهور معنى القاعدة اصطالحا يف القرن الثامن اهلجري، وقد  ِ ُ
ًتعريف القاعدة اصطالحا، وذلك بناء عىل اختالفهم  هل هي كلية، أم أغلبية؟ً

ـاد اجلـوهري، حتقيـق)١١/٢٣٩(لسان العرب، البن منظور، ) ١( ـة، إلسـامعيل بـن مح : ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي
).٧٣٨ص(، الكليات، للكفوي، )٢/٥٢٥(م، ١٩٩٠، ٤أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط

).١١/٢٣٩(منظور، ب، البن رلسان الع) ٢(
: بن سـالم بـن عبـد اهللا، البغـدادي، اإلمـام احلـافظ املجتهـد ذو الفنـون، مـن مؤلفاتـهاعبيد، القاسم أبو) ٣(

طبقـات . هــ٢٢٤هــ، وتـويف سـنة١٥٧غريب احلديث، وفضائل القرآن، والناسخ واملنـسوخ، ولـد سـنة 
).١٠/٤٩٠(، سري أعالم النبالء، للذهبي، )٩٢ص(الفقهاء، للشريازي، 

).١١/٢٣٩(املرجع السابق، ) ٤(
- #١٤١٨، ١يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط. القواعد الفقهية، د) ٥(

).١٥ص(م، ١٩٩٨



 

(٣)واملقري والسبكي (٢)والتفتازاين (١)اجلرجاين : فممن عرفها بأهنا كلية

.)٤(وغريهم
. )٥(»قضية كلية منطبقة عىل مجيع جزيئاهتا«: قول اجلرجاين: ومن تعبرياهتم
قضية كلية من حيث اشتامهلا بالقوة عىل : ًالقاعدة اصطالحا«: (٦)وقول الكفوي

.)٧(»جزئيات موضوعهاأحكام 
األمر الكيل الذي ينطبق عليه جزيئات كثرية تفهم : القاعدة«: وقول التاج السبكي

.)٨(»أحكامها منها
فالفاعل مرفوع يف النحو، واألمر للوجوب يف األصول، ولكن ملا وقع قليل 

: عــيل بــن حممــد بــن عــيل احلــسيني، اجلرجــاين، عــامل املــرشق ويعــرف بالــسيد الــرشيف، مــن مــصنفاته) ١(
الـضوء . هــ٨١٦هـ، وتـويف سـنة ٧٤٠اقف العضدية، ولد سنة التعريفات، تفسري الزهراوين، رشح املو

).١/٣٣٣(، البدر الطالع، للشوكاين، )٥/٣٢٨(الالمع، للسخاوي، 
التلـويح : مسعود بن عمر التفتازاين، عامل بالنحو والترصيف، واملعاين والبيان، واألصلني، واملنطـق، مـن مـصنفاته) ٢(

ــ، ٧١٢أصول الدين، واملقاصـد يف أصـول الـدين ورشحهـا، ولـد سـنة يف أصول فقه احلنفية، ورشح العقائد يف  ه
).٨/٥٤٧(، وشذرات الذهب، البن العامد، )٤/٣٥٠(الدرر الكامنة، البن حجر، . هـ٧٩٢وتويف سنة 

تاج الدين، عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام، السبكي، أجاز له مجاعة كابن سيد الناس ) ٣(
: هـ فسمع هبا من زينب بنت الكـامل، واملـزي، والـذهبي، مـن مـصنفاته٧٣٩دم دمشق سنة وطبقته ثم ق

هــ، وتـويف سـنة ٧٢٧مجع اجلوامع، ورشح خمتـرص ابـن احلاجـب، ورشح منهـاج البيـضاوي، ولـد سـنة 
)١/٢٨٣(، والبدر الطالع، للشوكاين، )٨/٣٧٨(شذرات الذهب، البن العامد، . هـ٧٧٢

ــازاين، )٢١٩ص(ين، التعريفــات، للجرجــا) ٤( ، والقواعــد، )١/٣٦(، رشح التلــويح عــىل التوضــيح للتفت
عـادل أمحـد : ، األشباه والنظائر، لتاج الدين عبـدالوهاب بـن عـيل الـسبكي، حتقيـق)١/٢١٢(للمقري، 

).١/١١(م، ١٩٩١-#١٤١١، ١عبد املوجود، وعيل حممد عوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
).٢١٩ص (، التعريفات، للجرجاين) ٥(
البقاء، أيوب بن موسى، احلسيني، الكفوي، كان من قـضاة احلنفيـة، لـه كتـاب الكليـات، تـويف سـنة أبو) ٦(

).٣/٣١(، معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، )٢/٣٨(األعالم، للزركيل، . هـ١٠٩٤
).٧٢٨ص(الكليات، أليب البقاء الكفوي، ) ٧(
.)١/١١(األشباه والنظائر، للسبكي، ) ٨(



 

نادر من االستثناء عرفها بعضهم بأهنا أكثرية، وممن عرفها بأهنا حكم أكثري أو 
.)٢()١(الشهاب احلموي: ية أغلبيةقض

: ًتعريف األصول لغة واصطالحا
مجع أصل، واألصل ما يبنى عليه غريه، وأصل كل يشء ما يستند : األصول لغة

.)٣(وجود ذلك اليشء إليه
ٍواألصل اصطالحا يطلق عىل معان، أمهها ً)٤( :

. فاخلمر أصل النبيذ: املقيس عليه-١
.»ل يف الكالم احلقيقةاألص«: كقوهلم: الراجح-٢
. دليلها: ، أي»أصل املسألة الكتاب والسنة«: كقوهلم: الدليل-٣
. »تباح امليتة للمضطر عىل خالف األصل«: كقوهلم: القاعدة املستمرة-٤
.»األصل بقاء ما كان عىل ما كان«: كقوهلم: املستصحب-٥
.»أصل املسألة كذا«: كقول الفرضيني: املخرج-٦
.»ًاألصل يف لفظ الصالة رشعا أهنا تطلق عىل العبادة املخصوصة«: كقوهلم: ب يف الرشعالغال-٧

: معنى القاعدة األصولية
، فهي بمثابة األسس واخلطط )٥(القاعدة األصولية هي حكم كيل تنبني عليه الفروع الفقهية

: العباس، شهاب الدين، أمحد بن حممد احلسني احلموي احلنفي، عامل مشارك يف أنواع من العلوم، من مصنفاتهأبو) ١(
بن غمز عيون البصائر عىل حماسن األشباه والنظائر البن نجيم يف الفروع، و الدر النفيس يف بيان نسب اإلمام حممد

).٢/٩٣(، معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، )١/٢٣٩(األعالم، للزركيل،. هـ١١٩٨إدريس، تويف سنة 
-٤٤ص(، القواعد الفقهيـة للباحـسني، )١/٣٦(، هتذيب الفروق )١/٥١(، للحموي، غمز عيون البصائر) ٢(

).٤١ص(، القواعد الفقهية للندوي، )٤٨
).٢٧/٤٤٧(، تاج العروس، للزبيدي، )١/١٦(املصباح املنري، للفيومي، ) ٣(
، إرشــاد )٤٠-١/٣٩(، رشح الكوكــب املنــري، البــن النجــار )١٧-١/١٦(حــيط، للزركــيش، البحــر امل) ٤(

).١/٥٧(الفحول، للشوكاين، 
اجلـياليل املرينـي، دار ابـن القـيم، . القواعد األصولية عند اإلمام الشاطبي من خالل كتابـه املوافقـات، د) ٥(





 

.)١(واملناهج التي يضعها املجتهد نصب عينيه عند البدء والرشوع يف االستنباط
.)٢(ُالقواعد التي يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الرشعية من األدلة: أي هي

وقد توصف بأهنا يف األصل قواعد لغوية تتعلق بألفاظ الكتاب والسنة ودالالهتا، 
. )٣(مستفادة من أساليب لغة العرب، تساعد املجتهد عىل التوصل إىل األحكام الرشعية

ُقضايا كلية يتوصل هبا إىل استنباط األحكام : يف أهناوربام كان من أدق هذه التعار
.)٤(الرشعية من األدلة

العام جيري عىل عمومه، : وتتميز القاعدة األصولية بأهنا مصوغة صيغة عامة، نحو
ُما مل يرد دليل خيصصه، ونحو . كل حكم رشعي أمكن تعليله فالقياس جائز فيه: َِ

ردة عن ظروفها ومالبساهتا، وأسباب الورود، كام تتميز القاعدة األصولية بأهنا جم
ًونحو ذلك، حتى تكون منطبقة متاما عىل كل مثيالهتا املعلولة بعلتها؛ ألهنا إذا كانت 

.مرتبطة بسبب خاص ونحو ذلك مل تكن قاعدة
: أمهية القواعد األصولية

عية تبني أن القاعدة األصولية منهاج يسلكه املجتهد أثناء استنباط األحكام الرش
َبغية عدم اخلطأ؛ فهي قواعد مؤسسة عىل الدليل، مرتبة بأدلة علمية  َّ ِ من املنقول )٥(َ

ُبمثابة ميزان عدل توزن هبا األمور العلمية، ويتوصل من خالهلا إىل فهيواملعقول؛ لذا 
 

ــاهرة، ط ــان، الق ــن عف ــدمام، دار اب ــوع ، أ)٥٥ص(م، ٢٠٠٤-ه١٤٢٥، ١ال ــه احلــد واملوض صــول الفق
).٤٧ص(يعقوب الباحسني، . والغاية، د

).٤٠٣ص(م، ١٩٩٩-ه١٤١٩، ١عمر األشقر، دار النفائس، األردن، ط. نظرات يف أصول الفقه، د) ١(
).١٠٧ص(يعقوب الباحسني، . أصول الفقه احلد واملوضوع والغاية، د) ٢(
-ه١٤٢٥، ٣ديع، توزيـع مؤسـسة الريـان، بـريوت، طتيسري علم أصول الفقه، لعبد اهللا بن يوسف اجلـ) ٣(

).٢١١ص(م، ٢٠٠٤
).١/٢٥٢(، ه١٤٢٩، دار الرشد، ١حممد التمبكي اهلاشمي، ط. القواعد األصولية عند ابن تيمية، د) ٤(
).٩ص(أصول الفقه، ملحمد أيب زهرة، دار الفكر العريب، ) ٥(



 

. )١(معرفة األحكام الرشعية التي هي مناط السعادة الدنيوية واألخروية 
ِّن بواسطتها من الرد عىل املخالفني، وأن يقيم منهاج كام أن األصويل يتمك

. االستدالل وإقامة احلجة عىل املعاندين
ِّوهذه القواعد متس إليها حاجة املفرس لكتاب اهللا، والشارح حلديث رسول اهللا 

 كام يعتني هبا الباحث يف أصول العقيدة والدين؛ لكوهنا تنمي ملكة الفهم ،
. يف التفكري واالستنباطِّالصحيح، وتولد الرشاد

.وهي تعني عىل املقارنة بني املذاهب، ومتد الباحث بمعني ال ينضب يف أصول الرتجيح وال بد
ِّوال شك أن علم أصول الفقه واستنباط األحكام هو من أجل علوم أئمة املسلمني، 

ازدوج فيه العقل والسمع، «: العلم الذيPحامد الغزايلوهو كام قال أبو
.)٢(»فإنه يأخذ من صفو الرأي والرشع سواء السبيل... ب فيه الرأي والرشعواصطح


 

 : :

: ًاملقاصد لغة
.صدر بمعنى القصدإذا أريد امل-بفتح ما قبل اآلخر-َمجع مقصد : املقاصد

.ِأما إذا أريد املكان بمعنى جهة القصد، فيكرس ما قبل اآلخر، مقصد
> = < ﴿: ٍوقصد هلا عدة معان فهي تدل عىل استقامة الطريق، كام قال تعاىل

.]٩: النحل[﴾?

).١/٢٤(اإلحكام، لآلمدي ) ١(
).٤ص(املستصفى، للغزايل،) ٢(



 

.بيان الطريق املستقيم: أي
.]١٩: لقامن[﴾Ý Ü Û﴿: كام تدل عىل العدل والتوسط، ومنه قوله تعاىل

. )١(ٍهناك معان أخرىو
ِّاألم والتوجه وإتيان اليشء والعزم والنهود والنهوض: واألقرب للمراد أن القصد بمعنى َ.
ُّاألم : ُالقصد: )٢(قال صاحب القاموس املحيط َ)٣(.

: ومواقعها يف كالم العرب) ق ص د(أصل « : يف رس الصناعة)٤(وقال ابن جني
.)٥(»نحو اليشء عىل اعتدال كان ذلك أو جوراالعتزام والتوجه والنهود والنهوض 

: ًتعريف املقاصد اصطالحا
.)٦(الغاية منها، واألرسار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها: املراد بمقاصد الرشيعة

.من اخللقومقاصد الرشيعة هي ما يقصد الشارع برشع احلكم، أو هي مراد احلق 
ص الرشع، فيتداخل مع العلل واألسباب وهو الذي جتليه العقول من نصو

َالعلل جمرد -كالرازي-واحلكم، مع اختالف يف بعض الشيات، وبخاصة عند من يرى  َ
ٍأمارات وعالمات، وليست حكمـا وغايات ًِ َ)٧(.

).٥/٩٥(الكرس واالنكسار، واالكتناز والكثرة، معجم مقاييس اللغة، البن فارس، : منها) ١(
الطاهر، جمد الدين، حممد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر الفريوز آبادي، اللغوي، الشافعي، العالمة، ولـد سـنة أبو) ٢(

اب العزيز، و القاموس املحيط، وتنوير املقباس يف بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكت. هـ٨١٧هـ، وتويف سنة ٧٢٩
).٩/١٨٦(، شذرات الذهب، البن العامد، )١/٢٧٣(تفسري ابن عباس، وغري ذلك، بغية الوعاة، للسيوطي، 

).١/٣٢٤(القاموس املحيط، للفريوزآبادي، ) ٣(
يف، املوصـيل، الفتح، عثامن بن جنـي النحـوي، مـن أحـذق أهـل األدب وأعلمهـم بـالنحو والتـرصأبو) ٤(

اللمع واخلصائص يف النحو، واملذكر واملؤنث، وغري ذلك، تـويف سـنة : صاحب التصانيف، من تصانيفه
).٤/٤٩٤(، وشذرات الذهب، البن العامد، )٢/١٣٢(بغية الوعاة، للسيوطي، . هـ٣٩٢

).٩/٣٦(تاج العروس، للزبيدي، ) ٥(
).٧ص(مقاصد الرشيعة، لعالل الفايس، ) ٦(
٢عبد اهللا بن بيه، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، لنـدن، ط. قة مقاصد الرشيعة بأصول الفقه، دعال) ٧(



 

ِاملعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال الترشيع أو معظمها، : أو هي
.)١(ٍّنوع خاص من أحكام الرشيعة بحيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف 

ًوقد يعرب باملقاصد عن نفس احلكم املنصب عىل املصلحة جلبا واملفسدة درءا ً.
وهي املتضمنة للمصالح واملفاسد : مقاصد: األحكام عىل قسمني«: يقول القرايف

.)٢(»وهي الطرق املفضية إليها: يف أنفسها، ووسائل
آخر يتعلق بنوايا املكلفني وغاياهتم من ُوقد تستعمل املقاصد باصطالح رشعي 

وهي إحدى القواعد » األمور بمقاصدها«القاعدة الفقهية الكلية : أفعاهلم، ومن ذلك
.اخلمس الفقهية الكربى التي بني عليها الفقه اإلسالمي

.ِحكم وغايات: فاملقاصد باالصطالح األول هي
.أحكام حتقق تلك احلكم: وباالصطالح الثاين هي

.نوايا املكلفني وإراداهتم: صطالح الثالث هيوباال
.والذي هنتم به يف هذا السياق هو املعنى األول

: وقد عرف بعض املعارصين القاعدة املقاصدية فقال
قضية كلية تعرب عن إرادة الشارع من ترشيع األحكام، وتستفاد عن طريق «

.)٣(»االستقراء لألحكام الرشعية
 : :

. ِإن املقاصد هي روح الرشيعة وحكمها وغاياهتا، ومراميها ومغازهيا ومعانيها

 
).١٤ص(م، ٢٠٠٦-#١٤٢٧

).٥١ص(مقاصد الرشيعة، للطاهر ابن عاشور، ) ١(
).٢/٤٥١(الفروق، للقرايف، ) ٢(
).٣١ص(شبري، حممد عثامن . القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الرشيعة اإلسالمية، د) ٣(



 

.وال يتأتى اجتهاد صحيح من غري دراية بقواعد املقاصد
معرفة اللغة العربية فيام : ًأوال«: وقد قال الشاطبي يف سياق ما يبنى عليه االجتهاد

.وصيتعلق بدالالت األلفاظ ومقتضيات النص
ًمعرفة مقاصد الرشيعة مجلة وتفصيال إذا تعلق االجتهاد باملعاين من املصالح : ًثانيا
إنام حتصل درجة االجتهاد «: ، وقال يف املسألة الثانية من مسائل االجتهاد)١(»واملفاسد

.)٢(»فهم مقاصد الرشيعة عىل كامهلا: أحدمها: ملن اتصف بوصفني
يح لدى التعارض بني األدلة فام كان أقرب إىل واملقاصد تعني املجتهد عىل الرتج

.حتقيقها فهو أوىل بالصواب
وربام أفاد املجتهد من املقاصد بيان وفهم بعض األحكام الرشعية، وإدراك مرامي 

.بعض النصوص اجلزئية وتوجيهها وجهتها الصحيحة
َاحلكم َوال غنى باملفتي أن ينظر يف املقاصد الرشعية قبل فتياه ليعطي املستفتي 

.الذي يناسب مقصود الشارع من ترشيع األحكام
ِّواملجتهد حيكم املقاصد عند االعتبار بأقوال الصحابة والسلف فيأخذ ما كان 

.أقرب لتحقيق املقاصد والعمل باملطلوب
واملقاصد ترشد املجتهد الستنباط أحكام الوقائع املستجدة مما مل يدل عليه دليل، 

.)٣(ليهوال وجد له نظري يقاس ع
وغري ذلك من الفوائد والفرائد التي جينيها الفقيه واألصويل واملجتهد من درس 

.)٤(هذه القواعد وإدراك تلك املقاصد
 : :

).٤/١٦٢(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).١٠٦-٤/١٠٥(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(
.سيأيت يف الفصل الرابع من هذا الباب مزيد بيان هلذه املسألة) ٣(
).٥٨-٤٣ص (نعامن جغيم، دار النفائس، األردن، . طرق الكشف عن مقاصد الشارع، د) ٤(



 

.)١(املقاصد من األصول وال بد، بل إن املقاصد هي أصول الفقه بعينها
َّيه ثالثني منحى من مناحي العالقة القوية بني األصول واملقاصد ومثل وقد ذكر الشيخ ابن ب

.هلا بأمثلة هبا تدرك الصالت القريبة والوشائج احلميمة بني املقاصد واألصول
وأطال النفس يف بيان أمثلة وجماالت تستثمر فيها تلك املقاصد يف علم األصول، 

ًوتتداخل معه تأصيال وتفريعا ً)٢(.
قرر لدى أهل العلم أن العالقة بني علمي األصول واملقاصد هي عالقة العام باخلاص، ـعىل أن املت

.واجلزء بالكل؛ إذ املقاصد إحدى املوضوعات اخلاضعة الختصاص بحث التقعيد األصويل
ًوألمهية القواعد املقاصدية وعناية املتأخرين هبا أوشكت أن تنفصل علام مستقال 

. )٣(عن علم األصول
فيام ييل إلقاء بعض األضواء عىل الفروقات بني القاعدة األصولية ويمكن

: واملقاصدية وذلك من جهتني
: من حيث العموم واخلصوص: ًأوال

ًالقاعدة األصولية أعم من املقاصدية؛ ذلك أن قواعد املقاصد تتعلق غالبا ببيان 
َاحلك ما يتعلق باألدلة م والغايات املتوخاة يف الترشيع، وأما قواعد األصول فمنهاِ

ًالتبعية كاملصالح وسد الذرائع، ومنها ما ليس كذلك كالقواعد األصولية اللغوية مثال ِّ.
: من حيث مصدرها ودليلها: ًثانيا

ُقواعد املقاصد إنام تستنبط باستقراء نصوص الشارع احلكيم، أو من خالل النظر 

).١٣١ص(بن بيه، عالقة املقاصد بأصول الفقه، ال) ١(
).١٣١-٩٩ص(عالقة املقاصد بأصول الفقه، البن بيه، ) ٢(
ــويل، د) ٣( ــد األص ــة التقعي ــريوت، ط. نظري ــزم، ب ــن ح ــدارين، دار اب ــد الب ــد احلمي ــن عب م، ٢٠٠٦-#١٤٢٧، ١أيم

).١٨٠ص(



 

نقوالت، يف حني أن القاعدة يف الفروع الفقهية، فالعمدة يف معرفة املقاصد هي امل
.األصولية قد تستند إىل املعقوالت أو اللغويات

.»األقوى يقدم عىل األضعف« قاعدة : فمن األوىل
.)١(»العام ظني الداللة« قاعدة : ومن الثانية

ًونظرا لقرب املقاصد من األصول وانبثاقها عنها فإن قواعدها ستكون مضمنة مع 
ًل وملحقة هبا جريا عىل منهج أيب إسحاق الشاطبي قواعد األصول يف هذا الفص

Pيف تصانيفه .
 

ًتقدم تعريف القاعدة لغة واصطالحا، ومن أحسن تعريفات القواعد الفقهية 
: ًاصطالحا أهنا

.)٢(حكم كيل فقهي ينطبق عىل فروع كثرية من أكثر من باب
التعبري السليم يف وصف القاعدة من حيث إنه أهم ما يف : هو» حكم«: فقولنا

.القضية؛ ألنه مناط الفائدة والتصديق والتكذيب
ِّأن القاعدة شاملة جلميع أفرادها، وال خيل بكليتها خروج بعض أفرادها ملعارض: أي» كيل«: وقولنا ُّ ِ ُ.

.قيد إلخراج القواعد يف الفنون األخرى» فقهي«: وقولنا
ًفالقاعدة جتمع كثريا من الفروع واجلزئيات » ينطبق عىل فروع كثرية«: وقولنا

.املندرجة حتت معناها وحكمها العام
قيد إلخراج الضابط؛ إذ هو الشامل جلزئيات من باب » من أكثر من باب«: وقولنا

).١٨١-١٨٠ص(أيمن البدارين، . نظرية التقعيد األصويل، د) ١(
ص (، نظرية التقعيد الفقهي، للروكي، )٤٥-٣٩ص (، القواعد الفقهية، للندوي، )٥٤-١٣(القواعد، للباحسني ) ٢(

.وغريها) ٢٤-١/٢١(، مقدمة قواعد احلصني )١٠٨-١/١٠٣(، مقدمة قواعد املقري )٤٨-٣٨



 

تدخل يف عامة أبواب الفقه، كام قال » األمور بمقاصدها«: واحد فقط، فقاعدة
أما الضابط فهو جيمعها من باب واحد، ، )١(ًإهنا تدخل يف سبعني بابا: Pالشافعي

ًكل ما أوجب غسال أوجب وضوءا إال املوت«: مثل البدن يف الغسل كالعضو «: ، ومثل)٢(»ً
.ًفهذه الضوابط جتمع فروعا، ولكن من باب واحد. )٣(»الواحد

التاج : واألصوليني، منهموقد نبه عىل هذا الفرق بني القاعدة والضابط بعض الفقهاء
وابن نجيم (٧)والسيوطي (٦)والفتوحي (٥)يف حاشيته عىل رشح املحيل (٤)السبكي والبناين 

K
.وقد استقر عىل هذا الفرق عامة املتأخرين)٨(

).٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ١(
عبد الرمحن العـسكر، دار الـوطن، : يقاحلجاوي، حتقأمحدزاد املستقنع يف اختصار املقنع، أليب النجا موسى بن )٢(

، رشح منتهى اإلرادات يف اجلمع بني املقنـع والتنقيـع وزيـادات، )٣٢ص(م، ٢٠٠٤-#١٤٢٥، ١الرياض، ط
ــن عبــد: ملنــصور ابــن يــونس البهــويت، حتقيــق ، ١املحــسن الرتكــي، مؤســسة الرســالة، بــريوت، طعبــد اهللا ب

.)١/١٤٥(م، ٢٠٠٠-ه١٤٢١
).٢١/١٦٦(، جمموع الفتاوي، البن تيمية، )٢/٢٣٤(املجموع، للنووي، )٣(
حاشـية : قدم مرص وجاور باألزهر، مـن مـصنفاته.عبد الرمحن بن جاد اهللا، البناين، املغريب، فقيه أصويل،) ٤(

، معجم املؤلفني، )٣/٣٠٢(األعالم، للزركيل، . هـ١١٩٨عىل رشح املحيل عىل مجع اجلوامع، تويف سنة 
).٥/١٣٢(لعمر رضا كحالة، 

جالل الدين، حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم، املحيل، الشافعي، اإلمام العالمة، كان آية يف الـذكاء والفهـم، ) ٥(
. هــ٨٦٤هـ، وتـويف سـنة ٧٩١رشح مجع اجلوامع يف األصول، ورشح املنهاج يف الفقه، ولد سنة : من مصنفاته

).٥/٣٣٣(كيل، ، األعالم، للزر)٩/٤٤٧(شذرات الذهب، البن العامد، 
شهاب الدين، أمحد بن عبد العزيز بن عيل، الفتوحي، احلنبيل، املعروف بابن النجار، اإلمام العالمة شيخ ) ٦(

شـذرات . هــ٩٤٩هــ، وتـويف سـنة ٨٦٢منتهـى اإلرادات ورشحـه، ولـد سـنة : اإلسالم، من مـصنفاته
).١/١٥٦(، السحب الوابلة، البن محيد، )١٠/٣٩٦(الذهب، البن العامد، 

الفضل، جالل الدين، عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق، السيوطي، الشافعي، كان من أعلم أبو) ٧(
تـدريب الـراوي، والـدر املنثـور، : ًأهل زمانه بعلم احلديث وفنونه مشاركا يف علوم كثرية، مـن مـصنفاته

شذرات الذهب، البن العامد، . هـ٩١١هـ، وتويف سنة ٨٤٩وألفية احلديث، واألشباه والنظائر، ولد سنة 
).٣/٣٠١(، األعالم، للزركيل، )١٠/٧٤(

حممـد مطيـع احلـافظ، دار الفكـر، بـريوت، : ، حتقيـقلزين الدين بن إبراهيم بـن نجـيماألشباه والنظائر، ) ٨(
، رشح الكوكب املنري، البن النجار، )١/١١(، واألشباه والنظائر، للتاج السبكي، )١٩٢ص(م، ١٩٨٦

).١/٩(، األشباه والنظائر يف النحو، للسيوطي، )١/٣٠(



 

أن القاعدة يف الغالب متفق عىل مضموهنا بني املذاهب : ومن الفروق التي ذكرها بعض املعارصين
.)١(الضابط فيختص بمذهب معني، بل قد خيالف فيه فقهاء من نفس املذهبأو أكثرها، أما

: أمهية القواعد الفقهية
يعترب علم القواعد الفقهية من أهم العلوم للفقيه واملفتي والقايض واحلاكم واملجتهد؛ إذ به 
تتدرب العقول يف مآخذ ومدارك األحكام، ومن استوعب القواعد وأحاط هبا فقد استوعب 

فقه كله، وانفتح له باب للتعرف عىل أحكام النوازل واملستجدات من خالل معرفة نظائر ال
.ِّالفروع وأشباهها وضم املفردات إىل أخواهتا وأشكاهلا

: ومن فوائد هذا العلم
ُأنه يضبط األمور املنترشة املتعددة، وينظمها يف سلك واحد مما يمكن من إدراك الروابط بني -١ ُِّ َ

َاملتفرقة ويزود املطلع عليها بتصور سليم يدرك به الصفات اجلامعة بني هذه اجلزئيات  ِّ
تنظم له منثور «: عن القواعد الفقهيةPاجلزئيات؛ وهلذا قال احلافظ ابن رجب

.)٢(»املسائل يف سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد
بالقواعد عن حفظ كثري من الضبط بالقواعد يسهل حفظ الفروع، ويغني العامل-٢

اجلزئيات واألفراد؛ إذ املسائل الفقهية تعد بمئات األلوف؛ وال تتسع حافظة أحد 
لإلحاطة هبا، فال بد أن يفوته منها يشء كثري، ولو أدرك أكثرها بمعزل عن 
القواعد، فقد ال يعرف الرابط بينها ووجه اجلمع والفرق، أما حفظ القواعد فهو 

.له بحول اهللا تعاىل وقوتهيكفل له هذا ك
ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر «: Pوهلذا قال القرايف 

.)٣(»اجلزئيات الندراجها يف الكليات

).١/٣٥(موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو، ) ١(
).١/٤(تقرير القواعد وحترير الفوائد، البن رجب، ) ٢(
).١/٣(الفروق، للقرايف، ) ٣(



 

ُفهم هذه القواعد وحفظها يساعد الفقيه عىل فهم مناهج الفتيا ويطلعه عىل حقائق -٣
ِّالفقه ومآخذه، ويمكنه من ختريج الفروع بطريقة سليمة َ واستنباط احللول للوقائع ُ

اعلم أن فن األشباه والنظائر فن عظيم؛ به يطلع «: Pاملستجدة، قال السيوطي 
عىل حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأرساره، ويتمهر يف فهمه واستحضاره، ويقتدر 
عىل اإلحلاق والتخريج ومعرفة أحكام املسائل التي ليست بمسطورة واحلوادث 

.)١(»نقيض عىل مر الزمانوالوقائع التي ال ت
ُوبذلك تصبح القواعد معينا ثرا للفقهاء ومبعث حركة دائمة ونشاط متجدد يبعد  ٍ َِ َ ً

.الفقه عن أن تتحجر مسائله، وتتجمد قضاياه
ًأن ختريج الفروع استنادا إىل القواعد الكلية جينب الفقيه التناقض الذي قد يرتتب -٤

كام نقله عنه ولده التاج (٢)ية، قال التقي السبكيعىل التخريج من املناسبات اجلزئ
وكم من آخر مستكثر يف الفروع ومداركها، قد أفرغ مجام ذهنه «: Pالسبكي 

َفيها غفل عن قاعدة كلية؛ فتخبطت عليه تلك املدارك وصار حريان، ومن وفقه اهللا 
.)٣(»بمزيد من العناية مجع له بني األمرين فريى األمر رأي العني

، Pورصح به ابن عاشور Pمن فوائد هذا العلم ما أشار إليه القرايف و-٥
تساعد عىل إدراك مقاصد الرشيعة؛ ألن -وبخاصة الكربى منها-وهو أهنا 

القواعد األصولية تركز عىل جانب االستنباط، وتالحظ جوانب التعارض 
ع، أما والرتجيح وما شابه ذلك من األمور التي ليس فيها مالحظة ملقاصد الشار

القواعد الفقهية فهي مشتقة من الفروع واجلزئيات املتعددة بمعرفة الرابط بينها، 

).٦ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ١(
بن متام بن يوسف، السبكي، الشافعي، الشيخ اإلمام عيلاحلسن، تقي الدين، عيل بن عبد الكايف بن أبو) ٢(

إبراز احلكم من حـديث رفـع القلـم، : الفقيه املحدث احلافظ املفرس املقرئ األصويل املتكلم النحوي، من مصنفاته
. هـ٧٥٦هـ، وتويف سنة ٦٨٣االبتهاج يف رشح املنهاج، واالعتبار ببقاء اجلنة والنار، ولد سنة 

).١/٣٢٠(، البدر الطالع، للشوكاين،)١٠/١٣٩(ة الكربى، البن السبكي، طبقات الشافعي
).١/٣٠٩(األشباه والنظائر، للسبكي، ) ٣(



 

.)١(ومعرفة مقاصد الشارع التي دعت إليها
 

حكم كيل فقهي ينطبق عىل فروع : تقدم أن القاعدة الفقهية يف تعريفها املختار هي
.)٢(ة من أكثر من بابكثري

وهناك ارتباط وثيق بني علم الفقه وعلم األصول، وهو ناتج من كون أحدمها 
ًأصال واآلخر فرعا، كأصل الشجرة وفروعها ً .

ومع ذلك فهام خمتلفان يف احلدود واملوضوع والثمرة، وغري ذلك من األمور، وبالتايل فإن 
لعل أول من أشار إىل الفرق بني القاعدة الفقهية قواعد كل علم منهام تتاميز عن قواعد اآلخر، و

: يف الفروق حيث قال يف مقدمتهPواألصولية العالمة القرايف
اشتملت عىل -ًزاد اهللا تعاىل منارها رشفا وعلوا-فإن الرشيعة املعظمة املحمدية «

: أصول وفروع، وأصوهلا قسامن
مره ليس فيه إال قواعد األحكام الناشئة املسمى بأصول الفقه وهو يف غالب أ: القسم األول

األمر : عن األلفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ والرتجيح، ونحو
للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة اخلاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط 

.إال كون القياس حجة، وخرب الواحد، وصفات املجتهدين
قواعد كلية فقهية جليلة، كثرية العدد، عظيمة املدد، مشتملة عىل : القسم الثاين

ِأرسار الرشع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع يف الرشيعة ما ال حيىص، ومل يذكر منها يشء يف 
.)٣(»شارة إليه هنالك عىل سبيل اإلمجال فبقي تفصيله مل يتحصلأصول الفقه، وإن اتفقت اإل

، القواعـد الفقهيـة، للباحـسني، )٣-١/٢(، الفـروق، للقـرايف، )٦ص(مقاصد الرشيعة، البن عاشـور، ) ١(
).١١٧-١١٤ص(

).٤٨-٣٨ص(الفقهي للروكي، ، نظرية التقعيد)٤٥ص(القواعد الفقهية، للندوي، ) ٢(
).٣-١/٢(الفروق، للقرايف، ) ٣(



 

ًالقاعدتني، واشتباها وتداخال بسبب وحدة انتساهبام ًوال شك أن ثمة ارتباطا بني ً
إىل الفقه، وتقارب ثمرهتام من حيث الوصول والتوصل إىل أحكام الرشع، وتواردمها 

.عىل مقصود واحد وهو الفروع الفقهية، ومتعلقاهتا من أحكام وحوادث
: وإذا تأملنا الفروق بني القاعدتني تبني أهنا كام ييل

: دمن جهة احل-١
جمموعة القواعد التي جيتمع حتتها كثري من الفروع الفقهية لعالقة بينهام، أما : القواعد الفقهية

َّالقواعد األصولية فيمكن أن حتد بأهنا جمموعة القواعد التي توضح للفقيه طرق استخراج األحكام  ُ
. ىل األدلةمن األدلة الرشعية، فقواعد الفقه تركز عىل األحكام، وقواعد األصول تركز ع

: من جهة املوضوع-٢
موضوع القاعدة الفقهية أفعال املكلفني، بينام موضوع القاعدة األصولية األدلة 

موضوعها كل » النهي يقتيض الفساد«: الرشعية، وما يرتبط هبا؛ فالقاعدة األصولية
» املشقة جتلب التيسري«: دليل من الرشيعة ورد فيه هني، بينام القاعدة الفقهية

ًموضوعها كل فعل من أفعال املكلف جيد فيه مشقة معتربة رشعاف َِ َّ .
: من جهة الثمرة-٣

التمكن من استنباط احلكم الرشعي الفرعي، بينام ثمرة : ثمرة القواعد األصولية
إن : مجع الفروع املتشاهبة يف احلكم حتت رباط قيايس واحد، وقد يقال: القواعد الفقهية

.لة للقواعد الفقهية من غري عكسالقواعد األصولية موص
: من جهة املستفيد منها-٤

القاعدة الفقهية يمكن أن يستفيد منها الفقيه واملتعلم؛ حيث إن كل قاعدة تشتمل عىل حكم 
.كيل لعدد من املسائل، فالرجوع إليها أيرس من الرجوع إىل حكم كل مسألة عىل حدة

ملجتهد خاصة، حيث يستعملها عند هو ا: بينام املستفيد من القواعد األصولية
. استنباط األحكام الرشعية الفرعية من أدلتها

: من جهة االستمداد-٥



 

القاعدة الفقهية مستمدة من الدليل الرشعي، أو املسائل الفرعية املشاهبة يف احلكم، 
بينام القواعد األصولية مستمدة من األدلة اإلمجالية مما يستمد منه علم األصول، 

. بية، وأصول الدين، وتصور األحكامكالعر
: من جهة الوجود يف الواقع-٦

ًالقواعد الفقهية متأخرة يف الوجود الواقعي والذهني أيضا عن القواعد األصولية؛ 
ألهنا مجع للفروع املتشاهبة يف رباط مشرتك، وهذا ال يكون إال بعد وجود الفروع التي 

لفقيه يأخذ قواعد األصول ويطبقها عىل يسبق وجودها وجود القواعد األصولية، وا
.جزيئات الدليل الكيل بغية التوصل إىل احلكم الرشعي العميل التفصييل

: من جهة املسائل-٧
القواعد الفقهية من حيث التطبيق عىل الفروع، أما : مسائل علم القواعد الفقهية

ليل، وطرق احلكم، والد: فهي عائدة إىل أربعة أركان: مسائل علم أصول الفقه
االستنباط، ورشوط املستنبط، وهذا الفرق أخص من الفرق الثاين املتعلق باالختالف 

. من جهة املوضوع
هذه بعض الفروق بني القواعد الفقهية والقواعد األصولية، وقد يظهر من خالهلا 

العموم واخلصوص الوجهي، : وجود عالقة بني هذين النوعني من القواعد هي
أن كال من قواعد العلمني يندرج حتته فروع، وخيتلفان : وجه، هوحيث جيتمعان يف

ًفيام عدا ذلك من نوع هذه الفروع املندرجة، وكيفية اندراجها، كام بينا سابقا َّ)١(.

ـــة، للباحـــسني، ) ١( ـــة، للـــوائيل، )١٤٢-١٣٥ص(القواعـــد الفقهي ، القواعـــد )١٣ص(، القواعـــد الفقهي
، )٥٩-٥٦ص (، نظرية التقعيد الفقهي، للروكـي، )١٣٢-١٣١ص(والضوابط الفقهية عند ابن تيمية، 

، مــنهج اســتنباط أحكــام النــوازل، للقحطــاين، )٢٨-١/٢٥(موســوعة القواعــد الفقهيــة للبورنــو،
).٦٤-٥٩ص(، القواعد األصولية عند اإلمام الشاطبي، للجياليل، )٤٤٧-٤٤٣ص(



 

 

 
 

الجتهاد ملا كان أمر النظر يف النوازل الفقهية لألقليات اإلسالمية مبنيا عىل ا
، ثم ًأوالالرشعي برشوطه، فقد ناسب البدء بذكر جمموعة القواعد املتعلقة باالجتهاد 

.ما ينضم إليها من جمموعات القواعد األصولية والفقهية
 

 : :

اجلهد، وهي صفة تدل عىل املبالغة يف الفعل، واختلف يف ضم افتعال من: االجتهاد لغة
ُإىل اعتبار اجلهد واجلهد(١)اجليم أو فتحها، وقد سبق ابن منظور الطاقة، واالجتهاد : َ

تفريق بني الكلمتني، )٣(، ويف بعض املعاجم احلديثة)٢(والتجاهد بذل الوسع واملجهود
ُفاجلهد ْ ÁÀ ﴿: الوسع والطاقة، ويف التنـزيل: هدُاملشقة والنهاية والغاية، واجل: َ

Ä Ã Â﴾]٧٩: التوبة[.
بذل كل طاقة واستنفاد كل وسع يف حتصيل أمر : ًوعليه فإن االجتهاد لغة يطلق عىل

.من األمور التي تستلزم كلفة ومشقة فحسب، وال يطلق عىل ما ال مشقة فيه

لـسان : الفضل، مجال الدين، حممد بن مكرم بن عيل، األنصاري، األفريقـي، املـرصي، مـن مـصنفاتهأبو) ١(
والعقد، والذخرية، ومفردات ابن البيطـار، ولـد سـنة ًالعرب، واخترص كثريا من كتب األدب كاألغاين، 

).٧/١٠٨(، واألعالم، للزركيل، )١/٢٤٨(بغية الوعاة، للسيوطي، . هـ٧١١هـ، وتويف سنة ٦٣٠
).٢/٣٩٥(لسان العرب، البن منظور، ) ٢(
).١/١٤٢(املعجم الوسيط، ملجمع اللغة العربية ) ٣(



 

، )١(زايل وابن اهلاممًجرى ذكر تعريف االجتهاد نقال عن الغ: ًاالجتهاد اصطالحا
استفراغ الوسع يف طلب الظن بيشء من األحكام «: هو(٢)Pوقال اآلمدي 

.)٣(»الرشعية، عىل وجه حيس من النفس العجز عن املزيد فيه
بذل الوسع يف نيل حكم رشعي عميل بطريق «: أنهP(٤)ونقل الشوكاين

.)٥(»االستنباط
ًعباراهتم، بل وتباينت أحيانا، وهذا باجلملة وتعددت تعريفات األصوليني لالجتهاد وتنوعت

: )٦(يكشف عن مسلكني اثنني يف تعريف االجتهاد، وفيام ييل بعض األضواء عىل هذين املسلكني
: من حيث تكييف االجتهاد، وهذا يتفرع إىل منحيني: املسلك األول

.اعتبار االجتهاد فعل املجتهد: األول
.)٧(ملجتهداعتبار االجتهاد صفة ا: والثاين

.وذلك بالفصل الثاين من هذا الباب)١(
احلسن، سيف الدين، عيل ابن أيب عيل بن حممد بن سامل، اآلمدي، األصويل املتكلم أحد أذكياء العامل، أبو)٢(

٥٥١اإلحكام يف أصول األحكام، وأبكار األفكار، منتهى الـسول يف األصـول، ولـد سـنة : من مصنفاته
ــبالء، للــذهبي، . هـــ٦٣١هـــ، وتــويف ســنة  افعية الكــربى،، وطبقــات الــش)٢٢/٣٦٤(ســري أعــالم الن

).٨/٣٠٦(البن السبكي،
).٤/١٦٩(اإلحكام، لآلمدي، ) ٣(
عبد اهللا، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا بن احلسن، اليمني، الصنعاين، احلافظ العالمة الشهري أبو) ٤(

ري نيل األوطار، أدب الطلب ومنتهى األرب، البدر الطالع، وغ: بالشوكاين، القايض بصنعاء، من مصنفاته
، معجم املؤلفني، لعمر رضا )٦/٢٩٨(األعالم، للزركيل، . هـ١٢٥٠هـ، وتويف سنة ١١٧٣ذلك، ولد سنة 

).١١/٥٣(كحالة، 
).١٠٢٦-٢/١٠٢٥(إرشاد الفحول، للشوكاين، ) ٥(
، ١عبد املجيد حممد السوسوه، دار البشائر اإلسالمية، بـريوت، ط.دراسات يف االجتهاد وفهم النص، د) ٦(

). ١٥-١٢ص(م، ٢٠٠٣-ه١٤٢٤
م، ١٩٩٩-#١٤١٩، ١وميض العمري، دار النفائس، األردن، ط. املنهج الفريد يف االجتهاد والتقليد، د) ٧(

.بترصف) ٢٢ص(



 

: اعتبار االجتهاد فعل املجتهد: املنحى األول
حاول أصحاب هذا االجتاه التعبري عن االجتهاد بفعل املجتهد فصدروا تعريفهم ببذل الطاقة 

.أو استفراغ اجلهد أو غريمها من كلامت تدل عىل اجلهد الذي يبذله املجتهد
: عند تعريفه لالجتهاد بقوله» بذل«مة إىل أن الغزايل اختار كل)١(وقد ذهب بعض املعارصين

.)٢(»واالجتهاد التام أن يبذل الوسع يف الطلب بحيث حيس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب«
الركن األول يف نفس «: إال أنه بالرجوع إىل تعريف الغزايل األول عند قوله

، نجد )٣(»االجتهاد وهو عبارة عن بذل املجهود واستفراغ الوسع يف فعل من األفعال
. أنه قد مجع بني الكلمتني فاستخدم بذل واستفراغ يف التعبري عن فعل املجتهد

استفراغ الوسع يف طلب الظن بيشء من «: اآلمدي بقوله: وممن اختار كلمة استفراغ
)٤(»األحكام الرشعية عىل وجه حيس من النفس العجز عن املزيد فيه

.اوغريمه)٦(والبيضاوي)٥(وتابعه ابن احلاجب
االجتهاد يف «: ومن األصوليني من مجع بني الكلمتني كالغزايل، ومن قبله الشريازي بقوله

.)٧(»عرف الفقهاء استفراغ الوسع وبذل املجهود يف طلب احلكم الرشعي

).٢٠ص(وميض العمري، . املنهج الفريد، د)١(
).٣٤٢ص(املستصفى، للغزايل، ) ٢(
.)٣٤٢ص(املصدر السابق، )٣(
).٤/١٦٩(دي، اإلحكام يف أصول األحكام، لآلم) ٤(
).٢/١٢٠٤(خمترص املنتهي، البن احلاجب، ) ٥(
الغايـة : اخلري، نارص الدين، عبد اهللا بـن عمـر بـن حممـد بـن عـيل القـايض، البيـضاوي، مـن مـصنفاتهأبو) ٦(

سري أعالم . هـ٦٨٥القصوى يف الفقه، واملنهاج يف أصول الفقه، وخمترص الكشاف يف التفسري، تويف سنة 
).٧/٦٨٥(، شذرات الذهب، البن العامد، )٨/١٥٥(هبي، النبالء، للذ

حميي الـدين ديـب مـستو، ويوسـف عـيل : اللمع يف أصول الفقه، أليب إسحق إبراهيم بن عيل الشريازي، حتقيق) ٧(
).٢٥٨ص(م، ١٩٩٥-ه١٤١٦، ١بديوي، دار الكلم الطيب، ودار ابن كثري، دمشق، ط



 

: اعتبار االجتهاد صفة للمجتهد: املنحى الثاين
َملكة«َّوقد صدر أصحاب هذا االجتاه تعريفهم بكلمة  َ الصفة املكتسبة عىل معنى »َ

.باملامرسة كالعلم، واستخدام األصوليني هلا من هذا الباب
، )استفراغ(و) بذل(: بفرعيه) فعل املجتهد(والقاسم املشرتك بني االجتاه األول 

، هو أن االجتهاد ال يتأتى إال ببذل اجلهد، سواء من البداية )صفة املجتهد(واالجتاه الثاين 
دة حماوالت وممارسات هلذا البذل واجلهد لتصبح صفة مالزمة ، أو بعد ع)االجتاه األول(

).االجتاه الثاين(للمجتهد 
وذلك ألن االجتهاد باعتباره صفة لفعل املجتهد ال يتحقق وال يوجد إال بامللكة 
املشار إليها يف االعتبار الثاين، وإذا كان ال بد من محله عىل أحد االعتبارين فحمل االجتهاد 

تهد هو األوىل؛ ألن االجتهاد هبذا املعنى هو الفعل الذي تتطلبه األمة عىل فعل املج
فلن ينتقل إىل ) ملكة حمضة(الستنباط األحكام الرشعية، أما وصف االجتهاد باعتباره 

حيز الفعلية يف استنباط األحكام الرشعية، وسيكون جمرد وصف للقابلية الذهنية املجردة، 
.صاحبهاوليس هلا أي آثار رشعية تتجاوز

: وفيه بني التعريف عىل قيود مذكورة: املسلك الثاين
ًكون الذي يقوم باالجتهاد جمتهدا أم فقيها: القيد األول ً :

الغزايل يقيد االجتهاد بصدوره من املجتهد، أما ابن احلاجب وابن اهلامم فيقيدانه بالفقيه، 
والبيضاوي،Pافعيبالفقيه كالشومن األصوليني من ال يقيده ال باملجتهد وال 

Pاستفراغ اجلهد يف درك األحكام «: ؛ إذ يعرف االجتهاد بقوله
، واعترب هؤالء قيد املجتهد أو الفقيه ال قيمة له؛ إذ ال )٢(، وكذلك اآلمدي)١(»الرشعية

).٤/٥٢٤(هناية السول، لإلسنوي، ) ١(
).٤/١٦٩(اإلحكام، لآلمدي، ) ٢(



 

َّيمكن ملن ليس بمدرك لعلوم الرشيعة أن جيتهد، سواء أسمي فقيها أم مل يسم ًُ.
ِّ، وهو القيد املذكور يف جل تعريفات األصوليني عياحلكم الرش: القيد الثاين ُ

لالجتهاد، فاالجتهاد بمعناه االصطالحي ال يكون إال لتحصيل احلكم الرشعي، وهذا القيد 
ليس حمل خالف عند األصوليني القدماء إلدراكهم حقيقة االجتهاد الذي يقصدون، أما عند 

.دراك أو استنباط األحكام الرشعيةاملحدثني ففيه خلط منشؤه عدم قرص االجتهاد عىل إ
هل احلكم الثابت باالجتهاد قطعي أم ظني؟ : أي: القطع أو الظن: القيد الثالث

.ًفقد اختلف العلامء يف هذا، وجاء تبعا لذلك اختالفهم يف تعريف االجتهاد
: ويمكن تقسيمهم فيام اختلفوا فيه إىل ثالث جمموعات

: اد وقيدته بام يفيد العلم بمعناه العام، والذي هوَّعرفت االجته: املجموعة األوىل
ما هو : مطلق اإلدراك الشامل للقطع والظن؛ باعتبار أن األحكام الثابتة باالجتهاد منها

بذل «: تعريف الغزايل؛ حيث يقول: ما هو ظني، ومن هذه التعريفات: قطعي، ومنها
بذل اجلهد يف «: ابن قدامة بأنهوعرفه. )١(»املجتهد وسعه يف طلب العلم بأحكام الرشيعة

.)٢(»العلم بأحكام الرشع
مل تقيد االجتهاد بأي من القطع أو الظن، وجاءت تعريفاهتا خالية : املجموعة الثانية

هو استفراغ اجلهد يف درك «: تعريف البيضاوي، حيث يقول: ومن ذلك. من هذا القيد
استفراغ الوسع يف النظر فيام ال «: وتعريف الرازي، حيث يقول. )٣(»األحكام الرشعية

.)٤(»يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه

).٣٤٢ص(املستصفى، للغزايل، ) ١(
).٣٥٢ص(روضة الناظر، البن قدامة، ) ٢(
).٤/٥٢٤(هناية السول، لإلسنوي، ) ٣(
).٦/٧(املحصول، للرازي، ) ٤(



 

قيدت تعريفها لالجتهاد بام يفيد الظن، حيث تكون األحكام : املجموعة الثالثة
استفراغ «: تعريف ابن احلاجب؛ حيث يقول: ًالثابتة باالجتهاد ظنية غالبا، ومن ذلك

ٍالوسع لتحصيل ظن بحكم رشعي ٍّ«)١(.
.)٢(»استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم«: وتعريف التفتازاين؛ حيث يقول

وتعريفات املجموعة األوىل واملجموعة الثانية تلتقي يف كون تعريفها لالجتهاد يشمل 
القطعي والظني؛ حيث إن املجموعة األوىل قد قيدت االجتهاد بام يفيد ذلك، أما املجموعة 

.جاءت بصفة التعميم، مما جيعله يشمل القطع والظنالثانية فلم تقيده، ولكن 
وكثري من العلامء ال يرتضون التعريفات التي تفيد شمول االجتهاد للقطعي والظني، 
ويعتربون أن االجتهاد الفقهي حمله األدلة الظنية ال القطعية؛ ولذلك ارتضوا تعريفات 

.املجموعة الثالثة باعتبارها قيدت االجتهاد بالظن
ًظ أيضا أن بعض األصوليني عرف االجتهاد بذكر أنواعه دون بيان حلقيقته، كام ويالح

وهو مسلك يتحاشى الدخول يف إشكاالت مصطلحية كثرية، ، P)٣(فعل الشاطبي
.وهو جدير باالعتبار

ومن املعارصين كذلك من ذهب إىل عدم اعتبار تعريفات األصوليني لالجتهاد 
ًهوم االجتهاد، إدراكا منه بأن تلك املحاوالت نابعة تعريفات حمددة بقدر تسميتها بمف

، وقد ناقش هذه )٤(عن مفاهيم معينة تكونت لدى واضعيها حول العملية االجتهادية

).٢/١٢٠٤(خمترص املنتهى، البن احلاجب، ) ١(
).٢/٢٤٥(رشح التلويح عىل التوضيح، للتفتازاين، ) ٢(
).٤/٨٩(وافقات، للشاطبي، امل)٣(
قطب سانو، رسالة دكتوراه غـري مطبوعـة، قـدمت إىل كليـة القـانون يف . االجتهاد يف فهم النص معامل وضوابط، د) ٤(

ً، نقـال عـن معـامل وضـوابط االجتهـاد عنـد شـيخ اإلسـالم)٢٥ص(م، ١٩٩٦اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيـا، 
).٦٠ص(م، ٢٠٠٢-ه ١٤٢٢، ١حال، دار النفائس، األردن، طعالء الدين حسني ر. ابن تيمية، د



 

ًاملفاهيم التي قسمها إىل ثالث مراحل بدءا بالشافعي، ثم مفهوم االجتهاد بعد الشافعي  َّ
من هناية القرن السادس اهلجري إىل هناية القرن السادس اهلجري، ثم مفهوم االجتهاد 

ٌإىل يومنا، واملنطلق الذي انطلق منه هو أن وضع تعريف لالجتهاد أمر متعذر؛ إذ يسبقه  َّ
.)١(ممارسة االجتهاد، وكيف يامرس اليشء قبل معرفة حقيقته؟

يف وأيا ما كان الراجح من تعريفاهتم لالجتهاد فاحلاصل أهنم تارة يطلقون االجتهاد عىل املطلق 
.فروع الرشيعة، وتارة عىل املقيد باملذهب الفروعي، وتارة عىل حتقيق املناط، واهللا تعاىل أعلم

بذل كامل الوسع واستفراغ مجيع اجلهد يف درك بال يعترب االجتهاد إال : القيد الرابع
َّاحلكم الرشعي الظني، وإال مل يكن جمتهدا، وهو معنى دل .ت عليه اللغةً

 : :

ُّذهب عدد من األصوليني والفقهاء إىل أنه ال فرق بني املفتي واملجتهد، فلم ينصوا 
ُّعىل فروق بينهام، واهتاممهم ينصب عىل رشوط املفتي ولوازمه أكثر من تعريفه َ.

ق وهذا ال يمنع من وجود قواسم مشرتكة كثرية بني املفتي واملجتهد، إال أن الفرو
: بينهام يمكن إمجاهلا فيام ييل

: من جهة جماالت االجتهاد واإلفتاء-١
فاالجتهاد ال يكون إال يف األحكام الرشعية الظنية، أما القطعية فال جمال لالجتهاد فيها؛ إذ 
ًهي ال تقبل االحتامل، وال جيوز فيها االختالف، وخالفا لذلك فالراجح أن اإلفتاء ال خيتص 

.ًية، بل يشمل األمور القطعية أيضا؛ ألنه إخبار وتبليغ وتطبيق ألحكام الرشيعةباألحكام الظن
ومن رصح من األصوليني باالجتهاد يف األحكام القطعية كان مقصوده االجتهاد 

ًاملالحظ أنه ذكر فيام بعد تعريفا مقرتحا لالجتهاد، هـو) ١( بـذل مـن مجـع آالت معينـة يف عـرص معـني وسـعه مـن : ً
داللـة قطعيـة أو ظنيـة، وتنــزيل -ًكتابـا وسـنة-أجل التوصل إىل فهم املعاين التي دلت عليها نصوص الـوحي 

). ٦٠ص(املفهومة عىل واقع إنساين معني، املصدر السابق، املعاين



 

.)١(يف كشف القطعية، ال االجتهاد يف القطعية ذاهتا
: من جهة رعاية الواقع-٢

ام إنام هو عمل متجرد عن الوقائع والنظر فيها، فعمل الفقيه واملجتهد يف استنباط األحك
أما املفتي فيجب عليه أن يراعي حني إصداره للفتوى تلك اخلصوصية املسئول عنها، 

.)٢(والقرائن املحيطة هبا، كام ينظر يف حال املستفتي وظروفه
ًرشوطا أخرى، -مع توافر رشوط االجتهاد يف املجتهد-والفتوى الصحيحة تتطلب 

رفة واقعة االستفتاء، ودراسة نفسية املستفتي، واجلامعة التي يعيش فيها، مع: وهي
وظروف البيئة أو البلد التي حدثت فيها النازلة أو الواقعة أو العمل، ليعرف مدى أثر 

ًالفتوى سلبا وإجيابا ً)٣(.
: وال بد من أن يتصف املفتي بام له تعلق باملامرسة العملية وقبول الناس لفتواه، وهي

.لعقل، والبلوغ، واحلرية باالتفاق، واحلياة، واألعلمية، والعدالة، عىل اختالف فيهاا
وعرفها الغزايل ، يراد هبا أهلية قبول الشهادة والرواية عن النبي : ًوالعدالة رشعا

العدالة عبارة عن استقامة السرية والدين، حاصلها إىل هيئة راسخة يف النفس، «: بقوله
، )٤(ًمالزمة التقوى واملروءة مجيعا، حتى حتصل ثقة النفوس بصدقهحتمل صاحبها عىل 

.وذلك إنام يتحقق باجتناب الكبائر، وبعض الصغائر، وبعض املباحات املشبوهة
ُفال يستفتى جمهول العدالة حتى تعلم عدالته بقول عدل أو عدلني أو باالستفاضة 

ًوالشهرة؛ ألن العدل يكون غالبا موفقا إىل اختيار ا لصواب، وليطمئن الناس إىل كالمه، ً

).٥٩-٥٨ص(عالء الدين رحال، . معامل وضوابط االجتهاد عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، د) ١(
أسـامة عمـر سـليامن األشـقر، دار النفـائس، .منهج اإلفتاء عند اإلمام ابن قيم اجلوزية دراسة وموازنة، د) ٢(

ــة )٦٨ص(م، ٢٠٠٤-#١٤٢٣، ١األردن، ط ــرشعية، للين ــا ال ــالم وأحكامه ــوى يف اإلس ــاريخ الفت ، وت
).٥٨-٥٥ص(م، ١٩٩٦، ١احلميص، دار الرشيد، دمشق، ط

).٤٠١ص(أصول الفقه، أليب زهرة، ) ٣(
).١٢٥ص(املستصفى، للغزايل، ) ٤(



 

.)١(ًبخالف الفاسق فإنه مذموم، وحييط الشك كثريا بأقواله
جمتهد وغري جمتهد، وغري املجتهد أوجب : إن املكلفني قسامن«: (٢)قال ابن فرحون

َّالرشع عليه الرجوع إىل قول املجتهدين العدول، فنـزل الرشع ظن املجتهد يف حقه 
.)٣(»لرضورة العمل، وهذا أمر جممع عليهًكظنه لو كان جمتهدا

: من حيث حصول الواقعة موضع الفتيا-٣
اإلفتاء خيتلف عن غريه من حيث حدوث الواقعة املسئول عنها، فال بد لإلفتاء من 

وقوع تلك املسألة املسئول عنها، أما : السؤال من قبل املستفتي، وثانيهام: أوهلام: أمرين
.هذايف االجتهاد فال يشرتط

.)٤(ُّوعليه فاالجتهاد أعم من اإلفتاء هبذا االعتبار
أن يكون هو املجتهد أو الفقيه، ثم صار : األصل يف املفتي«: ويقول الدكتور وهبة الزحييل

لفظ املفتي يف عرصنا يطلق عىل متفقهة املذاهب، الذين يقترص جهدهم عىل تطبيق نصوص 
ق من قبيل املجاز، أو احلقيقة العرفية بحسب الفقه املذهبي عىل الوقائع، وذلك اإلطال

هو أن اإلفتاء أخص من : اصطالحات احلكومة املعارصة، والفارق بني االجتهاد واإلفتاء
موضوعها أم مل يكن، االجتهاد، فإن االجتهاد هو استنباط األحكام، سواء أكان هناك سؤال يف

.)٥(»ويتعرف الفقيه حكمهاأما اإلفتاء فإنه ال يكون إال إذا كانت واقعة وقعت، 

).١٤ص(وهبة الزحييل، . سبل االستفادة من النوازل املعارصة، د) ١(
رهان الـدين، إبـراهيم بـن عـيل بـن حممـد بـن حممـد ابـن أيب القاسـم بـن حممـد بـن فرحـون، الوفاء، بأبو) ٢(

تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكـام، والـديباج املـذهب : اليعمري، املالكي، من مصنفاته
، شــذرات )١/٤٨(الــدرر الكامنـة، البــن حجـر، . هــ٧٩٩يف أعيـان املــذهب، وغـري ذلــك، تـويف ســنة 

).٨/٦٠٨(البن العامد، الذهب،
).١/٥٣(تبرصة احلكام، البن فرحون، ) ٣(
، فقـه املـستجدات يف بـاب )٣٢/٢١(املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسـالمية، الكويـت، ) ٤(

).٧٩ص(العبادات، لطاهر الصديقي، 
).١٣ص(وهبة الزحييل، . سبل االستفادة من النوازل، د) ٥(



 

 

بعد البحث واستقراء القواعد األصولية واملقاصدية املتعلقة باالجتهاد، والتي 
يمكن اإلفادة منها يف تأصيل فقه النوازل لألقليات املسلمة، فقد أمكن انتقاء وترتيب 

: ية واملقاصدية اآلتيةالقواعد األصول
. الرشيعة بحسب املكلفني كلية عامة: القاعدة األوىل
. ًاالجتهاد املحقق لرشوطه معترب رشعا: القاعدة الثانية
.ُّليس عىل املجتهد التقيد باملذاهب الفقهية: القاعدة الثالثة

.عىل املجتهد اجلمع بني فقه النص والواقع: القاعدة الرابعة
: لقواعد عىل النحو اآليتوتفصيل هذه ا
 :)١( :

.هذه القاعدة قاعدة مقاصدية تتعلق بعموم التكليف بالرشيعة
: املعنى العام للقاعدة

ًأفادت هذه القاعدة أنه ال خيرج أحد من اخللق كائنا من كان عن أن يكون خماطبا  ً
ثبت أحكامها الغراء لكل مكلف، وهي صاحلة للخلق كافة بجميع أحكام الرشيعة، فت

عىل اختالف أجناسهم وأمصارهم وأعصارهم؛ فال حياشى أحد من الدخول حتت 
أحكامها، وال حتاشى نازلة من النوازل أن تدل الرشيعة عىل حكمها بالنص عليها أو 

. باالستنباط منها
قريهم، ذكرهم وأنثاهم، فالناس كبريهم وصغريهم، قوهيم وضعيفهم، غنيهم وف

خماطبون بأحكامها ومكلفون بأعامهلا والوقائع املعهودة والغريبة، الصغرية والكبرية، املستجدة 

).٢/٢٤٤(وافقات، للشاطبي، امل) ١(



 

ال خترج يف أحكامها عن -والقديمة، الواقعة يف غري بالد اإلسالم، والكائنة يف بالد اإلسالم
مكان يسعه اخلروج عن سلطان الرشيعة، فال توجد واقعة وال مكلف مسلم يف أي زمان أو 

أحكام الرشعية الغراء، وهذه القاعدة تعد فاحتة قواعد التأصيل هلذا الفقه، ألمهتيها البالغة 
.والبتناء ما يأيت عليها من قواعد حاكمة وأصول ضابطة

: أدلة القاعدة
: دل عىل هذه القاعدة الكتاب والسنة واملعقول واإلمجاع، وذلك عىل التفصيل التايل

: وقد دلت آيات كثرية عىل هذا املعنى، منها: القرآن الكريم: ًأوال
.]١٥٨: األعراف[﴾y x w v u t s r﴿: قوله تعاىل

.]٢٨: سبأ[﴾z y x w v u }﴿: وقوله تعاىل
.]١٩: األنعام[﴾. / 0 1 2 3 4 5﴿: وقوله تعاىل

: وجه الداللة
وعموم تكليف ، اآليات الثالث السابقة تدل بجملتها عىل عموم رسالته 

. بتبليغ مجيع الدينالناس هبا، وعموم أمره 
وهو معلوم من دين اإلسالم رضورة، أنه صلوات اهللا وسالمه «: (١)قال ابن كثري 

. )٢(»عليه رسول اهللا إىل الناس كلهم
: السنة املطهرة: ًثانيا

.)٣(» كان كل نبي يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت إىل كل أمحر وأسود«: قوله 

تفـسري القـرآن، : الفداء، عامد الدين، إسامعيل بن عمر بن كثري، الدمـشقي، الـشافعي، مـن مـصنفاتهأبو) ١(
والبداية والنهاية، وختريج أحاديث خمترص ابن احلاجب، سمع من ابـن الـشحنة، وابـن عـساكر، واملـزي، 

ــد ســنة  ــويف ســنة ٧٠١ول ــدرر الكا. هـــ٧٧٤هـــ، وت ــة، البــن حجــر، ال ــدر الطــالع، )١/٣٧٣(من ،  الب
).١/١٠٢(للشوكاين، 

).٣/٤٨٩(تفسري ابن كثري، ) ٢(
، -» كافـة«: ، ويف روايـة»ُوبعثـت إىل النـاس عامـة«: وعنده-) ٣٣٥(البخاري، كتاب التيمم، : أخرجه) ٣(





 

والذي نفيس بيده؛ ال يسمع يب أحد من هذه األمة؛ هيودي وال «: وقوله
.)١(»ُنرصاين، ثم يموت ومل يؤمن بالذي أرسلت به؛ إال كان من أصحاب النار

: وجه الداللة
هيودي «: كل من دعاه إىل اإليامن؛ ألن قوله: أمة الدعوة؛ أي: املراد باألمة يف احلديث الثاين

. )٢(، بدل بعض من كل)األمة(بدل من : ؛ أي»من هذه األمة«: بدل من قوله: »وال نرصاين
واحلديثان يدالن عىل عموم الرشيعة لكل األمة يف كل زمان ومكان؛ فكل من 

ًعىل الوصف احلقيقي، خاليا من التشويه تبلغه دعوة اإلسالم، ويسمع بالرسول 
. ه من أصحاب النار؛ فإن^والتحريف، ومات ومل يؤمن بالذي أرسل به 

: اإلمجاع
َّ؛ ولذا صريوا أفعال ^أمجع الصحابة والتابعون ومن بعدهم عىل عموم رسالته 

حجة للجميع يف أمثاهلا، وحاولوا فيام وقع من األحكام عىل قضايا معينة النبي 
وليس هلا صيغ عامة أن جتري عىل العموم إما بالقياس، أو بالرد إىل الصيغة أن جتري 

. )٣(العموم املعنوي، أو غري ذلك من املحاوالت عىل
: املعقول

أنه لو جاز خطاب البعض ببعض األحكام، حتى خيص باخلروج عنه بعض الناس، جلاز 

 
مهللا ، مـن حـديث جـابر بـن عبـد ا-واللفـظ لـه-) ٥٢١(ومسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، 

.فذكر هذا من هذه اخلمس» ...ًأعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبيل«: ًمرفوعا
إىل مجيـع النـاس ونـسخ امللـل وجوب اإليامن برسالة نبينا حممد : مسلم، كتاب اإليامن، باب: أخرجه) ١(

. س، من حديث أيب هريرة )١٥٣(بملته، 
حممــد بــن خلفــة األيب، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، إكــامل إكــامل املعلــم، رشح صــحيح مــسلم، أليب عبــد اهللا) ٢(

)١/٢٦٣.(
).٢/٢٤٦(املوافقات، للشاطبي، ) ٣(



 

مثل ذلك يف قواعد اإلسالم أن ال خياطب هبا بعض من كملت فيه رشوط التكليف هبا، وكذلك 
.، فام لزم عنه مثلهيف اإليامن الذي هو رأس األمر، وهذا باطل بإمجاع

. )١(وعليه فكل مكلف داخل حتت أحكام الرشيعة املبثوثة يف اخللق
إثبات القياس عىل منكريه من : َّوقد عد الشاطبي من فوائد هذه القاعدة األصولية

جهة أن اخلطاب كان يرد خاصا ببعض الناس، ومل يرد يف كل قضية لفظ يستند إليه يف 
ذكور، فأرشد ذلك إىل أنه ال بد يف كل واقعة وقعت إذ ذاك أن إحلاق غري املذكور بامل

. يلحق هبا ما يف معناها، وهو معنى القياس
ًكام أهنا أفادت أيضا أن الصوفية داخلون حتت أحكام الرشيعة، وأن ما يذكره الزنادقة من أن 

. )٢(التكليف خاص بالعوام ساقط عن اخلواص باطل هتدمه هذه القاعدة األصولية
: تطبيقات القاعدة يف تأصيل فقه األقليات

هذه القاعدة تتعلق باألقليات املسلمة من حيث هي تؤصل لدخول مجيع املكلفني يف 
اخلطاب بالرشيعة، سواء أكانوا من املسلمني املقيمني يف غري بالد املسلمني، أم كانوا يف بالد 

. املسلمني، أم كانوا من غري املسلمني
» األقليات«حتفظت بعض املجامع الفقهية املعارصة عىل مصطلح وقد تقدم أنه قد

. ؛ ملا قد حتمله من دالالت سلبية وغري معربة»اجلاليات«و
الصادر عن جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق ) ١٥١(وقد جاء يف القرار رقم 

مارات بدولة اإل(عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته السادسة عرشة بديب 
: ، ما ييل)العربية املتحدة

).٢٤٧-٢/٢٤٦(املصدر السابق، ) ١(
).٢٤٨-٢/٢٤٧(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(



 

؛ ألن تلك »اجلاليات«؛ أو »األقليات«ينبغي استبعاد تسمية الوجود خارج العامل اإلسالمي بـ-١
ِّالتسميات مصطلحات قانونية ال تعرب عن حقيقة الوجود اإلسالمي الذي يتصف 

لتسمية املناسبة بالشمولية واألصالة واالستقرار والتعايش مع املجتمعات األخرى، وأن ا
. )١()املسلمون خارج العامل اإلسالمي(، أو )املسلمون يف الغرب(: هي مثل

كام أن املؤمتر الثاين ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا املنعقد بكوبنهاجن بالدانمرك قد 
َّدرس يف فعالياته التعبري بفقه األقليات؛ فبني القرار أن هذا التعبري إن قصد به االجتهاد 

استنباط األحكام الرشعية لنوازل األقليات اإلسالمية من خالل القواعد الرشعية يف
املقررة يف باب االجتهاد، وتفعيل األصول االجتهادية التي تتعلق باألحوال االستثنائية 

املصالح، واملآالت، والرضورات، ونحوها، واعتبار خصوصية هذه األقليات : كقاعدة
القانوين بأنظمة املجتمعات التي يعيشون فيها، والتطلع من حيث االغرتاب وااللتزام

. إىل تبليغ الدعوة ألهلها، فإن ذلك حق، وينبغي أن يعان عليه من دعا إليه
أما إن قصد به تتبع الزالت، وتلمس شواذ األقوال والتلفيق بني آراء املجتهدين، بدعوى 

هناية املطاف إىل فصل هذه األقليات التجديد وحتقيق املصالح، فإن هذا مسلك باطل، يفيض يف 
، وينبغي عن جذور أمتها يف الرشق، وتأسيس فقه حمدث لنوازهلا، وأصول بدعية لالجتهاد فيها

.)٢(التحذير منه، وبيان سوء مغبته، وبذل النصيحة الالزمة ألصحابه
وهذا القرار وغريه يؤكد من جهة عىل خضوع مجيع املسلمني حتت قاعدة التكليف 

ًية بالرشيعة اإلسالمية أصوال وفروعا، كام يؤكد عىل واقعية الرشيعة يف اعرتافها الكل ً
. بالرضورات واحلاجات يف حياة الناس، سواء أكانت فردية أم مجاعية

ُكام تظهر املوازنة بني نصوص الرشع اجلزئية، ومقاصده الكلية، فال تعطل 

).٧١٢-٤/٧١١(م، ٢٠٠٧-# ١٤٢٨، ١جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الدورة السادسة عرشة، ط) ١(
.م٢٠٠٤هـ، يونيو ١٤٢٥ان اخلتامي للمؤمتر الثاين ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا يف مجادى األوىل، عام البي) ٢(



 

عىل روح الرشيعة ومقاصدها، النصوص اجلزئية من الكتاب والسنة بدعوى املحافظة 
َوال ترتك رعاية املقاصد الكلية استمساكا باملسائل اجلزئية، مع تأصيل مبدأ تغري الفتيا  ْ ُُ ً
ُبتغري الزمان واملكان واحلال واألشخاص، وتراعى أمهية املوازنة بني املحافظة عىل 

ة واخلصوصية الوجود اإلسالمي للمسلمني خارج البالد اإلسالمية، والدفاع عن اهلوي
. الدينية واحلضارية والثقافية، ومقتضيات ما يسمى باملواطنة يف بالد غري املسلمني

وهي من جهة أخرى متهد للرد عىل من حاول إخراج الوجود اإلسالمي يف بالد األقليات 
.عن سلطان الفقه واألصول والقواعد الرشعية، وذلك بابتداع أو إحداث أصول جديدة

: : ية
: املعنى العام للقاعدة

َحتى يكون االجتهاد معتربا فله رشوط تتعلق باملجتهد، ورشوط تتعلق باملجتهد فيه ِ ً .
وإذا صدر االجتهاد ممن حتققت فيه رشوط املجتهد الشخصية من اإلسالم والتكليف 

العلمية املطلوبة لدى االجتهاد املطلق أو املقيد والعدالة وفقه النفس، وكذا رشوط املجتهد 
من معرفة كتاب اهللا العزيز، وآيات األحكام فيه، وما يتعلق بناسخه ومنسوخه، وحمكمه 
ومتشاهبه، وتأويله وتنزيله، والسنة املطهرة وأحاديث األحكام فيها، وما يتميز به املقبول 

لعربية وأساليبها وتراكيبها، وطرائق من املردود، والصحيح من السقيم، ومعرفة اللغة ا
أهلها، بام يميز به رصيح الكالم وظاهره وجممله، وحقيقته وجمازه، ومعاين األلفاظ 
والرتاكيب، ووجوه الدالالت املختلفة، ومعرفة علم أصول الفقه وقواعد االستدالل، 

اخلالف وأصول االستنباط، وطرق الرتجيح، ومعرفة مسائل اإلمجاع ومواقعه، ومسائل 
ومظانه، ومقاصد الرشيعة، وما بنيت عليه من جلب املصالح ودفع املفاسد، وغري ذلك مما 

ٍّفإنه يكون عندئذ معتربا إذا كان يف حمل -)١(يطلب يف شخص املجتهد وصفاته العلمية ً ٍ

، رشح مجع اجلوامع مع )١١٨-٤/١٠٥(، املوافقات، للشاطبي، )١٧١-٤/١٧٠(اإلحكام، لآلمدي، ) ١(




 

ٌّجيوز فيه االجتهاد من كل مسألة ليس عليها دليل نيص قاطع أو إمجاع صحيح منعقد؛ أما 
ٌرد فيه نص وال إمجاع فهو ميدان فسيح وجمال رحب لالجتهادما مل ي ٌ .

فإذا كانت املسألة اجتهادية مرتددة بني النفي واإلثبات، ونظر فيها املجتهد املتأهل 
فاستفرغ وسعه وبذل جهده، وسلك الطرائق املرعية واملناهج املرضية يف االستنباط 

ًجتهاد يكون مقبوال معتربا ترتتب واالستدالل والرتجيح عند التعارض؛ فإن هذا اال ً
. )١(عليه آثاره الرشعية والواقعية

: أدلة القاعدة
كل دليل استدل به عىل مرشوعية االجتهاد من القرآن والسنة واإلمجاع فهو دليل 

: هلذه القاعدة، وفيام ييل بعض أنواع األدلة عليها
: القرآن الكريم: ًأوال

m l k j i h g q p o n ﴿: قوله تعاىل
u t s rxw v﴾]٧٩- ٧٨: األنبياء[.

حكام <عىل أن داود وسليامن ﴾ji﴿: َّدل قوله تعاىل: وجه الداللة
ًيف هذه احلادثة معا كل منهام بحكم خمالف لآلخر، ولو كان وحيا ملا ساغ اخلالف، فدل  ًٌّ

v ﴿: عىل أن احلكم الصادر من كل منهام اجتهاد، يؤيد ذلك قوله تعاىل
xw﴾خص اهللا سليامن ؛ إذ بتفهيمه احلكم الصحيح، ولو كان احلكم نصا

. )٢(الشرتكا يف فهمه
 

فحـول، ، إرشـاد ال)٣٤٤-٣٤٢ص(، املستـصفى، للغـزايل، )٤٢٥-٢/٤٢١(حاشية العطـار، للمحـيل 
).١٠٣٤-٢/١٠٢٧(للشوكاين، 

).٤/١٥٥(، املوافقات، للشاطبي، )٢/٢٧٩(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
، الفصول )١٧٢-٤/١٧٠(، أضواء البيان، للشنقيطي )٢٠/٢٢٤(جمموع الفتاوي، البن تيمية، : انظر) ٢(

. الجتهادفقد ذكر الكثري من األدلة عىل إثبات ا) ٣٧-٤/٢٤(يف األصول، للجصاص، 



 

: السنة املطهرة: ًثانيا
إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم «: قوله -١

. )١(»أخطأ فله أجر
اليمن، قال حني بعثه إىل املشهور، وذلك أن النبي سحديث معاذ بن جبل -٢

فإن مل جتد «: أقيض بكتاب اهللا؛ قال: قال» ؟كيف تقيض إذا عرض لك قضاء«: له
^ فإن مل جتد يف سنة رسول اهللا «: ؛ قال^فبسنة رسول اهللا : ؛ قال»يف كتاب اهللا؟

احلمد «: صدره وقال^ فرضب رسول اهللا . فذكره... : ؛ قال»وال يف كتاب اهللا؟
ِهللا الذي وفق رسول رسول اهللا . )٢(»ملا يريض رسول اهللاَ

: وجه الداللة
دل احلديثان عىل مرشوعية االجتهاد ممن تأهل لرتبته، وقد حفلت السنة النبوية 

. )٣(وأصحابه بكثري من الوقائع واحلوادث التي اجتهد فيها النبي 
: اإلمجاع: ًثالثا

أن وقد استقر«:-ًقائال-اإلمجاع عىل ذلك (٤)Pبكر اجلصاص حكى اإلمام أبو
. )٥(»إمجاعهم حجة بام قدمنا عىل تسويغ االجتهاد يف أحكام احلوادث والرجوع إىل النظر واملقاييس

.سبق خترجيه) ١(
.سبق خترجيه) ٢(
شعيب : ، زاد املعاد يف هدي خري العباد، البن القيم، حتقيق)٢١٧-١/٢٠٠(إعالم املوقعني، البن القيم ) ٣(

، جـامع بيـان العلـم )٣/٣٩٤(هــ، ١٤٠٧، ١٥القادر األرنـاؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، طوعبد
).٥٠٣-١/٤٩٠(ا بعدها، الفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي، ، وم)٢/٨٤٤(وفضله، البن عبد الرب، 

بكر، أمحد بن عيل، الرازي، اجلصاص، اإلمام الكبري الشأن، صاحب أيب احلـسن الكرخـي، ولـه مـن أبو) ٤(
ــ، وتـويف سـنة ٣٠٥أحكام القـرآن، ورشح خمتـرص الطحـاوي، ورشح األسـامء احلـسنى، ولـد سـنة : التصانيف ه

).١/٢٢٠(، اجلواهر املضية، ملحيي الدين القريش، )١٤٤ص(قهاء، للشريازي، طبقات الف. هـ٣٧٠
).٤/٥٣(الفصول يف األصول، للجصاص، ) ٥(



 

فالقول . »والذي عليه مجاهري األمة أن االجتهاد جائز يف اجلملة«:Pوقال ابن تيمية
.)٢(، ومنهم من ذهب إىل أنه فرض كفاية)١(بجواز االجتهاد هو مذهب اجلامهري

يعقد يف الرشوط العلمية لالجتهاد قاعدة أصولية Pوقد رأينا الشاطبي 
إن االجتهاد إن تعلق باالستنباط من النصوص اشرتط له العلم : مفيدة يقول فيها

. )٣(بالعربية، وإن تعلق باملعاين لزم العلم بمقاصد الرشيعة
، وأن )٤(تنباط وهذا يدل عىل أن العلم بالعربية أداة فهم النصوص ومن ثم االس

. العلم بمقاصد الرشيعة يعني عىل الرتجيح بني املصالح واملفاسد
: ولقد قرر الشاطبي أن درجة االجتهاد ال حتصل إال ملن اتصف بوصفني

. فهم مقاصد الرشيعة عىل كامهلا-١
. )٥(التمكن من االستنباط بناء عىل فهمه فيها -٢

املعتربة بعد استيفاء رشوطه املعتربة بام هو ِّويستدل ملبارشة االجتهاد يف حماله
. معلوم من تناهي النصوص، وعدم تناهي احلوادث املستجدة

الوقائع يف الوجود ال تنحرص، فال «: Pويف هذا املقام يقول اإلمام الشاطبي 
يصح دخوهلا حتت األدلة املنحرصة؛ ولذلك احتيج إىل فتح باب االجتهاد من القياس 

ًمن حدوث وقائع ال تكون منصوصا عىل حكمها، وال يوجد لألولني وغريه، فال بد
فيها اجتهاد، وعند ذلك؛ فإما أن يرتك الناس فيها مع أهوائهم، أو ينظر فيها بغري 

).٢٠/٢٠٣(جمموع الفتاوى، البن تيمية، ) ١(
).٤١٥ص(، واألشباه والنظائر، للسيوطي، )٦/١٩٨(البحر املحيط، للزركيش، ) ٢(
).٤/١٦٢(املوافقات، للشاطبي، ) ٣(
َّاعترب بعض العلامء، كالشهرستاين صاحب امللل والنحل، واألستاذ عبد الوهاب خالف صاحب أصول )٤(

. َّالفقه، العلم بالعربية أول رشوط االجتهاد، وفصل الشاطبي القول يف ذلك
).١٠٦-٤/١٠٥(املوافقات، للشاطبي، ) ٥(



 

.)١(»ًاجتهاد رشعي، وهو أيضا اتباع للهوى، وذلك كله فساد
الناس وقد يرتقي حكم اجلواز هنا إىل الوجوب يف حق املجتهدين يف حالة حاجة 

الشديدة ملعرفة حكم تلك النازلة مع ضيق وقت النظر واالجتهاد، فحينئذ يتعني عىل 
. )٢(القادر من أهل االجتهاد التصدي هلذه النازلة وأداء هذه املهمة 

: تطبيقات القاعدة يف تأصيل فقه األقليات
رشوط وهذه القاعدة بمنطوقها تقيد الناظر يف مسائل ونوازل األقليات املسلمة ب

ًاالجتهاد املعتربة يف شخص املجتهد، وهي تؤكد عىل هذا املعنى من جهة أن كثريا من تلك 
النوازل الفقهية إنام هي وقائع مستجدة، ربام ال تسعف الفقيه فيها نصوص حارضة، فهي إىل 

» ئيباالجتهاد اإلنشا«عمل املجتهد املطلق أقرب منها إىل عمل املجتهد املقيد، وهي إىل ما يسمى 
. )٣(»االنتقائيباالجتهاد«أقرب منها إىل ما يسمى » اإلبداعي«أو 

كام تؤكد هذه القاعدة عىل اتباع املنهج املعترب يف االجتهاد واالستنباط والذي يقوم 
َعىل قاعدة النصوص التفصيلية أوال، ثم ينظر يف املصالح واملقاصد ثانيا، ويعنى بفقه  ُ ً ً

ات املسلمة يف بالد غري املسلمني من خصائص وظروف الواقع وما تتميز به األقلي
ًدقيقة ثالثا، وما ينبغي أن حيصل مراعاة لفقه األولويات وحتقيقا لقاعدة املوازنات بني  ًً

. ًاملصالح واملفاسد واإلجيابيات والسلبيات واملنافع واملضار أخريا
قيقية، املنافع واملضار عامتها أن تكون إضافية ال ح«: Pيقول الشاطبي 

ومعنى كوهنا إضافية أهنا منافع ومضار يف حال دون حال، وبالنسبة إىل شخص دون 

).٤/١٠٤(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).٥٢٧-٤/٥٢٦(، رشح الكوكب املنري، البن النجار، )٢٠٧-٦/٢٠٦(البحر املحيط، للزركيش، ) ٢(
ــدكتور) ٣( ــا فــضيلة ال ــالمية، : هــذه مــصطلحات أطلقه ــاد يف الــرشيعة اإلس ــه االجته ــف القرضــاوي، يف كتاب يوس

. ، وغريه من الباحثني)١٧٠ص(، ووافقه عليها الدكتور عبد اهللا بن بيه يف كتابه، صناعة الفتوى، )١٤١ص(



 

ًفكثري من املنافع تكون رضرا عىل قوم ال منافع، ... شخص أو وقت دون وقت
ًتكون رضرا يف وقت أو حال، وال تكون رضرا يف آخرأو ً«)١( .

املسلمة يف غري بالد وهذه القاعدة عىل هذا النحو تؤصل لفقه نوازل األقليات
ًاملسلمني انطالقا من النصوص التفصيلية اجلزئية، ومن قواعد االستنباط األصولية، 

. ِّويف حمال االجتهاد املعتربة مع رعاية الرضورات واحلاجات وخصوصيات األقليات
وهذا املنحى يمثل مجاهري علامء املسلمني يف جمامعهم الفقهية وهيئاهتم العلمية 

ة يف الغرب، كاملجلس األورويب لإلفتاء، وجممع فقهاء الرشيعة بأمريكا، وسائر املوجود
.املجامع الفقهية يف بالد املسلمني

كام أن القاعدة ترد بمفهومها عىل منحى آخر خيالف هذا املنحى قد بدا وظهر 
ًليقدم حلوال عملية ملشكالت واقعية ال يعتني باالجتهاد األصويل املعترب، وال يطلب 
حتقيق رشوطه، وإنام هو يستأنس بروح الرشع وعمومياته، وال يستنبط األحكام وفق 

ُعلم أصول الفقه وآلياته، وال ينظر كثريا إىل األدلة التفصيلية وال يعول عليها ِّ َ ُ ً!!
وعند اخلوض يف فقه األقليات يعترب أن هذا الفقه ليس فقها فروعيا وإنام هو فقه 

!قائد وأخالق ومبادئ وقيم ال جمرد أحكام أصويل كيل يشتمل عىل ع
!!ًبل يف أصول الفقه أيضا! وهو اجتاه يستفز إىل جتديد ال يف الفقه فحسب

طه جابر العلواين وهو رئيس املجلس الفقهي . ويربز يف التنظري هلذا االجتاه، د
مريكا، ألمريكا الشاملية، ورئيس جامعة العلوم اإلسالمية واالجتامعية يف فريجينيا بأ

ال يمكن إدراج «: ًورئيس املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بفرجينيا أيضا، حيث يقول
بل األوىل -فقه الفروع: أي-كام هو شائع اآلن » الفقه«يف مدلول » فقه األقليات«

).٤٠-٢/٣٩(افقات، للشاطبي، املو) ١(



 

ًباملعنى العام الذي يشمل كل جوانب الرشع اعتقادا وعمال، » الفقه«إدراجه ضمن  ً
.)١(»ًمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين«: يف قولهبي باملعنى الذي قصده الن

، وأطلقه عىل الكتاب املنسوب إليه؛ Pحنيفةأو الفقه األكرب كام دعاه اإلمام أبو
ًلذلك رأينا رضورة ربطه بالفقه األكرب وضعا للجزء يف إطار الكل، وجتاوزا للفراغ  ً

. )٢(»الترشيعي أو الفقهي
مجال الدين كان . دو،)٣(ال الدين عطية إىل هذا االجتاهمج. وبدرجة ما ينضم د

ًمستشارا أكاديميا للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ومديرا ملكتبه بالقاهرة يف الفرتة من  ً
ًم، وأمينا عاما للموسوعة الفقهية بوزارة األوقاف الكويتية يف الفرتة ١٩٩٢-م١٩٨٧

ع معلمة القواعد الفقهية التابع للمجمع م، وهو اآلن مدير ملرشو١٩٧١-م١٩٦٩من 
. الفقهي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي

ًويبدو هذا املنحى مباينا ومزايال ملنحى اجلامهري سلفا وخلفا، فام رأينا منذ حممد بن  ً ً ً
االجتهاد «احلسن الشيباين يف كتابيه السري الكبري والصغري من دعا إىل هذا، وإن 

ينتقي من «: الذي يتحدث عنه، فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي بقوله» ئياالنتقا
، والذي »االجتهاد اإلبداعي«، و»القديم يف ضوء األصول واالعتبارات الرشعية

يواجه ما امتألت به احلياة املعارصة من ألوف املسائل اجلديدة التي ال يمكن أن جتد هلا 
ًجوابا مبارشا يف تراثنا الفقهي العظي م، هذا االجتهاد اإلبداعي وسابقه االنتقائي ً

َّيراعيان االستناد إىل القواعد الفقهية األصولية التي أصلها العلامء وحررها الفقهاء، 
. )٤(وهي كثرية وفرية، وقد ذكر منها الدكتور القرضاوي نفسه نحو أربعني قاعدة 

.سبق خترجيه) ١(
).٥ص(، )م٢٠٠٠(، ١طه جابر العلواين، دار هنضة مرص القاهرة، ط. يف فقه األقليات املسلمة، د) ٢(
).٦٤-٦٢ص(مجال الدين عطية، . نحو فقه جديد لألقليات، د: يراجع) ٣(
).٤٤-٤٠ص(يوسف القرضاوي، . يف فقه األقليات املسلمة، د) ٤(



 

مني العام املساعد ويؤكد عىل هذا املعنى، فضيلة الدكتور عبد املجيد النجار األ
للمجلس األورويب لإلفتاء وهو يتحدث عن تأسيس قواعد تأصيلية لفقه األقليات 

ًال يقصد منه تأسيس اخرتاعي لقواعد جديدة تستحدث به استحداثا بعد «: املسلمة فيقول
أن مل تكن موجودة يف املدونة الرتاثية لعلم أصول الفقه بفروعه املختلفة، بقدر ما يقصد منه 
تأسيس يستثمر فيه ما جاء يف تلك املدونة من ثراء يف قواعدها وضوابطها، لتستخلص 
ًمجلة منها تؤلف يف بناء جديد، وتوجه توجيها جديدا، بحيث يتكون منها منهج أصويل  ً

. )١(»متكامل يؤصل لفقه األقليات
اط فقه جديد النجار يتضح أنه ال يدخل يف قواعد فهم النص واستنب. ومن قراءة ما يقدمه د

بقدر ما يدخل يف قواعد تطبيق النص واإلفتاء به، فهي قواعد حركية حلل إشكاالت أكثر منها 
. )٢(قواعد نظرية، وهي قواعد إفتاء أكثر منها قواعد استنباط أحكام

، يعد ثورة )نحو بناء أصول لفقه األقليات(: طه العلواين حتت عنوان. إن ما يقدمه د
فبالرغم من استدراك فضيلته املبدئي بعدم ! ألصول والقواعد الفقهيةًوانقالبا يف علم ا

إال أنه يعود يف صفحات عدة ليطرح ... جتاهل أدلة الفقه وال رشوط االستنباط منها
َّمنهجا جديدا متام اجلدة عىل الفقه املوروث يف أصول االجتهاد وبناء األحكام التكليفية  ًِ ً

أو » ينبغي أن يفعل«وإعطائه الوصف املالئم له من كونه وتفريعها، لتقويم الفعل اإلنساين
. ونحو ذلك» ال ينبغي أن يفعل«

ويمكن أن نخترص أصول العلواين الفقهية اجلديدة يف اجلمع بني القراءتني، ثم 
بالنسبة للسنة ) غري اإلنشائية للحكم(حاكمية القرآن عىل السنة، والطبيعة املبينة فقط 

).٥٦-٥٥ص(، ٣، العدد )ه١٤٢٤(جملة املجمع األورويب لإلفتاء والبحوث، ربيع الثاين ) ١(
ناديـة حممـود مـصطفى، املجلـة العلميـة . وفقه العزلة د) املواطنة(فقه األقليات املسلمة بني فقه االندماج) ٢(

).١٥١ص(، )م٢٠٠٧(، اجلزء الثاين مايو ١١-١٠للمجلس األوريب لإلفتاء، العدد 



 

نى احلجية يف اإلمجاع والقياس إىل مستوى الوسائل املنهجية أو النبوية، وتراجع مع
دوائر الفهم، والفهم بالعموميات من املبادئ األساسية والقيم احلاكمة واملقاصد العليا 
والقواعد الكلية ال بالنصوص اجلزئية، واملنطق القرآين الكامن يف القرآن الذي يقدر 

من الشذوذ واخلطأ، » العقل املوضوعي«اإلنسان عىل كشفه ليشكل قوانني تعصم 
، ثم اعتبار عاملية !)هكذا كل البرش(ويمكن أن توجد قاعدة مشرتكة للتفكري بني البرش 

قواعد «ًاخلطاب القرآين، التي يواجه هبا احلالة العاملية الراهنة بوصفه كتابا يقوم عىل 
. »إنسانية وقيم مشرتكة

: ًا، بل جتديدا جذريا، يوشك أن يكون تدمرييا؛ أهم مآالتهًال يمثل جتديدا عادي) هذا االجتاه(
اآليات القرآنية واألحاديث (أنه ال ينبغي الرجوع إىل أعيان األدلة التفصيلية -١

! بقدر رضورة العودة إىل أجناسها بفهم عام غري تفصييل) النبوية
الت اخلاصة لألدلة إحالل القيم واملقاصد واملبادئ والقواعد العامة حمل الدال-٢

! ًالتفصيلية؛ بدال من أن تأيت األوىل يف مقام املعضدات والضوابط للثانية
! ًإنشاء قواعد جديدة للرتجيح بني الدالالت وفقا لرؤى جديدة-٣
إلقاء غشاوة ثقيلة عىل احلديث وعلومه، وعىل الفقه وأصوله بذريعة النسبية يف مقابل -٤

ل إن السنة نفسها بجملتها أدرجت يف عامل النسبي اإلطالق القرآين وحده، ب
ًباعتبارها كام يقول فضيلة الدكتور العلواين بيانا للقرآن وتنزيال لقيمه يف » الزمكاين« ً

. واقع نسبي حمدد
فتح املجال أمام أهل الرأي والفكر املجرد من السند الرشعي التفصييل؛ لكي -٥

لفني بام ينبغي فعله وما ال ينبغي، عىل حد يتكلموا بكالم الفقهاء يف أفعال املك
! تعبري الدكتور العلواين

وهو الدكتور مجال الدين -وثمة إشكال تأصييل آخر يظهر يف النموذج األخري 



 

، فباإلضافة إىل اعتامد أفكار املدرسة اإلنسانية يف النظرة إىل ما يسمى اليوم -عطية
وحدة «و» مة اإلنسان، مطلق اإلنسانكرا«و» وحدة األصل اإلنساين«من » َاآلخر«بـ

، ورفض اإلسالم لكل أنواع التمييز حتى التمييز »وسنة التنوع«العقيدة، : ؛ أي»الدين
إلخ، ثم اعتامد أفكار نفس ... ومفاهيم املواطنة والوالء االجتامعي! بسبب الدين

دم التحيز، السيام املساواة واحلريات، واملوضوعية وع» العالقة مع اآلخر«املدرسة يف 
إال أننا ال نركز يف مسألة التأصيل إال عىل القضية األخطر، وهي قضية املرجعية فإذا 
كان بحث الدكتور العلواين خييل الطريق يف التعامل مع النص من زخم القواعد اللغوية 
ِّوقواعد علوم الداللة وما إىل ذلك، ليحليها بقواعد فكرية استنبطها فضيلته من قراءته 

صة للدين ومصادره السيام القرآن الكريم؛ فإن الدكتور مجال الدين عطية بعد أن اخلا
ًيستعرض تعريفا وصورا لواقع األقليات، ينتقل مبارشة إىل ما سامه املرجعية الدولية التي جيعلها  ً

ورغم أهنا أعراف ومنتجات برشية إال أنه جيعلها! مع املرجعية الرشعية يف حزمة املرجعية املطلقة
وبالذات الكتابات الفقهية ما هي إال اجتهادات «: يف نفس رتبة الكتابات الفقهية الرشعية، فيقول

ًبرشية ليس هلا إلزام رشعي، فضال عن أن هذه االجتهادات كانت استجابة لظروف زمانية 
ومكانية خمتلفة عن ظروفنا احلالية، وإننا بحاجة إىل اجتهادات جديدة تراعي ظروفنا وتعالج 

. )١(»األمورستجداتم
» املرجعية الرشعية«واستدراك الدكتور مجال عىل ذلك، ورغم عرضه ملا سامه 

بصورة اجتهاد منه يف تأصيل النظرة، ثم العالقة مع اآلخر، إال أنه خيلص يف مبحثه 
ال تعارض بني االجتاه الدويل : إىل أنه قد اتضح من الدراسة احلالية أنه) الثامن(األخري 
ة اإلسالمية، بل إهنام يتكامالن؛ إذ تقدم الرؤية اإلسالمية األساس النظري والرؤي

).٦٢ص(مجال الدين عطية، . نحو فقه جديد لألقليات، د) ١(



 

واملبادئ العملية التي تشكل املادة التي ترتمجها املواثيق الدولية إىل التزامات قانونية، 
. وتنشئ ملراقبة تطبيقها اآلليات الرضورية

املرجعية «القانون الدويل ، بينام املرتجم عنها هو»املادة«هكذا صارت الرؤية اإلسالمية 
)١(! عنه؟ومن ثم ما الداعي للتحدث باملرتجم طاملا سهل التحدث باملرتجم» الدولية

إن هذا املنحى يف التأصيل لفقه ونوازل األقليات يطلق االجتهاد من ثوابته وضوابطه املعتربة، فال 
ًيعترب عندئذ اجتهادا، أو ال يكون معتربا ً مل يقبل مثل هذا الطرح املنفلت وال ومن عجب أن الغرب ! ٍ

)!م٢٠٠١(أصحابه، فلفظهم فيمن لفظ بعيد أحداث احلادي عرش من سبتمرب
وعليه فإنه ال مناص عند تأصيل فقه األقليات من االحتكام إىل األصول 
القطعيات والنظر بعني االعتبار إىل املوروث من الفقهيات، بعد التقيد بالنصوص يف 

.اب مقاصد فقه األقلياتالرشعيات، واستصح
 :

 :

: املعنى العام للقاعدة
إذا كان املجتهد مستقال عن االنتساب ملذهب متبوع فال إشكال يف كونه ال يتقيد 

ًيه سواء خالف أم وافق إماما بمذهب بعينه، بل ما أداه إليه اجتهاده هو الذي يصري إل
َبعينه، فأما إن كان املجتهد منتسبا ملذهب إمام بعينه وهو مقيد بالفتيا عىل مذهبه فعليه  ًْ ُ ْ
ًأن يفتي مستندا إىل األدلة النقلية، أو مستنبطا منها باالجتهاد، ومتى بان له احلق يف  ً

.خالف مذهبه فانتقل عنه إىل غريه مل يكن عليه من حرج
: القاعدةدليل

اإلمجاع املستند إىل األدلة النقلية الكثرية، وعىل هذا اتفقت كلمة األئمة يف كل زمان ومكان، 

).١٥٣-١٥١ص(نادية مصطفى، . وفقه العزلة، د) املواطنة(فقه األقليات املسلمة بني فقه االندماج ) ١(



 

َعىل أن ليس ألحد أبدا أن يقول يف يشء حل أو حرم إال من «: Pيقول الشافعي ُ َ َّ ً
.)١(»جهة العلم، وجهة العلم اخلرب يف الكتاب، أو السنة، أو اإلمجاع، أو القياس

.)٢(»كل قول بمجرد الدعوى بال برهان فهو مطروح ساقط«: Pقول ابن حزموي
ًفليس ألحد من خلق اهللا كائنا من كان أن يبطل قوال، «: Pويقول ابن تيمية ً

.)٣(»ًأو حيرم فعال إال بسلطان احلجة
واألدلة عىل وجوب اتباع الدليل أظهر وأشهر من أن يشار إليها، وقد قال 

ÎÍ ﴿: ، وقال سبحانه]٣٦: اإلرساء[﴾ÇÆÅÄÃÂÁÈ﴿:تعاىل
ÐÏ﴾]٢٤: األنبياء[.

كان أئمة املسلمني ال «: واالستدالل هو منهج السلف الذي مل حييدوا عنه، فلقد
يتكلمون يف الدين بأن هذا واجب، أو مستحب، أو حرام، أو مباح إال بدليل رشعي 

.)٤(»َّمن الكتاب أو السنة وما دال عليه
ه عند املحققني من العلامء وأئمة السلف مبناه عىل االستدالل؛ ومن هنا كان الفق
الفقه ال يكون إال بفهم األدلة الرشعية بأدلتها السمعية الثبوتية «ولذا ذكر ابن تيمية أن 

، وقال عن الذين مل حيققوا الفهم لألدلة »ًمن الكتاب والسنة واإلمجاع نصا واستنباطا
ليسوا يف احلقيقة فقهاء يف الدين؛ بل هم نقلة لكالم «: ًاطاالسمعية الثبوتية نصا واستنب

.)٥(»بعض العلامء ومذهبه

).٣٩ص(الرسالة، للشافعي، ) ١(
).١/١٠٦(اإلحكام، البن حزم، ) ٢(
). ٣/٢٤٥(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٣(
).٢٧/٣٧٣(جع السابق، املر) ٤(
حممد رشاد سامل، نرش جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود، املدينـة املنـورة، . د: االستقامة، البن تيمية، حتقيق) ٥(

).١/٦١(، ه١٤٠٣، ١ط



 

فالكتاب، والسنة، : نقلية وعقلية؛ فأما النقلية: واألدلة الرشعية باجلملة تنقسم إىل قسمني
فالقياس، واملصلحة املرسلة، : واإلمجاع، وقول الصحايب، ورشع من قبلنا، وأما العقلية

.واالستصحابوالعرف، 
كام أن األدلة النقلية حتتوي األدلة العقلية، وكذا األدلة العقلية تستند إىل األدلة 
ًالنقلية؛ إذ العقل ال يستقل بإثبات األحكام، ومرجع ذلك إىل الوحي املعصوم كتابا 

، وقد ]٤: النجم[﴾43210﴿:تعاىلوسنة، والسنة وحي بداللة القرآن، قال 
.القرآنإىلالسنةأمرفأعاد،باتباع السنة وهدي الرسول أمر اهللا يف القرآن

الالقياسوكذلكالسنة،أوالقرآنمنلهيشهدبدليلإاليتصورفالاإلمجاعوأما
.جهتهاممنبدليلإاليتم

وعىل ما سبق فإن مرجع األدلة إىل القرآن، أو السنة، والسنة ترجع إىل القرآن، 
.ن مرجع مجيع أدلة األحكام إىل القرآنوعليه فإنه يصح القول بأ

وأما ما نقل فيه احلكم عن اجلمهور أو أكثر أهل العلم أو األئمة األربعة وما أشبه؛ 
ًفهذا كله ال يعد حجة بذاته عند األصوليني؛ إذ إن الكثرة ال تعترب دليال؛ إذ ربام كان  ً ُّ َ ُ

.)١(ًاحلق بجانب الواحد جمانبا لألكثر
قتال مانعي الزكاة، ورفضه أكثر الصحابة، فلام ثبت عىل سبكروقد رأى أبو

.رأيه وأيده بأدلته رجعوا إىل قوله
ُوكم من قول انفرد به جمتهد، فرفض رأيه وعودي من أجله، ورمي بالعظائم، ثم  ُُ َ
تبني للناس بعد ذلك أنه احلق؛ فالرتجيح باملعنى واألدلة، ال بالكثرة، وال أثر للمخالفة 

يف ذلك، وإنام ينبغي أن تذكر املوافقة واملخالفة ملجرد االستئناس، ال واملوافقة

، )٥٣، ٥١ص(حممـد األشـقر، .ُ، الفتيا ومناهج اإلفتاء، د)٣٩٧-١/٣٨٩(إرشاد الفحول، للشوكاين، ) ١(
).١٦٧-١٦٦ص (حممد أكرم، . اإلفتاء عند األصوليني، د



 

.لالحتجاج، وال للرتجيح
ما لو اتفق األئمة األربعة عىل قول اجتهادي يف املسألة، فال يمنع : ًومثل ذلك أيضا

ذلك أن يفتي املجتهد بخالفه مما يتبني له أنه احلق بالدليل؛ إذ ال دليل يدل عىل انحصار 
ق يف قوهلم؛ ألن إمجاعهم ليس بحجة، بل احلجة يف إمجاع األمة، وقد قال ابن تيمية احل

P :» األيامن ولو قىض أو أفتى بقول سائغ خيرج عن أقوال األئمة األربعة يف مسائل
زاع بني علامء املسلمني، ومل خيالف كتابا وال سنة وال معنى  ًوالطالق وغريمها، مما ثبت فيه الـن

القايض به واملفتي به يستدل عليه باألدلة الرشعية، كاالستدالل بالكتاب والسنة؛ ذلك؛ بل كان
فإن هذا يسوغ له أن حيكم به ويفتي به، وال جيوز باتفاق األئمة األربعة نقض حكمه إذا حكم به، 

.)١(»منع أحد من تقليدهُوال منعه من احلكم به وال من الفتيا به، وال
واعتامده )٢(إن ترجيح مذهب اجلمهور: يمنع من أن يقالوإن كان ما سبق نقله ال

يعني يف األغلب موافقة األكثر من املجتهدين من لدن الصحابة والتابعني، وهو حيمل يف طياته 
.والتابعني، سواء يف النقل أو االستداللموافقة الوحي واخلرب عن رسول اهللا

.ور من غري قطع بذلك يف مجيع املسائلِّواألصل هو كثرة احلق والصواب يف مسائل اجلمه
.وقد مال عدد من أهل العلم إىل جعل مذهب اجلمهور أحد املرجحات عند اخلالف

يف القديم من مذهبه بجواز Pقول الشافعي )٣(ومن هذا القبيل ترجيح املزين
ًاملسح عىل اجلرموق خالفا لقوله اجلديد باملنع من ذلك، حترزا من انفراد الشافعي ع ن ً

وال : قال الشافعي«: Pقال املزين. سائر العلامء الذين وافقوه يف مذهبه القديم

).١٣٤-٣٣/١٣٣(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ١(
قد يطلق اجلمهور عىل األئمة األربعة، وإن خالفهم غريهم من املعتربين، وقد يطلق عىل ثالثـة مـنهم إن اتفقـوا ) ٢(

.لوخالفهم الرابع، وقد يطلق عىل اثنني عىل قول واحد، واختلف اآلخران كل منهام عىل قو
ًوكـان إمامـا ورعـا منـاظرا، . تلميذ الـشافعيإبراهيم، إسامعيل بن حييى بن إسامعيل املزين، املرصي،أبو) ٣( ًً

ًالـدعوة مـتقلال مـن الـدنيا، صـنف كتبـا كثـرية، منهـاَجماب ً اجلـامع الكبـري، واجلـامع الـصغري، واملنثـور : ِّ
).١٢/٤٩٢(، سري أعالم النبالء، )٩٧ص(طبقات الفقهاء،للشريازي، . هـ٢٦٤وغريها، تويف سنة 



 

.يف القديم يمسح عليهام) يعني الشافعي(قال . يمسح عىل جرموقني
يعني قول (ًوال أعلم بني العلامء يف ذلك اختالفا، وقوله : قلت أنا: قال املزين

.)١(»نفراده عنهمأوىل به من ا) يعني مع العلامء(معهم ) الشافعي
Pترجيح املوفق ابن قدامة إحدى الروايتني عن أمحد: ومن هذا القبيل

اختالف الروايتني عن : أنه قول أكثر أهل العلم، ومن أمثلة ذلك: باعتبارات عدة، منها
: ، ومن أمثلته)٢(أمحد يف من جنى عىل سن فسودها هل فيها حكومة، أم ثلث الدية؟

لة املوضحة يف الوجه والرأس وأهنا فيهام سواء، وقد روى عن قاله املوفق يف مسأما
يعني التسوية (ومحل كالم أمحد عىل هذا «: أمحد ما خيالف ويوافق هذا، قال املوفق

.)٣(»أوىل من محله عىل ما خيالف اخلرب واألثر وقول أكثر أهل العلم) فيهام
لروايتني عن مالك ترجيح اإلمام ابن بطال املالكي إلحدى ا: ومن هذا القبيل

P تعاىل يف مسألة التكبري بعد الفراغ من التشهد األول من حني بدء قيامه إىل
وهذا الذي يوافق اجلمهور أوىل : قال ابن بطال«ًالركعة الثالثة أو بعد انتصابه قائام، 

Pنقله عنه النووي. »وهو الذي تشهد له اآلثار: ، قال)يعني الرواية األوىل(
)٤(.

ًذاكرا بعض ما يرتجح به أحد القولني للشافعي أو الوجهني -افظ ابن الصالح قال احل
ويرتجح ما وافق منهام أكثر أئمة املذاهب «: -)يعني أصحاب الشافعي يف املذهب(لألصحاب 

.)٦(»وهذا الذي قاله فيه ظهور واحتامل«: ، قال النووي)٥(»املتبوعة أو أكثر العلامء

حممد عبد القـادر شـاهني، : خمترص املزين، يف فروع الشافعية، أليب إبراهيم إسامعيل بن حييى املزين، حتقيق) ١(
).١٩ص(م، ١٩٩٨-ه١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط

).١٢/١٥٦(املغني، البن قدامة، ) ٢(
).١٢/١٦٠(املرجع السابق، ) ٣(
).٣/٤٦٢(وع، للنووي، املجم) ٤(
).٨٩ص(أدب الفتوى، البن الصالح، ) ٥(
).١/٦٨(املجموع، للنووي، ) ٦(



 

ٍمل جيز له أن يفتي بمذهب أحد من املجتهدين، بل جيب مستقال وباجلملة فإذا كان املجتهد
عليه أن يفتي بام هو حكم اهللا يف نظره هو، وال جيوز له تقليد غريه من املجتهدين إال عند 

.)١(أحدُّالرضورة؛ ألن هذا النوع من املفتني هو الذي يستقل باألدلة بغري تقليد وتقيد بمذهب
ًكان سالكا سبيل ذلك اإلمام ؛ فإنًسبا إىل مذهب إمام بعينهفأما إن كان املفتي منت

فله أن يفتي بام ترجح عنده -وهذا هو املتبع لإلمام حقيقة-يف االجتهاد ومتابعة الدليل 
.)٢(من قول إمام آخر إن اجتهد فأداه اجتهاده إىل ذلك

به أثم؛ ألنه أفتى؛ فإنًوال جيوز له أن يفتي بام يعتقده مرجوحا، لإلمجاع عىل ذلك
تعارضت األدلة عنده وعجز عن الرتجيح، فريى اإلمام ؛ فإناتباع للهوى، وهو حرام

.)٣(ًالشافعي أن له احلكم بأهيام شاء لتساوهيام عنده، وملقلده احلكم بأحد القولني إمجاعا
ويرى الشاطبي أنه جيب عليه التوقف؛ وذلك ألن اجلمع بني الدليلني يف العمل 

.)٤(نافيني، ورجوع إىل إثبات االختالف يف الرشيعة، وهو باطلمجع بني مت
.)٥(»هذه املسألة من مشكالت األصول، واملختار عند املتأخرين الوقف«: قال ابن دقيق العيد

مما تقدم نجد أن أكثر فقهاء احلنفية والشافعية واملالكية واحلنابلة أكدوا عىل أن 
.وال ويفتي هبا، وال يفتي باملرجوحاملجتهد جيب عليه أن يتحرى أرجح األق

: الرتجيح
: الذي يظهر أن املجتهد عليه أن يبحث ويتحرى أرجح األقوال فيفتي به، وذلك

).١/٤٢(املجموع، للنووي، ) ١(
).٣٩ص(، صفة الفتوى واملفتي واملستفتي، البن محدان، )٤/٢٣٧(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(
ة رسائل ابن عابـدين، اآلسـتانة، حممـد هاشـم رشح عقود رسم املفتي، البن عابدين، طبع ضمن جمموع) ٣(

).١١-١/١٠(، ه١٣٢١القطبي 
).٤/١٥٥(املوافقات، للشاطبي، ) ٤(
).٢/١١٤٠(إرشاد الفحول، للشوكاين، ) ٥(



 

ألن املفتي واجب عليه اإلفتاء بام يعتقد أنه راجح عنده، حتى ولو كان ذلك الراجح 
تعصب ال داعي ًخمالفا ملذهب إمامه، واإلجابة باملرجوح ميل عن الدليل، والتمسك به 

إذا جاءت «: Pله، بل إن املفتي واجب عليه أن يتنـزه منه؛ ولذلك قال اإلمام أمحد 
ليحذر «: Pويقول ابن القيم . )١(»ِاملسألة ليس فيها أثر فأفت فيها بقول الشافعي

أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم املفتي الذي خياف مقامه بني يدي اهللا 
.)٢(»ًه يف تلك املسألة أرجح من مذهبه وأصح دليالأن مذهب غري

والصواب أنه إذا ترجح عنده قول غري إمامه بدليل راجح، فال «: وقال ابن القيم
األئمة متفقة عىل أصول األحكام، ومتى ؛ فإنبد أن خيرج عىل أصول إمامه وقواعده

ًقال بعضهم قوال مرجوحا، فأصوله ترده وتقتيض القول الراجح، ف كل قول صحيح ً
ُفهو خيرج عىل قواعد األئمة بال ريب، فإذا تبني هلذا املجتهد املقيد رجحان هذا القول  َّ َ ُ

.وصحة مأخذه خرج عىل قواعد إمامه، فله أن يفتي به، وباهللا التوفيق
مذهب الشافعي : لو أدى اجتهادي إىل مذهب أيب حنيفة، قلت: (٣)وقد قال القفال

يب حنيفة؛ ألن السائل إنام يسألني عن مذهب الشافعي، كذا، لكني أقول بمذهب أ
.ِّبد أن أعرفه أن الذي أفتيته به غري مذهبهفال

َّقدس اهللا روحه عن ذلك، -ابن تيمية: يعني-شيخنا ؟-ابن القيم: أي-فسألت 
أكثر املستفتني ال خيطر بقلبه مذهب معني عند الواقعة التي سأل عنها، وإنام سؤاله عن : فقال

).٦/٣٠٢(كشاف القناع، للبهويت، ) ١(
). ٤/١٧٧(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(
كتـاب يف أصـول الفقـه ولـه رشح : ، الـشايش، مـن مـصنفاتهبكر، حممد بن عيل بن إسامعيل، القفـالأبو) ٣(

، طبقــات )١١٢ص(طبقـات الفقهــاء، للـشريازي، . هــ٣٣٦هــ، وتـويف ســنة ٢٩١الرسـالة، ولـد ســنة 
).١/١٢٩(الشافعية، البن قايض شهبة، 



 

.)١(»خالفهكمها، وما يعمل به فيها، فال يسع املفتي أن يفتيه بام يعتقد الصواب يفح
: تطبيقات القاعدة يف تأصيل فقه األقليات

تقرر بوضوح مما سبق عرضه أنه إذا كان املجتهد مستقال أو غري مستقل بالنظر يف 
لب عىل ظنه أنه املسائل واألحكام الفقهية فإنه مطالب بأن ينتهي إىل ترجيح ما غ
. ًالصواب سواء أكان مقيدا بمذهب من املذاهب األربعة املتبوعة أم ال

وال شك أن املجتهد واملفتي يف نوازل األقليات املسلمة حيتاج إىل هذه السعة يف 
جمال البحث واملوازنة والرتجيح، فله أن يأخذ بمذهب فقهي خيالف مذهبه، وله أن 

ن الذين حترروا من ربقة التقليد، وله أن يأخذ بمذاهب يميل إىل آراء بعض املجتهدي
ًالصحابة املنقولة نقال صحيحا، وقد ذهب ابن السبكي من الشافعية إىل جواز تقليد  ً

. )٢(»وهو الصحيح عندي«: ًخالفا للمعتمد يف املذهب، وقالشالصحابة 
أناهللا ال يــسع املفتــي أو احلــاكم عنــد«: وانتــرص ابــن القــيم هلــذا املــنهج فقــال
املتـــأخرين مـــن مقلـــدي األئمـــة ويأخـــذيفتـــي وحيكـــم بقـــول فـــالن وفـــالن مـــن 

،(٣)برأيه وترجيحه، ويـرتك الفتـوى واحلكـم بقـول البخـاري وإسـحاق بـن راهويـه
املتأخرين مـن أتبـاع مـن قلـده عـىل فتـوى أيب بكـر ، بل يرى تقديم قول )٤(وعيل بن املديني

).٤/٢٣٨(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
).٤/٣٠٧(فتاوي ابن حجر، ) ٢(
بن إبراهيم بن خملد، املعروف بابن راهويه، هو اإلمـام الكبـري، شـيخ املـرشق، سـيد احلفـاظ، يعقوب، إسحاق أبو) ٣(

سمع من الفضيل بن عياض، ومعتمر بن سليامن، وجرير بن عبداحلميد، وسفيان بـن عيينـة، وسـمع منـه بقيـة بـن 
، وتـويف ١٦١انه، ولد سـنة الوليد، وحييى بن آدم، ومها من شيوخه، وأمحد بن حنبل، وحييى بن معني، ومها من أقر

).١/٢٤٢(، املقصد األرشد، البن مفلح، )١١/٣٥٨(سري أعالم النبالء، للذهبي، . هـ٢٤٣سنة 
احلسن، عيل بن عبد اهللا بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد الـسعدي، مـوالهم البـرصي، املعـروف أبو) ٤(

ث، سـمع أبـاه، ومحـاد بـن زيـد، وجعفـر بـن بابن املديني، الشيخ اإلمـام احلجـة، أمـري املـؤمنني يف احلـدي
، وتـويف سـنة #٢٦١سليامن، وحدث عنـه أمحـد بـن حنبـل، وأبـو حييـى صـاعقة، والزعفـراين، ولـد سـنة 

). ١١/٤١(، سري أعالم النبالء، للذهبي، )٧/٣٠٨(الطبقات الكربى، البن سعد، . #٢٣٤



 

ًفال يدرى مـا عـذره غـدا عنـد اهللا إذا .شسعود الصديق، وعمر، وعثامن، وعيل، وابن م ُ
َّفكيف إذا عني األخذ هبا ! َّسوى بني أقوال أولئك وفتاوهيم، فكيف إذا رجحها عليها؟

ًحكام وإفتاء، ومنع األخذ بأقوال الصحابة؟ ً!!«)١(.
أيكم تطيب نفسه أن يتقدم «: وألمهية هذا املسلك خياطب ابن القيم املفتني بقوله

إنه : إذا أفتى بفتوى وأفتى من قلدمتوه بغريها؟ وال سيام من قال من زعامئكمأبا بكر
، اللهم إنا نشهدك أن سجيب تقليد من قلدناه ديننا، وال جيوز تقليد أيب بكر الصديق

.)٢(»ًأنفسنا ال تطيب بذلك، ونعوذ بك أن نطيب به نفسا
وقد تأملت من هذا «: الذي قالPوهو يف هذا املسلك يتبع شيخه ابن تيمية

الباب ما شاء اهللا فرأيت الصحابة أفقه األمة وأعلمها، واعترب هذا بمسائل األيامن 
.والنذر والعتق والطالق وغري ذلك، ومسائل تعليق الطالق بالرشوط ونحو ذلك

ًوقد بينت فيام كتبته أن املنقول فيها عن الصحابة هو أصح األقوال قضاء وقياسا،  ً
اب والسنة، وعليه يدل القياس اجليل، وكل قول سوى ذلك تناقض يف وعليه يدل الكت

مسألة ابن املالعنة، : القياس خمالف للنصوص، وكذلك يف مسائل غري هذه مثل
ومسألة مرياث املرتد، وما شاء اهللا من املسائل مل أجد أجود األقوال فيها إال األقوال 

ًوال قاله الصحابة ومل خيتلفوا فيه إال املنقولة عن الصحابة، وإىل ساعتي هذه ما علمت ق
.)٣(»وكان القياس معه

وقد تقرر أن للمجتهد غري املستقل أن ينتقل عن مذهبه إىل غريه إذا حلق الناس 
. ًبسببه عنت وشدة، أو كان مأخذه ضعيفا ودليله غري ناهض

.بترصف) ١١٩-٤/١١٨(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
).٤/١٤٥(رجع السابق،امل) ٢(
).٥٨٣-٢٠/٥٨٢(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٣(



 

. ميذ األئمة الثالثةه النجباء، ورأينا هذا يف بقية تالُصاحباه وتالميذPولقد خالف أبا حنيفة
الذي يقتضيه الدليل أنه ال يلزم املقلد التمذهب، «: Pويف حق السائل قال النووي 
وظاهره جواز االنتقال «: P، وقال ابن حجر )١(»بل يستفتي من شاء أو من اتفق

تقليد إمام يف مسألة، وآخر يف أخرى وهكذا من غري التزام مذهب معني، أفتى به وجواز 
. )٢(»عبد السالمابنالعز

وقد مال التقنني يف بالد كثرية إىل األخذ بمذاهب غري األئمة األربعة، كاعتبار 
. أغلب الدول برتجيح اعتبار الطالق الثالث دفعة يف جملس واحد طلقة واحدة

إننا قد نرى بعض املذاهب تشدد يف مسألة، عىل حني خيفف فيها مذهب آخر أو 
التوسعة، يف قضية غاية التضييق، وغريه يوسع فيها غاية مذاهب أخرى، وبعضها يضيق 

ًوهذا يعطينا فرصة للموازنة والرتجيح، واختيار ما هو أهدى سبيال، وأرجح دليال، ومن هذه  ً
أن يكون الرأي أو املذهب أدنى إىل حتقيق مقاصد الرشع، ومصالح اخللق، فام : األدلة املعتربة

. )٣(واملعادعباد يف املعاشقامت الرشيعة إال لتحقيق مصالح ال
ولذا ال يصح اإلنكار عىل املجلس األورويب لإلفتاء يف فتياه بجواز مرياث املسلم 

، شمن غري املسلم، مع موافقة ذلك لرأي معاذ بن جبل، ومعاوية بن أيب سفيان 
، وإسحاق بن (٥)وحييى بن نعيم (٤)وحممد بن احلسن، وسعيد بن املسيب، ومرسوق

.)١١/١١٧(روضة الطالبني، للنووي، ) ١(
.باختصار) ٤/٣٠٥(الفتاوي الفقهية، البن حجر اهليتمي، ) ٢(
).٥٧ص(يوسف القرضاوي، . يف فقه األقليات، د) ٣(
بد اهللا بن مر بن سلامن بن معمر، اإلمام، القـدوة، عائشة، مرسوق بن األجدع بن مالك بن أمية بن عأبو) ٤(

العلم، حدث عن أيب بن كعب، وعمر، وحدث عنه الشعبي، وإبراهيم النخعي، وحييى بن وثـاب، تـويف 
). ٤/٦٣(، سري أعالم النبالء، للذهبي، )٦/٧٦(الطبقات الكربى، البن سعد، . هـ٦٣سنة 

، )٢/٥٤١(طبقات احلنابلة، البـن أيب يعـىل، . وى عنه أشياءحييى بن نعيم، من أصحاب اإلمام أمحد ور) ٥(
).٣/١١١(املقصد األرشد، البن مفلح، 



 

َّبن تيمية وابن القيم، وإن كان خمالفا ملا استقر يف مذاهب األئمة األربعة راهويه وا ً)١( .
ومن التطبيقات املتعلقة هبذه القاعدة يف جمتمع األقليات املسلمة وفقهها أمهية دور 
َوأعامل املجامع الفقهية املعارصة وهيئات الفتيا العامة، وال شك أن هذا من حسنات  ْ ُ

فإن هذه الفتاوي تشبه إىل حد بعيد ما كان املرحومة يف هذا الزمان؛ هذه األمة املحمدية
ِّيقع يف الصدر األول حني تنـزل نازلة فيجمع هلا الصديق رءوس الناس وخيارهم  ِّ

، وهذا ما يمكن )٢(فيستشريهم ويأخذ برأهيم إذا اجتمع، وكذا كان الفاروق يفعل
.يتسميته باإلفتاء اجلامعي، أو االجتهاد اجلامع

ًوكثريا ما تصدر الفتوى باألغلبية داخل هذه املواقع، وهذا يدل بدوره أيضا عىل  ً
.أهنا ال متثل يف أقىص تقدير إال موقف اجلمهور من النوازل املعارصة

: وقد قال الشاعر
ْال يصلح الناس فوىض الرساة لـهم َُ ْ ُ ُ ْ ََ َ ُ ََ َ َ َ ُوال رساة إذا جهالـــــــهم ســـــــادواَّ ُ َّ ُ ََ ْ َُ ََ ِ َ َ

وما من شك يف أمهية هذه املجامع ال سيام يف االجتهاد يف حكم تلك املسائل التي 
بإيقاف سهم املؤلفة قلوهبم من سًيتغري احلكم فيها تبعا للمصلحة، كام فعل عمر 

الزكاة؛ لعدم توافر سببه، فلو عاد دور املؤلفة قلوهبم يف إعزاز الدين فإنه ينبغي أن يعود 
حكام التي تتغري لتغري مصلحتها ال جيوز أن يقوم بالنظر هلم سهمهم، غري أن األ

وضامنة لعدم استغالل هذه القاعدة يف ... واالجتهاد فيها إال من بلغ درجة االجتهاد
تعطيل رشع اهللا بذريعة تغري املصلحة، جيب أن يكون االجتهاد يف هذا النوع من األحكام 

ري عن املصلحة وتغريها، وأكثر دقة يف االبتعاد عن اجتهادا مجاعيا؛ لكونه أكثر ضامنة يف التح

).٣٩ص(صالح سلطان، . الضوابط املنهجية لفقه األقليات املسلمة، د) ١(
).١/٦٢(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(



 

اهلوى، وأكثر إصابة للحق وعدم األخذ بمجرد توهم التغري، بينام يف االجتهاد الفردي قد يستغله 
التخلص والتمرد عىل أحكام الرشيعة من يريد تعطيل رشع اهللا، أو من يسيطر عليه هواه يف

. )١(لعالجها بذريعة تغريها لتغري املصلحة التي جاءت
ًكذا يطلب االجتهاد اجلامعي فيام يتغري احلكم فيه لتغري حال حمكومه زمانا أو مكانا ً .

فاألحكام الرشعية جاءت ملعاجلة أوضاع األمة بام حيقق مصاحلها الدنيوية 
واألخروية، وهذه األحكام تنزل عىل حمالهتا طاملا توفر يف ذلك املحل أركانه ورشائطه وأسبابه؛ 

إن تغري يشء منها نتيجة تغريات زمنية أو مكانية، توقف إجراء ذلك احلكم لتغري حمله، فإذا ما ف
. )٢(وأنزل عىل حمله عاد لذلك املحل كامل صفاته املوجبة إلنزال احلكم عاد احلكم

ًوالتغري هنا ليس تغريا يف احلكم، وإنام هو تغري يف مناط احلكم، ومثل هذا ال يعد 
ًتبديال إذا ما روعي يف كل حادثة الظروف واملالبسات التي هلا صلة باحلكم، ًتغيريا وال 

فإذا تغريت الظروف واملالبسات املحيطة بالواقعة تغريت بذلك املسألة وتبدل وجهها، 
. )٣(ًوكانت مسألة أخرى اقتضت حكام آخر هلا 

ما هو ينهى عن قطع األيدي يف الغزو خشية أن يرتتب عليهالنبي وقد رأينا 
أشد من تعطيل احلد أو تأخريه، وهو ردة بعض املسلمني؛ لذا ذهب كثري من العلامء إىل 

. أن احلدود ال تقام يف أرض العدو
وغني عن التنبيه أن أعامل جمامع اإلفتاء واملجامع الفقهية املتعددة ال تقيض عىل اجتهاد 

من أهله ويف حمله، وسواء أصاب األفراد وال تغني عنه؛ ألنه حق ال مصادرة عليه، إذا كان
. املجتهد أم أخطأ فإن هذا احلق ال يسقط وال يسلب ممن تأهل لرتبة االجتهاد واإلفتاء

).١١٨-١١٧ص(عبد املجيد حممد السوسوه، . االجتهاد اجلامعي، د) ١(
).١١٩ص(املرجع السابق، ) ٢(
).١٣٣ص(يوسف القرضاوي، . رشيعة اإلسالم، د) ٣(



 

ويف أعامل املجامع الفقهية الناظرة يف نوازل األقليات تطبيقات كثرية سيأيت بياهنا 
. ومناقشة بعضها يف الباب الثالث بإذن اهللا تعاىل

: ع: 

: املعنى العام للقاعدة وأدلتها
إن املجتهد ال يتمكن من أداء ما أنيط به من واجب استنباط األحكام إال بنوعني 

.من العلم؛ علم بالنص الرشعي، وعلم باحلال الواقعي
.وفيام ييل تفصيل عن كال النوعني

: العلم بالنص الرشعي: ًأوال
دلة املنصوصة يف الكتاب والسنة هي عمدة استدالل الفقيه واملفتي املجتهد، وهذا األ

.أمر كاملجمع عليه
وأنه ال يلزم قول بكل حال إال بكتاب اهللا أو سنة رسوله ... «: Pيقول الشافعي

١(»وأن ما سوامها تبع هلام(.
اع، فمدلول الكتاب والسنة واإلمج: وكذلك إذا قلنا... «: Pقال ابن تيمية 

الثالثة واحد؛ فإن كل ما يف الكتاب فالرسول موافق له، واألمة جممعة عليه من حيث 
َّاجلملة، فليس يف املؤمنني إال من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول

،وكذلك كل ما أمجع عليه ، فالقرآن يأمر باتباعه فيه، واملؤمنون جممعون عىل ذلك
.)٢(»ال يكون إال حقا موافقا ملا يف الكتاب والسنةاملسلمون فإنه 

ومما مىض يتبني أن الكتاب والسنة مها أصل األدلة األربعة املتفق عليها، وهذا األصل 

).٣ص(م، ٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ١مجاع العلم، ملحمد بن إدريس الشافعي، دار اآلثار، ط) ١(
).٧/٤٠(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٢(



 

قد يسمى بالنقل أو الوحي أو السمع أو الرشع أو النص أو اخلرب أو األثر، ويقابله العقل 
. اطأو الرأي أو النظر أو االجتهاد أو االستنب

: خصائص النصوص
ِّولعله حيسن أن نعرج عىل خصائص النصوص من الكتاب والسنة؛ حيث إن معرفة 

: ما للنصوص من مميزات وخصائص تبني السبب يف التعويل عليها والصدور عنها
: النصوص وحي اهللا تعاىل-١

+,-.﴿: تعاىلاملطهرة، قال سواء أكانت من القرآن الكريم أم السنة الصحيحة
منهسمعفالكتاب،، وكالمها بلغنا عن نبينا]٤-٣: النجم[﴾/43210

.)١(ًتبييناعنهصدرتوالسنةتعاىل،ربهعنًتبليغا
.]١٩: األنعام[﴾. / 0 1 2 3 4 65﴿: تعاىلقال 

: النصوص حمفوظة بحفظ اهللا-٢
، قال ابن القيم]٩: احلجر[﴾mlkjihg﴿: تعاىلكام قال 

P :»د ضمن حفظ ما أوحاه إليهواهللا تعاىل ق وأنـزل عليه، ليقيم به حجته عىل
.)٢(»العباد إىل آخر الدهر

: النصوص حجة اهللا عىل خلقه-٣
ألن اهللا جل ثناؤه أقام عىل خلقه احلجة من وجهني، ... «: Pقال الشافعي
.)٣(»كتابه ثم سنة نبيه: أصلهام يف الكتاب

شمس الدين حممد بـن أيب بكـر ابـن قـيم ، الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة، ل)٣٣ص(الرسالة، للشافعي، ) ١(
).٣/٨٨٠(م، ١٩٩٨-ه ١٤١٨، ٣عيل حممد الدخيل، دار العاصمة، الرياض، ط: اجلوزية، حتقيق

، ١خمترص الصواعق املرسلة، البن القيم، اخترصه الشيخ حممد املوصيل، دار الكتب العلمية، بـريوت، ط) ٢(
).٤٦٣ص(، ه١٤٠٥

).٢٢١ص(الرسالة، للشافعي، ) ٣(



 

ال حجة يف قول أحد دون «: م عبارته املشهورةَّوقد شاع يف كتاب املحىل البن حز
.)١(»رسول اهللا

إن اهللا سبحانه قد أقام احلجة عىل خلقه بكتابه ورسله، فقال «: Pوقال ابن القيم
.]١: الفرقان[﴾¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬﴿: تعاىل

، فكل من بلغه هذا ]١٩: األنعام[﴾./6543210﴿: وقال
.)٢(»ة اهللا بهالقرآن فقد أنذر به وقامت عليه حج

: النصوص طريق العلم ومعرفة احلكم-٤
وأما أصول العلم فالكتاب والسنة، ويوضحه أن هذا «: Pقال ابن عبد الرب

.)٣(»األصل هو طرق التحليل والتحريم ومعرفة أحكام اهللا ورشعه
وأوجب عليهم اإليامن به، وبام جاء به وطاعته، وأن «: Pوقال ابن تيمية 

.)٤(»...حلل اهللا ورسوله، وحيرموا ما حرم اهللا ورسولهحيللوا ما 
: النصوص واجبة االتباع-٥

ًواتباعه أمرا مطلقا جممال، مل بطاعته وقد أمر اهللا ... «: Pقال ابن عبد الرب ً ً
.)٥(»ما وافق كتاب اهللا، كام قال بعض أهل الزيغ: ومل يقل-كام أمرنا باتباع كتاب اهللا-يقيد بيشء 

فلهذا كانت احلجة الواجبة االتباع للكتاب والسنة ... «: Pال ابن تيميةوق
واإلمجاع، فإن هذا حق ال باطل فيه، واجب االتباع ال جيوز تركه بحال، عام الوجوب 
ال جيوز ترك يشء مما دلت عليه هذه األصول، وليس ألحد اخلروج عن يشء مما دلت 

).٧/١١٢(َّاملحىل، البن حزم، ) ١(
).٢/٧٣٥(الصواعق املرسلة، البن القيم، ) ٢(
).١/٧٧٩(جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب، ) ٣(
).١٩/٩(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٤(
).٢/١١٩٠(جامع بيان العلم، البن عبد الرب، ) ٥(



 

أن ما جاء : والثاين، ذا جاء به الرسولأن ه: أحدمها: عليه، وهي مبنية عىل أصلني
.)١(»وجب اتباعه، وهذه الثانية إيامنية، ضدها الكفر أو النفاقبه الرسول

: النصوص واجبة التسليم-٦
µ́﴿: تعاىلقال  ! " # $ ﴿: تعاىل، وقال ]٧: آل عمران[﴾¯ ° ± ² ³ 
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زل يكذب بعضه بعضا، بل «: يف احلديث، و]٣٦: األحزاب[﴾7 8 9 ًإن القرآن مل يـن

.)٢(»ًيصدق بعضه بعضا فام عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إىل عامله
تعظيم السنن «ًبابا عنون له ـب »الفقيه واملتفقه«وقد خصص اخلطيب البغدادي يف كتابه 

.)٣(»هلا، وترك االعرتاض عليهاواحلث عىل التمسك هبا، والتسليم هلا، واالنقياد 
حني جاء السؤال كيف K(٤)ومن قبل قال مالك وشيخه ربيعة بن عبد الرمحن

).٦-١٩/٥(: جمموع الفتاوي، البن تيمية) ١(
، -واللفــظ لــه-) ٢/١٨١(» مـسنده«، واإلمـام أمحــد يف )٨٥(يف القــدر، : ابــن ماجـه، املقدمــة، بـاب: أخرجـه) ٢(

حبيـب الـرمحن األعظمـي، املكتـب اإلسـالمي، : ، حتقيـق»مـصنفه«بكر عبدالرزاق بن مهام الـصنعاين يف وأبو
، وغـريهم، مـن حـديث -) ٢/١٨٥(» املسند«اإلمام أمحد يف : وعنه-) ١١/٢١٦(هـ، ١٤٠٣، ٢بريوت، ط

ًلقد جلست أنا وأخي جملسا ما أحب أن يل بـه محـر الـنعم، أقبلـت أنـا وأخـي : قالمعبد اهللا بن عمرو 
جلـوس عنـد بـاب مـن أبوابـه، فكرهنـا أن نفـرق بيـنهم فجلـسنا ^ وإذا مشيخة من صحابة رسول اهللا 

ًمغـضبا قـد ^ فخـرج رسـول اهللا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتامروا فيها، حتى ارتفعت أصـواهتم؛ 
ًمهال يـا قـوم، هبـذا أهلكـت األمـم مـن قـبلكم؛ بـاختالفهم عـىل «: امحر وجهه، يرميهم بالرتاب، ويقول

َوصحح إسناده الشيخ أمحد حممد شـاكر . فذكره» ...إن القرآن! أنبيائهم، ورضهبم الكتب بعضها ببعض
ــاهرة،  ــارف، الق ــسند، دار املع ــه للم ــريج ،)١٠/١٧٤(يف حتقيق ــاين يف خت ــشيخ األلب ــدة «وال رشح العقي

).٢٠٠ص (هـ، ١٣٩٨، ١البن أيب العز احلنفي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط» الطحاوية
).١/٣٧٤(الفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي، ) ٣(
ابة أنـس بـن عثامن، ربيعة بن أيب عبد الرمحن الرأي، اإلمام، مفتـي املدينـة، وعـامل الوقـت، أدرك مـن الـصحأبو) ٤(

، )٦٥ص(طبقـات الفقهـاء، للـشريازي، . هــ١٣٦والسائب بن يزيد، وعامة التابعني، تويف سـنة مالك،
).٦/٨٩(سري أعالم النبالء، للذهبي، 



 

االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، واإليامن به واجب، والسؤال «: قاال! استوى؟
.)١(»عنه بدعة

: النصوص تقدم عىل الرأي وكل فتيا خمالفة-٧
̀  b a ﴿: قال تعاىل _ ^gf e d c﴾]١: احلجرات[،

.]٥٠: القصص[﴾ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴿: وقال سبحانه
فال مناص من أن يؤخذ الدليل النيص مأخذ االفتقار، وأن يكون العمدة عند 

، وال يقوم معه جكل يشء خالف أمر النبي يسقط « : Pاالستدالل وقال الشافعي
.)٢(»رأي وال قياس

أخي أن السنة والقرآن مها أصل الرأي واعلم يا «: Pوقال ابن عبد الرب 
.)٣(»والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار عىل السنة، بل السنة عيار عليه

وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء «: Pوقال ابن القيم 
.)٤(»الرجال، وال يقرون املعارض عىل ذلك

بيشء، ثم يبلغه عن باب الرجل يفتي «: يف سننه فقالPَّوقد بوب الدارمي
.)٥(»، فريجع إىل قول النبيالنبي

ذكر ما روي من رجوع «: فقال»الفقيه واملتفقه«يف Pَّكام بوب اخلطيب البغدادي 
.)٦(»إذا سمعوها ووعوهاالصحابة عن آرائهم التي رأوها إىل أحاديث النبي

)٢/٤٤١(رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة، لاللكائي، ) ١(
).٣/٥٩٥(األم، للشافعي، ) ٢(
).٢/١١٤٠(جامع بيان العلم، البن عبد الرب، ) ٣(
).٣/١٠٦٢(الصواعق املرسلة، البن القيم، ) ٤(
).١/٤٩٤(سنن الدارمي، ) ٥(
).١/٣٦٤(الفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي، ) ٦(



 

بة والتابعني هلم فكان من األصول املتفق عليها بني الصحا«: Pقال ابن تيمية
بإحسان أنه ال يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه وال ذوقه وال معقوله وال قياسه وال 
وجده، فإهنم ثبت عنهم بالرباهني القطعيات، واآليات البينات أن الرسول جاء باهلدى ودين 

.)١(»احلق، وأن القرآن هيدي للتي هي أقوم
ء رجل أجدل من اآلخر، رد ما أنـزل أوكلام جا«: Pوقال اإلمام مالك 

.)٢(»جربيل عىل حممد
: النصوص وافية وشاملة جلميع الدين أصوله وفروعه-٨

? @ G F E D C B A ﴿: تعاىلقال 
H﴾]تعاىلوقال ،]٨٩: النحل :﴿ ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤

.]٦: سبأ[﴾® ¯ ° ± ² ³ ´
» ...أجل: ى اخلراءة؛ فقالقد علمكم نبيكم كل يشء حت«: سملا سئل سلامن الفاريس

.)٣(احلديث
ويف كتاب فليست تنـزل بأحد من أهل دين اهللا نازلة إال «: Pقال الشافعي

.)٤(»اهللا الدليل عىل سبيل اهلدى فيها
: النصوص واضحة املعاين ظاهرة املراد-٩

ًوكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعا مراد اهللا ورسوله منها،«: Pقال ابن القيم
بلغها عن اهللا تعاىل، فغالب معاين القرآن معلوم أهنا مراد اهللا، ًكام نعلم قطعا أن الرسول

).١٣/٢٨(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ١(
).١/١٦٣(، لاللكائي، واجلامعةرشح أصول اعتقاد أهل السنة) ٢(
.بهس، من حديث عبد الرمحن بن يزيد عن سلامن)٢٦٢(االستطابة، : بابمسلم، كتاب الطهارة، : أخرجه) ٣(
).٢٠ص(الرسالة، للشافعي، ) ٤(



 

ًخربا كانت أو طلبا، بل العلم بمراد اهللا من كالمه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم  ً
من كالمه؛ لكامل علم املتكلم وكامل بيانه، وكامل هداه وإرشاده، وكامل تيسريه للقرآن،

ًحفظا وفهام، عمال وتالوة ًً.
َّفكام بلغ الرسول ألفاظ القرآن لألمة بلغهم معانيه، بل كانت عنايته بتبليغ معانيه  َّ

.)١(»أعظم من جمرد تبليغ ألفاظه
واألخذ بظواهر النصوص، ،ومما يشهد للصحابة يف فهمهم مراد اهللا ومراد نبيه

واهللا الذي ال إله غريه، ما أنـزلت «:سقول ابن مسعود: وتفسريها بام يظهر منها
سورة من كتاب اهللا إال أنا أعلم أين أنـزلت، وال أنـزلت آية من كتاب اهللا إال أنا أعلم 

.)٢(»ًفيمن نـزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب اهللا تبلغه اإلبل لركبت إليه
ويفرسها كان عبد اهللا يقرأ علينا السورة ثم حيدثنا فيها«: Pوقال مرسوق

.)٣(»َّعامة النهار
.)٤(»نعم ترمجان القرآن ابن عباس«: سوقال عبد اهللا بن مسعود 

عرضت املصحف عىل ابن عباس ثالث عرضات، من «: Pوقال جماهد
.)٥(»فاحتته إىل خامتته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها

ًمل يكن يف الصحابة من تأول شيئا من «: Pوقال ابن تيمية : أي-نصوصه َّ

).٢/٦٣٦(الصواعق املرسلة، البن القيم، ) ١(
، ومسلم، كتـاب )٥٠٠٢(،القراء من أصحاب النبي : البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: أخرجه) ٢(

، مـن حـديث مـرسوق )٢٤٦٣(، معبد اهللا بن مسعود وأمـه من فضائل : ، بابفضائل الصحابة 
.فذكره... قال عبد اهللا: قال

).١/٧٥(تفسري الطربي، ) ٣(
).١/٨٤(املرجع السابق، ) ٤(
).١/٨٥(املرجع السابق، ) ٥(



 

عىل خالف ما دل عليه، ال فيام أخرب به اهللا عن أسامئه وصفاته، وال -نصوص الوحي
.)١(»...فيام أخرب به عام بعد املوت

: النصوص إذا وجدت سقط االجتهاد-١٠
فال يصار إىل االجتهاد إال إذا عدم النص؛ ذلك أن املصري إىل االجتهاد إنام يكون عند 

فالنصوص هي املرجع األول واحلجة القاطعة، وال ينعقد إمجاع وجود رضورة ملجئة؛
.ًعىل خالفها أبدا
أو إمجاع علامء املسلمني، الذي ال يمكن أن جيمعوا عىل خالف ..«: Pقال الشافعي

ٍسنة له َّ«)٢(.
.والقياس الصحيح موافق للنصوص فال خيتلفان، ورصيح العقل ال يعارض صحيح النقل

.ًق ال باطل فيه، وال يمكن االستدالل هبا عىل إقامة باطل أبداوباجلملة فالنصوص ح
وذلك أن احلق الذي ال باطل فيه هو ما جاءت به الرسل ... «: Pقال ابن تيمية

.)٣(»عن اهللا، وذلك يف حقنا، ويعرف بالكتاب والسنة واإلمجاع
يح أن األدلة العقلية الرصحية توافق ما جاءت به الرسل، وأن رص«: فاحلاصل

املعقول ال يناقض صحيح املنقول، وإنام يقع التناقض بني ما يدخل يف السمع وليس 
.)٤(»منه، وما يدخل يف العقل وليس منه

وبعد بيان خصائص النصوص يظهر جليا أن املجتهد ملزم باتباعها وعدم اخلروج عنها ولو أداه 
عدم االلتفات إىل : ن األمثلة عىل ذلك؛ منهاذلك ملخالفة مذهبه أو رأيه، وقد ذكر ابن القيم الكثري م

، وال األخذ بخالفه يف مسألة سًيف املبتوتة نظرا لصحة حديث فاطمة بنت قيسسقول عمر

).١٣/٢٥٢(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ١(
).٣٢٢ص(الرسالة، للشافعي، ) ٢(
).١٩/٥(، جمموع الفتاوي، البن تيمية) ٣(
).٢/٣٦٤(درء تعارض العقل والنقل، البن تيمية، ) ٤(



 

.)١(، وغريها من األمثلة كثريسالتيمم للجنب؛ وذلك لصحة حديث عامر بن يارس
ًوقد ردد ابن القيم يف كتبه كثريا القول بأنه ال جيوز للمجتهد ِّأن يقدم عىل َّ ُ

ً، وال رأيا وال قياسا وال قول صحايب، وال عدم علمه )٢(ًاألحاديث الصحيحة عمال  ً
.)٣(ًباملخالف الذي يسميه كثري من الناس إمجاعا

صح عن «: Pقال النووي وقد اتفق األئمة عىل تقديم النصوص عىل اآلراء، 
فقولوا بسنة ل اهللارسوإذا وجدتم يف كتايب خالف سنة «: أنه قالPالشافعي

.)٤(»ودعوا قويلرسول اهللا
، أو »إذا صح احلديث خالف قويل فاعملوا باحلديث واتركوا قويل«: وروي عنه

.وروي عنه هذا املعنى بألفاظ خمتلفة. »فهو مذهبي«: قال

، وقد علق عىل هذين املثالني الـدهلوي يف حجـة اهللا البالغـة )٣٠-١/٢٩(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
أن يبلغه احلـديث ولكـن ال عـىل الوجـه «: يف بيانه السبب الذي دعا عمر إىل خمالفة هذه األحاديث؛ فقال

مـا رواه أصـحاب األصـول أن : يقع به غالب الظن، فلم يرتك اجتهاده؛ بل طعن يف احلديث، مثالهالذي 
فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن اخلطاب بأهنا كانت مطلقـة الـثالث فلـم جيعـل هلـا رسـول اهللا 

ْت، هلـا ْال أتـرك كتـاب اهللا بقـول امـرأة، ال نـدري أصـدقت أم كـذب: ُنفقة وال سكنى فرد شهادهتا، وقـال
أن التـيمم ال سروى الشيخان أنه كان من مذهب عمر بـن اخلطـاب : ، ومثال آخر...النفقة والسكنى

يف سـفر، فأصـابته جنابـة ومل جيزئ للجنب الذي ال جيد ماء، فروى عنده عامر أنه كان مع رسـول اهللا 
ام كـان يكفيـك أن تفعـل إن: ، فقال رسول اهللا جيد ماء، فتمعك يف الرتاب، فذكر ذلك لرسول اهللا 

هكذا ورضب بيديه األرض فمسح هبام وجهه ويديه، فلم يقبل عمر، ومل ينهض عنده حجة لقادح خفي 
. »رآه فيه، حتى استفاض احلديث يف الطبقة الثانية من طرق كثـرية، واضـمحل وهـم القـادح فأخـذوا بـه

كتاب الطـالق، بـاب املطلقـة وحديث فاطمة أخرجه مسلم يف). ١/٢٤٥(حجة اهللا البالغة، للدهلوي، 
املتـيمم هـل : فأخرجه البخـاري يف كتـاب التـيمم، بـابس، أما حديث عامر )١٤٨٠(ًثالثا ال نفقة هلا 

).٣٣٨(ينفخ فيهام، 
.Pاملقصود بالعمل هنا عمل أهل املدينة الذي يعترب حجة عند اإلمام مالك ) ٢(
).١/٣٠(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٣(
).٥١/٣٨٦(رواس قلعجي، تاريخ دمشق، البن عساكر . د: ، حتقيق)١/٢١٧(فة السنن واآلثار، للبيهقي معر) ٤(



 

وقد عمل هبذا أصحابنا يف مسألة التثويب، واشرتاط التحلل من اإلحرام بعذر 
.ا هو معروف يف كتب املذهباملرض، وغريها مم

ذلك عن األصحاب فيهام وممن -إسحاق الشريازيأبو: أي-وقد حكى املصنف 
ْيعقوب البويطيحكى أنه أفتى باحلديث من أصحابنا أبو َ ،)٢(وأبو القاسم الداركي)١(ُ

يف كتابه يف أصول الفقه، وممن استعمله من )٣(احلسن الكيا الطربيوممن نص عليه أبو
.وآخرون)٤(بكر البيهقيبنا املحدثني اإلمام أبوأصحا

وكان مجاعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خالفه، 
.)٥(»مذهب الشافعي ما وافق احلديث«: عملوا باحلديث وأفتوا به قائلني

وكان عىل إذا صح احلديث «: -من كبار احلنفية-)٦(ِّويف رشح اهلداية البن الشحنة

البويطي املرصي، أكرب أصحاب الشافعي املرصيني، تفقه عىل الشافعي واختص يعقوب، يوسف بن حييىأبو) ١(
بعد موته، فتخرجت عىل يديه أئمة بصحبته، وكان الشافعي يعتمده يف الفتيا وحييل عليه، واستخلفه عىل أصحابه 

طبقات الشافعية الكربى،)٩٨ص(طبقات الفقهاء، للشريازي، . #٢٣١تفرقوا ىف البالد، تويف سنة 
).١٦٣-٢/١٦٢(البن السبكي 

القاسم، عبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز، الداركي، اإلمام الكبري، شيخ الشافعية بالعراق، أبو)٢(
طبقات الفقهاء، . #٣٧٥حامد اإلسفرايني، تويف سنة ىل أيب إسحاق املروزي، وتفقه عليه أبوتفقه ع

).١١٧ص (للشريازي، 
احلسن، شمس اإلسالم، عيل بن حممد بن عيل اإلمام، الكيا اهلرايس، الطربي، امللقب عامد الدين، أحد فحول أبو)٣(

ًالعلامء، ورءوس األئمة، فقها، وأصوال، وجدال، ً هـ، وتويف سنة ٤٥٠شيخ الشافعية، ومدرس النظامية، ولد سنة ً
).٧/٢٣٢(، طبقات الشافعية الكربى، البن السبكي، )١٩/٣٥٠(سري أعالم النبالء، للذهبي، . هـ٥٠٤

يخ بكر، أمحد بن احلسني بن عيل بن عبد اهللا بن موسى، البيهقي، النيسابوري، احلافظ العالمة، الثبت، الفقيه، شأبو)٤(
سري أعالم . هـ٤٥٨هـ، وتويف سنة ٣٨٤الزهد، ودالئل النبوة، وشعب اإليامن، ولد سنة : اإلسالم، من مصنفاته

).٤/٨(، طبقات الشافعية الكربى، البن السبكي، )١٨/١٦٣(النبالء، للذهبي، 
).٦٤-١/٦٣(املجموع، للنووي، ) ٥(
د بن الشهاب غازي بن أيوب ابن حسام الدين حممود شحنة الفضل، حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن حمموأبو)٦(

. هـ٨٩٠اختصار النرش، ورشح اهلداية، ورشح العقائد، تويف سنة : حلب املحب احللبي، احلنفي، له مصنفات منها




 

خالف املذهب عمل باحلديث، ويكون ذلك مذهبه وال خيرج مقلده عن كونه حنفيا 
وقد حكى ذلك.إذا صح احلديث فهو مذهبي: بالعمل به، فقد صح عنه أنه قال

.)١(»ابن عبد الرب عن أيب حنيفة وغريه من األئمة
Pوقال اإلمام السندي 

: »تح القديرف«يف حواشيه عىل -من كبار احلنفية-)٢(
احلديث حجة يف نفسه، واحتامل النسخ ال يرض، فإن من سمع احلديث الصحيح فعمل به «

وهو منسوخ، فهو معذور إىل أن يبلغه الناسخ، وال يقال ملن سمع احلديث الصحيح ال 
انظر هل هو منسوخ أم ال؟ أما : ُيعمل به حتى يعرضه عىل رأي فالن وفالن، فإنام يقال له

َديث قد اختلف يف نسخه فالعامل به يف غاية العذر، فإن تطرق االحتامل إىل إذا كان احل ُّ َ
.خطأ املفتي أقوى من االحتامل إىل نسخ ما سمعه من احلديث

جيب عل كل من بلغه يشء أن يستعمله عىل عمومه حتى «: Pوقال ابن عبد الرب
َّة يف غاية القلة حتى عده ً، وأيضا فإن املنسوخ من السن)٣(»يثبت عنده ما خيصه أو ينسخه َّ

ًبعضهم واحدا وعرشين حديثا، وإذا كان العامي يسوغ له األخذ بقول املفتي؛ بل جيب عليه  ً
مع احتامل خطأ املفتي، كيف ال يسوغ له األخذ باحلديث إذا فهم معناه وإن احتمل النسخ؟ 

ا فالن وفالن ال يسوغ العمل هبا بعد صحتها حتى يعمل هبرسول اهللاولو كانت سنة 

 
).٢/٢٦٣(، البدر الطالع، للشوكاين، )٩/٥٢٤(شذرات الذهب، البن العامد، 

).١/١٦٧(حاشية ابن عابدين، ) ١(
احلسن، نور الدين، حممد بن عبد اهلادي، السندي، احلنفي، فقيه حنفي، عامل باحلديث والتفسري، بوأ)٢(

حاشية عىل األذكار للنووي، حاشية عىل أنوار التنزيل للبيضاوي، حاشية عىل : والعربية، من تصانيفه
املؤلفني، لعمر ، معجم)٦/٢٥٣(األعالم، للزركيل، . #١١٣٨رشح مجع اجلوامع، تويف باملدينة سنة 

).١٠/٢٦٢(رضا كحالة، 
جمموعة من الباحثني، مؤسسة قرطبة، طبعـت أجـزاؤه : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، حتقيق) ٣(

).١/٣٠٤(ًتباعا عىل سنوات متعددة، 



 

ًلكان قوهلم رشطا يف العلم هبا، وهذا من أبطل الباطل، وقد أقام اهللا تعاىل احلجة برسوله

دون آحاد األمة، وال يعرض احتامل اخلطأ ملن عمل باحلديث وأفتى به بعد فهمه إال وأضعاف 
ض واإلخالل، ُأضعافه حاصل ملن أفتى بتقليد من ال يعلم خطؤه من صوابه، وجيري عليه التناق

أهلية أما إذا مل ُويقول القول ويرجع عنه، وحيكى عنه يف املسألة عدة أقوال، وهذا كله فيام له نوع
.]٤٣: النحل[﴾* + , - . / 0﴿: تعاىليكن له أهلية ففرضه ما قال اهللا 

من كالمه أو كالم شيخه وإن عال، فألن له املفتيوإذا جاز اعتامد املستفتي عىل ما يكتبه 
أوىل باجلواز، ولو قدر أنه مل جيوز اعتامد الرجل عىل ما كتبه الثقات من كالم رسول اهللا

انتهى كالم . »يسأل من يعرفها فكذلك احلديثفتوى املفتي يفهم احلديث فكام لو مل يفهم 
.)١(»وريض عنهPًالسندي ملخصا، وقد أطال من هذا النفس العايل 

جلهل هبا عند التصدي لإلفتاء ال سيام يف النوازل من وال شك أن الغفلة عن النصوص وا
ِّأخطر اآلفات التي تعرض للفتيا، حيث قد يقع اجتهاد يف غري حمله بسبب اجلهل بالنصوص، 

ال اجتهاد مع النص، وال شك أن خفاء نصوص السنة هو : وقد نصت القاعدة الفقهية عىل أنه
.األكثر واألشهر

تحضار النص، ولكن من سوء تأويله، وفهمه عىل وقد ال يأيت اخلطأ من عدم اس
ًغري وجهه، اتباعا للشهوة، أو إرضاء لنـزوة، أو حبا لدنيا، أو تقليدا أعمى لآلخرين ً ً.

وسوء الفهم أو سوء التأويل آفة قديمة منيت هبا النصوص الدينية، والكتب املقدسة، 
َوهو أحد الوجهني فيام وصم به القرآن أهل الكتاب من حت .ريف الكلم عن مواضعهَ

فليس املقصود بالتحريف تبديل لفظ مكان لفظ فحسب، بل يشمل تفسري اللفظ 
.بغري املراد منه، فهذا هو التحريف املعنوي، واألول هو التحريف اللفظي

لكتب العلمية، حممد عبد احلكيم القايض، دار ا: الفتوى يف اإلسالم، ملحمد مجال الدين القاسمي، حتقيق) ١(
).١١٣-١١١ص (م، ١٩٨٦-ه١٤٠٦، ١بريوت، ط



 

ومن أمثلة سوء التأويل ما قاله بعضهم حول اآليات التي وردت يف سورة 
xwvut ﴿: ل اهللا، وهو قوله تعاىلاملائدة يف شأن من مل حيكم بام أنـز

| { z y﴾]٤٤: املائدة[ ،﴿ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
Á À﴾]٤٥: املائدة[ ،﴿M L K J I H G F E﴾

.]٤٧: املائدة[
وإنام نـزلت يف -معرش املسلمني-إن هذه اآليات مل تنـزل فينا : قال هذا القائل
.أهل الكتاب خاصة
ـزل اهللا من اليهود والنصارى فهو أن من مل حيكم بام أن-يف زعمه-ومقتىض هذا 

ًكافر أو ظامل أو فاسق، وأما من مل حيكم بام أنـزل اهللا من املسلمني فليس كافرا وال ظاملا  ً
)١(!هذا واهللا مما ال ينقيض منه العجب! ًوال فاسقا

وإذا كان األصل إجراء النصوص الرشعية عىل ظواهرها، فإن ذلك ال يعني 
ٍدون فهم ما يتضمنه النص من معان وما يشتمل عليه من الوقوف عند هذه الظواهر

.)٢(ًأحكام، وال يعني أيضا عدم األخذ بالقياس واستخراج العلل
إىل التشديد عىل الناس يف أمور قد سهل -ًأحيانا-والوقوف عند اجلزئيات يؤدي 

وكذلك الوقوف يف الرشع فيها، والتضييق عىل الناس فيام له خمرج رشعي صحيح، 
.ه مستحدثات العرص باملامنعة واملعارضة دون مربر رشعيوج

.)٣(»إنام العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد«: يقول سفيان الثوري

- ه١٤٠٨، ١يوسـف القرضـاوي، دار الـصحوة، القـاهرة، ط. الفتوى بني االنضباط والتـسيب، د) ١(
).٦٩ص(م، ١٩٨٨

).٦٧ص(عبد احلي عزب، . الضوابط الرشعية لإلفتاء، د) ٢(
).١/٧٨٤(جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب، ) ٣(



 

وباجلملة فإنه يتعني عند التعامل مع األدلة النصية أن يكون عىل منهج الطريقة السلفية 
وأن تتجنب الطريقة املخالفة والزائغة عن احلق، األثرية يف تلقي النصوص واالستدالل هبا،

إن أخذ األدلة عىل األحكام يقع يف الوجود عىل «: فقالPوعن هذا عرب الشاطبي 
أن يؤخذ الدليل مأخذ االفتقار، واقتباس ما ) وهي طريقة السلف(: أحدمها: وجهني

وفاق ما أعطى تضمنه من احلكم، ليعرض عليه النازلة املفروضة، لتقع يف الوجود عىل
أما قبل وقوعها فبأن توقع عىل وفقه، وأما بعد وقوعها فليتالىف : الدليل من احلكم

األمر، ويستدرك اخلطأ الواقع فيها، بحيث يغلب عىل الظن أو يقطع بأن ذلك قصد 
.الشارع، وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح األحكام من األدلة

أن يؤخذ الدليل مأخذ االستظهار عىل صحة ) وهي طريقة الزائغني(: والثاين
غرضه يف النازلة العارضة، بأن يظهر بادي الرأي موافقة ذلك الغرض للدليل، من غري 
ٍّحتر لقصد الشارع، بل املقصود منه تنزيل الدليل عىل وفق غرضه، وهذا الوجه هو شأن 

.)١(»اقتباس الزائغني األحكام من األدلة
: الواقعيالعلم باحلال: ًثانيا

من املقرر عند أهل العلم أن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره، فإن األحكام 
الصحيحة ال تكون يف الغالب إال بعد دراسة ممحصة للمسألة املعروضة لدى املفتي، 
فينبغي عليه الرتيث واألناة، وأال يترسع فيصدر احلكم يف مسائل مل تكن قد اختمرت بعد 

.زالق اخلطرية التي تزل بسببها أقدام كثري من املفتنييف ذهنه، وهذا من امل
أن يتعرف الواقع الذي حييط به، واملجتمع الذي يعيش فيه، : فمن واجبات املفتي

.ويتعرف عىل األمور املستحدثة والعادات واملعامالت املنترشة يف بلده

.، بترصف يسري)٧٨-٣/٧٧(املوافقات، للشاطبي، ) ١(



 

ة ليستنبط هلا فاإلحاطة هبذه األمور كلها تيضء الطريق لدى املفتي فيجتهد يف املسأل
ًحكام رشعيا بعد الدراية الكاملة بمالبسات الواقعة والتصور الكامل هلا، فمثال االجتهاد  ً
للحكم عىل املعامالت الربوية املستجدة يستلزم الدراسة الكاملة للمعامالت قانونيا 

ًواجتامعيا، وصفة املعاملة وكل ما يتعلق هبا عرضا وجوهرا حتى يمكن استنبا ًَ ط احلكم َ
.)١(الرشعي السليم هلا

ُوقد تقدم أن الفتيا تتغري بتغري الزمان واملكان إذا كان احلكم مبنيا عىل عرف البلد ثم 
تغري العرف إىل عرف جديد ال خيالف النصوص الرشعية، كألفاظ العقود والطالق 

.واليمني ونحوها
نكار، بل يرتك بعض وكذلك فإن املنكر إذا ترتب عىل إنكاره منكر أشد حرم اإل

.املستحبات واالختيار ملصلحة أعىل كتأليف القلوب، ودرء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح
َوعىل هذا األساس قعد العلامء  َّ َK ٢(»ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان«قاعدة(.

ًقد حيكون أقواال بال ترجيح وقد خيتلفون يف : فإن قلت«: (٣)قال احلصكفي
يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغري العرف وأحوال الناس وما هو : قلتالصحيح،

.)٤(»األوفق وما ظهر عليه التعامل وما قوي وجهه
وهلذه القاعدة أمثلة متعددة يف كتب الفقهاء تدل عىل أهنم راعوا هذا األصل 

).٧٢، ٧١ص(عبد احلي عزب، . الضوابط الرشعية لإلفتاء، د) ١(
).٢٥٣ص (البورنو، . ، الوجيز، د)٢٢٧ص(رشح القواعد الفقهية، للزرقا، ) ٢(
، حمـدث، مفـرس، عالء الدين، حممد بن عيل بن حممد، احلصني، احلصكفي، مفتي احلنفية يف دمشق، فقيـه، أصـويل) ٣(

تويف . تعليقة عىل صحيح البخاري، وخزائن األرسار وبدائع األفكار يف رشح تنوير األبصار: نحوي، من مصنفاته
).١١/٥٦(، ومعجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، )٦/٢٩٤(األعالم، للزركيل، . هـ١٠٨٨سنة 

.ن، مطبوع مع حاشية ابن عابدي)١/١٨١(الدر املختار، للحصكفي، ) ٤(



 

. )١(وطبقوه عمليا يف أبحاثهم وتقريراهتم وفتاوهيم
تغري الفتوى واختالفها بحسب تغري األزمنة : يف فصلPقال العالمة ابن القيم

: واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد
هذا فصل عظيم النفع جدا، وقد وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم عىل الرشيعة أوجب «

من احلرج واملشقة وتكليف ما ال سبيل إليه ما يعلم أن الرشيعة الباهرة التي يف أعىل مراتب 
ال تأيت به، فإن الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش واملعاد، املصالح

ٌوهي عدل كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إىل اجلور، 
ومن الرمحة إىل ضدها، ومن املصلحة إىل املفسدة، ومن احلكمة إىل العبث، فليست من 

.)٢(»ا بالتأويلالرشيعة، وإن دخلت فيه
فعىل املفتي مراعاة هذا األصل وضبطه فرب فتوى تصلح لعرص دون عرص، ومرص دون 

.مرص، وشخص دون شخص، بل قد تصلح لشخص يف حال وال تصلح له يف حال أخرى
وكلام كان اإلنسان أعلم بالرشيعة وأصوهلا وقواعدها، وأعظم ممارسة وأوسع 

ًاجتهاده أضبط ونظره أصوب، وكلام كان مقرصا أو ًاطالعا وأخشى هللا وأعلم به كان 
.ًقارصا أخطأ وضل وأضل

وكذلك كلام كان النظر مجاعيا ومتهل اإلنسان وتأنى وتثبت واستشار أهل اخلربة 
واالختصاص والنظر الصحيح؛ كان أوفق للحق، فإن يد اهللا مع اجلامعة وما كان أكثر 

m l k j i h g f e d n ﴿فهو أحب إىل اهللا 

ــامم، ) ١( ــن اهل ــدير، الب ــتح الق ــدين)٢/٢٠٩،٢٢٠(رشح ف ــن عاب ــائل اب ــة رس ، رشح )٢/١٢٣(: ، جمموع
عبــد اهللا . ، د»تغـري الفتــوى وضــوابطه وتطبيقاتــه«، بحــث )٢٢٩-٢٢٧ص(القواعـد الفقهيــة، للزرقــا، 

.ه١٤١٨، ٣٥، من جملة البحوث الفقهية املعارصة، العدد )٦٠-٢٢ص(الغطيمل،
).٣/٣(قعني، البن القيم، إعالم املو) ٢(



 

y x w v u t s r q po﴾]١(]٨٣: النساء(.
ُبل إن أهل الفتيا املحققني ليعلمون أنه قد ال يصلح الناس إال اإلفتاء بالقول 
ًاملرجوح، فهو وإن كان مرجوحا لكنه رجحان نسبي، فقد خيتاره املفتي الرباين 
ويرجحه ملدرك من املدارك، وهذا ال يصلح أن خيضع للهوى والتشهي، بل خيضع 

32 ﴿لرشع اهللا ومراعاة املصالح العامة ومجع كلمة الناس، ونحو ذلك، 
َّأن من مارس الفتيا ونور اهللا بصريته : ، واحلاصل]٢٢٠: البقرة[﴾7654 ُ

ُوتضلع من النصوص وكالم األئمة وكان ناصحا للناس خائفا من ربه تعاىل وفق  ًً
فتوى تتغري بتغري الزمان ملراعاة هذا الضابط عىل الوجه الصحيح؛ إذ املعروف أن ال

.)٢(واملكان والعوائد واألحوال، وذلك كله من دين اهللا
.)٣(فلكل زمان حكم والناس بزماهنم أشبه منهم بآبائهم

غري أنه ال يصح أن يطلق العنان يف ذلك للمفسدين واملبطلني ومتبعي اهلوى ليخالفوا 
ًأو ليتأولوا تأويال باطال النصوص والقواعد بحجة مراعاة العرف والزمان واملكان،  ً

ًمتعسفا، أو ليطوعوا الرشيعة لواقع غري إسالمي بدعوى فهم الواقع ومراعاة العرف وتغري 
رسول الزمان واملكان، بل ال يقوم هبذا إال العامل الرباين الذي امتأل قلبه بخشية اهللا، واتبع 

.عليه، وتضلع من علوم الرشيعة، واستعان باهللا تعاىل وتوكل اهللا
جماراة الظروف الواقعة : وكذلك من أسباب اخلطأ الذي يقع فيه كثري من املجتهدين

ــة، ط. تغــري الفتــوى د) ١( ــازمول، دار اهلجــرة، الثقب ــا«، بحــث )٥٦ص(هـــ، ١٤١٥، ١حممــد عمــر ب » ُتغــري الفتي
» دراسة أصولية فقهيـة: فقه الواقع«، بحث ٣٥العدد ،، من جملة البحوث الفقهية)٢٢-٢١ص(الغطيمل، .د
.ه١٤١٨عام ،٣٤العدد ،الفقهية املعارصة، من جملة البحوث)١١٤: ٧١ص(حسني الرتتوري، . د

).٤/٢٠٥(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(
).٤/٢٢٠(املرجع السابق، ) ٣(



 

صحيحها وفاسدها وقبوهلا واإلفتاء بصحتها ورشعيتها، وإن خالفت يف معظم األحوال 
ًاحلكم الرشعي تأثرا بشدة سطوة الواقع، ويأسا من حماولة تغيريه لصعوبته، وأن ينسى  ً

حلكيم الذي جاء إلصالح ما فسد من األحوال والعادات، وأن املفتي وظيفة الرشع ا
الواجب تطويع الواقع للنصوص، ال تطويع النصوص للواقع؛ ألن النصوص هي 
امليزان املعصوم الذي جيب أن حيتكم إليه ويعتمد عليه، أما الواقع فإنه يتغري من حسن إىل 

مة؛ وهلذا جيب أن يرد املتغري يسء ومن يسء إىل أسوأ، أو بالعكس، فال ثبات له وال عص
.إىل الثابت، ويرد غري املعصوم إىل املعصوم، ويرد املوزون إىل امليزان

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿: قال اهللا تعاىل
ä ã â á àß﴾]١(]٥٩: النساء(.

وهذا من آثار اهلزيمة النفسية التي يعاين وقريب من هذا املعنى تقليد غري املسلمني، 
املتصدرين للفتوى واملفتونني بزخرف احلضارة الغربية والذين يريدون أن منها بعض

.تذوب الشخصية اإلسالمية يف هذه احلضارة املادية
عقدة (ًإن نفرا من قومنا يعانون ما يسمونه «: يقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي

ًع ومثاال جيب أن ًجتاه الغرب وحضارته وفكره، ويعتربون الغرب إماما جيب أن يتب) النقص
ًحيتذى، وما كان من أفكارنا وقيمنا وتقاليدنا ونظمنا خمالفا للغرب اعتربوا ذلك عيبا يف  ً

ًحضارتنا، ونقصا يف رشيعتنا، ما عليه الغرب إذا هو الصواب، وما خيالفه هو اخلطأ ً!«)٢(.
: تطبيقات القاعدة يف تأصيل فقه األقليات

عد األصولية لفقه نوازل األقليات املسلمة، فإن تعترب هذه القاعدة من أهم القوا
هذا الفقه ال يتأتى له أن يؤدي مهمته، وحيقق غايته، ويؤيت ثمرته إال باجتامع فقه 

).٢٣٧ص(حممد أكرم، . اإلفتاء عند األصوليني، د) ١(
).٨٤ص(القرضاوي، . الفتوى بني االنضباط والتسيب، د) ٢(



 

. النصوص الرشعية، وفقه الواقع املعيش
ال يتمكن املفتي وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال «: ويف ذلك يقول اإلمام ابن القيم

فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن : الفهم؛ أحدمهابنوعني من 
فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم : ًواألمارات والعالمات حتى حييط به علام، والنوع الثاين

حكم اهللا الذي حكم به يف كتابه، أو عىل لسان رسوله يف هذا الواقع، ثم يطبق أحدمها عىل 
. ًأو أجراهده، واستفرغ وسعه يف ذلك مل يعدم أجريناآلخر، فمن بذل ج

فالعامل من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهللا ورسوله، كام 
توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إىل معرفة براءته وصدقه، وكام توصل 

. )١(»األمائتوين بالسكني حتى أشق الولد بينكام إىل معرفة عني: بقولهسليامن 
هو الذي يزاوج بني الواجب -كام قال ابن القيم يف مقام آخر-والفقيه احلق 

والواقع، فال يعيش فيام جيب أن يكون فقط، بل فيام هو كائن؛ وهلذا يعرف ما يفرضه 
. الواقع من أحكام، فكثري ما ينزل من املثل األعىل إىل الواقع األدنى

.ب تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان والعرف واحلالوهذا ما جعل ابن القيم يقرر وجو
إن واجب الفقيه أن يدرس الواقع دراسة علمية موضوعية، بكل أبعاده وعنارصه «

.ومؤثراته، بإجيابياته وسلبياته، ما له وما عليه
أن يدرس عىل الطبيعة ال عىل الورق، بال هتويل، وال : ونريد بدارسة الواقع

ثر يف سالمة النظرة العلمية هو اللجوء إىل أسلوب املبالغة هتوين، فأعظم ما يؤ
ًوالتضخيم، الذي جيعل من احلبة قبة، أو من القط مجال، كام يقول املثل، أو إىل 
األسلوب املقابل، وهو التصغري والتهوين، وحماولة التقليل من أمهية األمر رغم 

).٨٨-١/٨٧(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(



 

وكام نشاهده يف -إرسائيل-خطورته، كام نشاهده يف موقفنا من دولة العدو الصهيوين
. موقفنا من احلضارة الغربية

ًإننا أحيانا نبني حكمنا الفقهي عىل معرفتنا بالواقع؛ فإذا أراد الفقيه أن يفتي يف 
: مسألة كالتدخني، فإنه يبني فتواه عىل رأي الطبيب، وتقرير املحلل، فإذا قال الطبيب

هو حرام؛ ألنه ال : الفقيه إال أن يقولٌإن التدخني ضار بالصحة، خطر عليها، فال يسع
جيوز للمسلم أن يرض نفسه باختياره، فال رضر وال رضار، ومناط الرضر قد حتقق 

. )١(» برأي الطبيب، فوجب اإلفتاء بالتحريم
أن يعرف حقيقة األقلية : ومن واجب هذا الفقه الواقعي، أو هذا االجتهاد املعارص

ًأن األقليات تتفاوت فيام بينها تفاوتا بعيدااملسلمة التي يفتي هلا، فال شك ً .
فاألقلية التي يكون معظمها من الوافدين املهاجرين، غري األقلية التي يكون 

. معظمها من املواطنني األصليني
. واألقلية املستضعفة غري األقلية املتمكنة ذات املال واجلاه والنفوذ

.كبريةواألقلية املحدودة العدد، غري األقلية ال
. واألقلية احلديثة الوجود غري األقلية العريقة التي هلا مئات السنني

واألقلية يف البالد الليربالية التي تنعم باحلريات وحقوق اإلنسان، غري األقلية يف البالد 
. الدكتاتورية التي ال تعرتف لإلنسان بحق وال حرية، وال ترقب يف مؤمن إال وال ذمة

عروقهاباختالفبينها،فياماملختلفةنفسها،عىلاملنقسمةثرةاملبعواألقلية
قياداهتاهلاأمستالتياملنظمة،املتامسكةاألقليةغريوالفكرية،الدينيةواجتاهاهتا

.والسياسيةوالثقافيةواالجتامعيةالدينيةومؤسساهتا

).٤٥ص(يوسف القرضاوي، . يف فقه األقليات، د) ١(



 

فإناملتغري،واقعالهذايراعيأنالرشيعةضوءيفالواقعيعالجالذيالفقيهويلزم
.)١(حكمهواقعلكل

وتدريبالنصبفقهتأهيلعمليةمننوازهلادراسةولدىاألقلياتفقهيفبدفال
الواقعآالمتعالجالتيالفتاويولتخرجاملنتجة،املزاوجةلتحصلالواقعفقهعىل

.أخرىشكاالتبإمثقلةمواقعإىلًمكاناأوًزمانابعيدةًمهوماتنقلوالاحلقيقية،
يفالفتوىنقلجيوزال:املغريباإلدرييساملقري.دبنصيحةنأخذأنجيبوبحق«

ميل،ألفاملكانتغريأوًعاما،مخسونعليهامرإذافيهااالجتهادإعادةبعدإالالفروع
والقضيةواألصول،الثوابتالالفروع،يفأحكامهلهعرفكلأنإىلجليةإشارةوهي
واقعيفمناطهالتحقيقجهيدجهدإىلحتتاجلكنهاأدلةمزيدإىلحتتاجالةقطعي

امتزاجمنالفتوىتصدرحتىاإلسالميةوالقياداتاألئمةوتدريبالفقهيةاملجالس
.)٢(»احلقيقيةاملشكالتواقعمعالرشعيةومقاصدهاالنصوصفقه

منمدىوأبعدًأثراأعمقهاغريإىلاإلسالمدارمنالداراختالففإنوباجلملة
رعايةعىلدرجواقدالفقهاءكانفإذاحارضة،إىلبدوومنمدينة،إىلصحراءمنالتغري
.اإلسالمدارغرييفأوىلهذارعايةأنشكفالهذا،مثليفاألحكاميفالتغري

عربواوماالواقع،معطياتلتغرياألحكاميفواختالفتغريمنفقهاؤناَّأصلهوما
كل-وبرهانحجةاختالفالوزمانعرصاختالفإنه:االختالفهذايفقوهلممنبه

نوازللفقهوالتنظريالتأصيللدىاملعتربةاألصوليةالقاعدةهذهأمهيةعىلليؤكدذلك
.املسلمةاألقليات

).٤٦ص(املرجع السابق، ) ١(
).٢٩ص(صالح سلطان، . الضوابط املنهجية لفقه األقليات املسلمة، د) ٢(



 

منعليهاميطرأماكثرةمعالرشعيفاعتبارهلاموالعرفالعادةكانتفإذاوعليه
مراعاةالعلامءعىلفإنالناس،أحوالوتطورواألمكنةاألزمنةبحسبوتبديلتغيري
َالفتياحالًوخصوصاالتغري،ذلك ْ .املستجدةوالوقائعالنوازليفُ

إن إجراء «: قالحيثPاملالكيالقرايفللعالمةمضيئةبنقولولنختم
د خالف اإلمجاع وجهالة يف الدين، األحكام التي مدركها العوائد مع تغري تلك العوائ

بل كل ما هو يف الرشيعة يتبع العوائد يتغري احلكم فيه عند تغري العادة إىل ما تقتضيه 
.)١(»العادة املتجددة
ٍينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت ال يعلم أنه من أهل البلد الذي «: ًوقال أيضا

يفتي به حتى يسأله عن بلده، وهل حدث ُمنه املفتي وموضع الفتيا أال يفتيه بام عادته
هلم عرف يف ذلك البلد يف هذا اللفظ اللغوي أم ال؟

ْوإن كان اللفظ عرفيا، فهل عرف ذلك البلد موافق هلذا البلد يف عرفه أم ال؟ ُ
وهذا أمر متعني واجب ال خيتلف فيه العلامء، وأن العادتني متى كانتا يف بلدين 

.)٢(»س سواءليستا سواء أن حكمهام لي
وعىل هذا القانون تراعى «: ًأيضا، فقال»الفروق«هذا املعنى يف Pوقد قرر 

الفتاوي عىل طول األيام، فمهام جتدد يف العرف اعتربه، ومهام سقط أسقطه، وال جتمد عىل 
ًواجلمود عىل املنقوالت أبدا ضالل يف الدين، وجهل ... املسطور يف الكتب طول عمرك

.)٣(»سلمني والسلف املاضنيبمقاصد علامء امل

اإلحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام وترصفات القايض واإلمام، لـشهاب الـدين أيب العبـاس أمحـد بـن إدريـس ) ١(
).٢١٨ص(م، ١٩٩٥-ه١٤١٦، ٢الفتاح أيب غدة، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، طعبد: القرايف، حتقيق

).٢٣٢ص(املرجع السابق، ) ٢(
).١/٣١٤(الفروق، للقرايف، ) ٣(



 

 

ًإن علم القواعد الفقهية يمثل معلام عظيام من معامل خلود هذه الرشيعة الغراء،  ً
وبقاء أحكامها، ودوام نفعها، وجتديد الفقه املنتسب إليها، فهو علم يربهن عمليا عىل 

. حتكم يف كل زمان ومكان، بل وإصالحها لكل زمان ومكانصالحية الرشيعة ألن 
: »الفروق«ومن نفيس ما قاله اإلمام القرايف يف أمهية هذا العلم يف صدر كتابه الفذ 

وهذه القواعد مهمة يف الفقه عظيمة النفع، وبقدر اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيه «
وتكشف، فيها تنافس ويرشف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى

العلامء، وتفاضل الفضالء، وبرز القارح عىل اجلذع، حاز قصب السبق من فيها برع، 
ومن جعل خيرج الفروع باملناسبات اجلزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع 

ضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج وواختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، 
َالتي ال تتناهى، وانتهى العمر ومل تقصد نفسه من طلب مناها، ومن إىل حفظ اجلزئيات 

َضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر اجلزئيات؛ الندراجها يف الكليات، واحتد  َ َ
ِعنده ما تناقض عند غريه وتناسب، وأجاب الشارع البعيد وتقارب، وحصل طلبته يف  َّ َ

. )١(»من البيانأقرب األزمان، وانرشح صدره ملا أرشق فيه 
وعليه فإن القواعد الفقهية تعد مصدرا مهام يف التأصيل الفقهي للنوازل بعامة، 
ُويستفاد منها يف تأصيل نوازل األقليات، بام يتمم ويسدد املنظومة األصولية التي تعنى 
بتقعيد مسالك االستدالل، وفيام ييل أهم القواعد الفقهية التي ترتبط بموضوع 

. وقواعده األصوليةاالجتهاد 

).١/٧١(الفروق، للقرايف، ) ١(



 

 :)١( :
: املعنى العام للقاعدة

اجتهاد معترب باستعامل الرأي، أو القياس للوصول إىل حكم يف مسألة ىال يتأت
. ورد فيها نص رشعي رصيح يف داللته من كتاب، أو سنة، أو إمجاع صحيح منعقد

. ًواضح الداللة ال يقبل تأويال فهو اجتهاد ممنوع ومردود عىل صاحبهًفكل اجتهاد صادم نصا ثابتا
ال منفذ وال طريق، واملراد باالجتهاد املمنوع هنا هو : أي: »ال مساغ«: وقوهلم

االجتهاد بالنظر وإعامل الرأي أو القياس حال وجود النص، وال يمنع اجتهاد يف فهم 
. حكام منهاالنصوص؛ ليتأتى االنتفاع هبا، وإدراك األ

وهو الكتاب العزيز، واألحاديث ، خطاب الشارع: هو-ًاصطالحا-والنص 
. )٢(النبوية الصحيحة الثابتة، واإلمجاع الثابت بالنقل الصحيح

وعليه فإن مورد االجتهاد فيام مل يكن قطعيا من كتاب، أو سنة، أو إمجاع، واملجتهد 
َّفيه عرب عنه الرازي بقوله . )٣(»رشعي ليس فيه دليل قاطعوهو كل حكم «: َ

َّوعرب بعض العلامء عن هذه القاعدة بتعبريات أخرى كقول الشاطبي  َP :
. )٤(»جمال االجتهاد املعترب ما تردد بني طريف النفي واإلثبات«

ال جيري االجتهاد يف القطعيات، وفيام جيب فيه االعتقاد اجلازم «: وقال التفتازاين
. )٥(»من أصول الدين

).٣٢٨ص(، الوجيز، للبورنو، )٣٢٩ص(، قواعد اخلادمي، )١٤٧ص(رشح القواعد الفقهية، للزرقا، ) ١(
).٢/١٠١٥(خل الفقهي العام، ملصطفى الزرقا، املد) ٢(
).٦/٣٩(املحصول، للرازي، ) ٣(
.بترصف يسري) ٤/١٥٥(املوافقات، للشاطبي، ) ٤(
).٢/٢٤٧(رشح التلويح، للتفتازاين، ) ٥(



 

. )٢(، وإنام يعمل باالجتهاد عند عدم النص)١(يعرب عنها بأن االجتهاد ال يكون إال يف الظنياتوقد
: أدلة القاعدة

: من القرآن الكريم والسنة املطهرة واإلمجاع واملعقول
: القرآن الكريم: ًأوال

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / ﴿: قال تعاىل-١
. ]٣٦: األحزاب[﴾0

̧  Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: وقال تعاىل-٢ ¶
ÆÅ﴾]٥١: النور[ .

: وجه الداللة
. جعل اهللا احلجة يف النصوص التي أنزهلا يف كتابه وعىل لسان نبيه 

ألن اهللا جل ثناؤه أقام عىل خلقه احلجة من وجهني، ... «: Pقال الشافعي 
. )٣(»كتابه، ثم سنة نبيه: أصلهام يف الكتاب

ًبطاعته واتباعه أمرا مطلقا جممال مل Tوقد أمر اهللا «: Pوقال ابن عبد الرب  ً ً
. )٤(»ما وافق كتاب اهللا، كام قال بعض أهل الزيغ: يقيد بيشء، ومل يقل
. )٥(»ال حجة يف قول أحد دون رسول اهللا «: Pوقال ابن حزم 

. ]١: احلجرات[﴾^ _ ` gf e d c b a﴿: وقال تعاىل-٣
: وجه الداللة

).٣٢٣ص(عالء الدين رحال، . معامل وضوابط االجتهاد عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، د) ١(
).١/١٧٠(م، ١٩٧٥-ه ١٣٩٥، ٢حممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت، ط: صائد الشيطان، حتقيقإغاثة اللهفان من م) ٢(
).٢٢١ص(الرسالة، للشافعي، ) ٣(
).٢/١١٩٠(جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب، ) ٤(
).٤٩٠، ٨/١٩٨(، )٤٠٢، ٧/١١٢(، ٣/٣٤٣(املحىل، البن حزم، ) ٥(



 

ًيقال برأي أو بقياس أو باجتهاد مع وجود النص؛ ألنه يكون تقديام بني ال جيوز أن 
. يدي اهللا ورسوله، وهو حمرم

، وال يقوم معه رأي جيسقط كل يشء خالف أمر النبي «: Pقال الشافعي 
. )١(»وال قياس

واعلم يا أخي أن السنة والقرآن مها أصل الرأي «: Pقال ابن عبد الرب 
. )٢(»الرأي بالعيار عىل السنة، بل السنة عيار عليهوالعيار عليه، وليس 

: السنة املطهرة: ًثانيا
ًولكن إذا حدثتكم عن اهللا شيئا فخذوا به، فإين لن أكذب عىل ... «: قوله -١

. )٣(»اهللا
ًإىل اليمن قاضيا ومعلام فقال لهوحديث معاذ حني أرسله النبي -٢ كيف تقيض «: ً

فإن مل يكن يف كتاب «: أقيض بام يف كتاب اهللا، قال:؟ قال»إذا عرض لك قضاء
أجتهد : قال» ؟فإن مل يكن يف سنة رسول اهللا«: فبسنة رسول اهللا، قال: قال» ؟اهللا

احلمد هللا «: صدري بيده، ثم قالفرضب رسول اهللا : رأيي وال آلو، قال معاذ
ِالذي وفق رسول رسول اهللا َ«)٤(.

: وجه الداللة
. ثني تقديم الكتاب والسنة عىل االجتهاد والقياسظاهر من احلدي

: أقوال الصحابة: ًثالثا

).٣/٥٩٥(األم، للشافعي، ) ١(
).٢/١١٤٠(جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب، ) ٢(
مـن معـايش الـدنيا ًوجوب امتثال ما قاله رشعا دون ما ذكره : مسلم، كتاب الفضائل، باب: أخرجه) ٣(

.، وفيه قصةس، من حديث طلحة بن عبيد اهللا )٢٣٦١(عىل سبيل الرأي، 
.سبق خترجيه) ٤(



 

ما استبان لك يف كتاب اهللا فال تسأل عنه، «: ًلرشيح حني بعثه قاضياسقال عمر 
. )١(» فإن مل يستبن يف كتاب اهللا فمن السنة، فإن مل جتده يف السنة، فاجتهد رأيك

َثم الفهم الفهم ... «: لذي أرسله إليهيف كتابه اسأليب موسى سوقال عمر  َ
ِفيام أديل إليك مما ليس يف قرآن وال سنة، ثم قايس األمور عند ذلك، واعرف األمثال  َ ِ ِ َ

. )٢(»...واألشباه، ثم اعمد إىل أحبها إىل اهللا فيام ترى وأشبهها باحلق
: وجه الداللة

. ًة عند فقد النص اضطراراأنه جعل االجتهاد رتبة متأخرة، بحيث صار بمنزلة الرضور
: اإلمجاع: ًرابعا

أمجع الناس عىل أن من استبانت له سنة عن رسول اهللا «: Pقال الشافعي 

. )٣(» مل يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس
: املعقول: ًخامسا

ًإذا كان احلكم حاصال بالنص عليه، فال حاجة لبذل الوسع باالجتهاد يف حتصيله؛ -١
. اصل، وحتصيل احلاصل حمالألنه ح

يل بـن احلـسن بـن هبـة اهللا املعـروف، وأبـو القاسـم عـ)٥٣٣(» يـه واملتفقـهالفق«اخلطيب البغدادي يف : أخرجه) ١(
حمـب الـدين أيب سـعيد عمـر بـن غرامـة العمـروي، دار الفكـر، : ، حتقيـق»تاريخ مدينـة دمـشق«بابن عساكر يف 

ًأخذ عمر فرسا من رجل عىل سـوم، : ، من حديث الشعبي قال)٢٣/١٩(م، ١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١بريوت، ط
فـإين أرىض بـرشيح : ًاجعل بيني وبينك رجال؛ فقال الرجل: ، فخاصمه الرجل، فقال عمرفحمل عليه فعطب

ًأخذته صحيحا مسلام، فأنت له ضامن حتى تـرده صـحيحا مـسلام: العراق، فقال رشيح ًً فكأنـه أعجبـه؛ : قـال! ً
.فذكره... ًفبعثه قاضيا، وقال

ال حييل حكم القايض عىل املقيض له واملقيض عليـه : ب، كتاب الشهادات، با»السنن الكربى«البيهقي يف : أخرجه) ٢(
» تــاريخ دمــشق«ابــن عــساكر يف : ، ومــن طريقــه)١٤/٢٤٠(» معرفــة الــسنن واآلثــار«، ويف )١٠/١٥٠(، ...و
).٨٦-١/٨٥(إعالم املوقعني، البن القيم، : وانظر. ، من حديث أيب العوام البرصي)٣٢/٧١(

).٢/٢٨٢(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٣(



 

احلكم احلاصل بالنص القطعي يقيني، واحلاصل باالجتهاد ظني، وال يقدم الظني -٢
. )١(عىل اليقيني

: تطبيقات القاعدة يف تأصيل فقه األقليات
ًتفتح هذه القاعدة بابا لالجتهاد عند عدم وجود النص القطعي الداللة من الكتاب، أو السنة، أو 

صحيح، وال شك أن بناء فقه األقليات املسلمة حيتاج إىل مثل هذا التقعيد، وال سيام أن اإلمجاع ال
. ِّغايات هذا الفقه ومقاصده ال تتأتى إال باجتهاد منضبط يصدر من أهله ويكون يف حمله

يف عرص كثرت نوازله، وتعددت » غلق باب االجتهاد«ومن عجب أن تروج مقالة 
لرشح قواعد جملة Pالشيخ العالمة أمحد الزرقا مسائله ومشاكله، وملا تصدى

ال فائدة لوضعه . »ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص: قوهلم«: األحكام العدلية، قال
ًهنا فيام يتبادر؛ ألن باب االجتهاد مسدود اآلن يف وجه من يتصدى لدخوله مطلقا، 

!)٢(»سواء كان يف مورد نص ال يسوغ االجتهاد فيه أو ال
ِّأن الفقهاء أوردوها إيامء للمفتني والقضاة بأن يقفوا عند حدهم، Pاحتمل ثم إنه َ ً

ِّفال تتطلع أنظارهم أو متتد أعناقهم ملجاوزة ما فوض إليهم من االجتهاد يف ترجيح إحدى  ُ
َّالروايتني أو القولني املتساويني بحسب احلوادث واألشخاص إىل ما مل يفوض إليهم َُ !

أن املراد بالنص يف هذه القاعدة إنام هو املنقول يف كتب املذهب ًثم إنه صحح أخريا
ُفحسب، ال ما سبق تقرره من نصوص الكتاب والسنة واإلمجاع ُّ!!

وظاهر أن هذا املنحى فرع عن القول بغلق باب االجتهاد، وهو قول شاع يف القرن 
ائفة من فنقل عن ط-وإن كان قد ظهر يف القرن الرابع اهلجري-السابع اهلجري 

ومل خيتلف اثنان أن«: ، وقد قال الزركيش)١(، واآلمدي)٣(األصوليني كالزركيش

).١٤٧ص(رشح القواعد الفقهية، للزرقا، ) ١(
).١٤٨ص(املرجع السابق، ) ٢(
).٦/٢٠٧(البحر املحيط، للزركيش، ) ٣(



 

. )٢(»السالم بلغ مرتبة االجتهاد، وكذلك ابن دقيق العيدابن عبد
ولذا ؛ ويبدو أن االختالف والنزاع يف املجتهد املطلق دون جمتهد املذهب واملجتهد املقيد

اصله أن النزاع يف املجتهد املطلق؛ ألن الالزم من دالئل ما ح» مسلم الثبوت ورشحه«جاء يف 
فقيه مرص Pمة النسفيَّالفريقني ذلك، ثم إن من حكم بوجوب اخللو من بعد العال

واختتموا االجتهاد به عنوا االجتهاد يف املذهب، وأما ) ه٧١٠(املتوىف (٣)احلنفي
وهذا كله هوس ال يعبأ به؛ : قالثم... اختتم باألئمة األربعة،: االجتهاد املطلق فقالوا

، )٥(، وأجاد ابن القيم يف رده)٤(َّألن من قال به فقد أفتى من غري علم فضل وأضل
الرد عىل «: ، وحرر قبله السيوطي)٦(وأطال الشوكاين النفس يف الرد عىل هذه الدعوى

. »من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عرص فرض
ومجع كبري )٨(حممد سالم مدكور. ، وأكد عليه د)٧(خ املراغيوعىل منواله نسج الشي

 
).٤/٣٠٣(اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي، ) ١(
).٦/٢٠٩(، للزركيش، البحر املحيط) ٢(
حلنفـي، أحـد الزهـاد املتـأخرين صـاحب الربكات، حافظ الدين، عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حممـود، النـسفي، اأبو) ٣(

الكـايف ىف رشح الـوايف، واملنـار يف أصـول الفقـه، واملنـار يف : التصانيف املفيدة ىف الفقه واألصول، من تـصانيفه
ــويف ســنة  ــدين، ت ــدين القــريش، . هـــ٧١٠أصــول ال ــي ال ــة،)٢/٢٩٤(اجلــواهر املــضية، ملحي ــدرر الكامن ، ال

).٢/٢٤٧(البن حجر، 
). ٢/٤٣١(رمحوت برشح مسلم الثبوت، للكنوي، فواتح ال) ٤(
.، وما بعدها)٤/٢١٢(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٥(
).١٠٤٢-٢/١٠٣٥(إرشاد الفحول، للشوكاين، ) ٦(
القـضاء : ًحممد بن مصطفى بن حممد بن عبد املنعم املراغي، ممـن تولـوا مـشيخة اجلـامع االزهـر، وويل أعـامال منهـا)٧(

: م، مـن مـصنفاته١٩٢٨ًم، وعني شـيخا لألزهـر سـنة ١٩١٩–١٩٠٨القضاة يف السودان سنة الرشعي، فقضاء
، وتويف سنة #١٢٩٨بحث يف ترمجة القرآن الكريم إىل اللغات األجنبية، وبحوث يف الترشيع، وغري ذلك، ولد سنة 

).١٢/٣٤(، معجم املؤلفني، لعمر كحالة، )٧/١٠٣(األعالم، للزركيل، . #١٣٦٤
.١٩٨٤-#١٤٠٤، ١جتهـــــاد يف التـــــرشيع اإلســـــالمي، دار النهـــــضة العربيـــــة، القـــــاهرة، طاال) ٨(

.، وكالمها، للدكتور مدكور)٤٢٤ص(، مناهج االجتهاد، )١٠٢-٩٢ص(



 

.من العلامء املعارصين
وجتدر مالحظة مهمة وهي أن الذين قالوا بجواز خلو العرص عن جمتهد مل يكتفوا 
َّبه يف عرصهم، وإنام تعدوه إىل كل عرص بعد عرصهم، ثم زادوا فقالوا بوجوب تقليد 

ق فيها وحدها؛ ألهنا مضبوطة، فأفىض هذا مع بعض املذاهب املتبوعة، وبانحصار احل
ًاملتعصبة إىل أن صار التقليد واجبا وليس جائزا، واالجتهاد ممنوعا أو مستنكرا ً ً ً .

َّوإذا كان السيوطي قد أطلق دعوى االجتهاد املطلق لنفسه، وعد نفسه جمدد القرن 
من قرون قد برزوا وفاقوا، التاسع اهلجري فإن طائفة من العلامء يف قرنه وما جاء بعده

.وتفوقوا وألفوا وصنفوا، وادعي هلم االجتهاد، وإن مل يدعوه ألنفسهم
ًولكن اثنني ارتفعا ارتفاعا فائقا إىل مقام «: Pقال الشيخ الفاضل ابن عاشور  ً

، وثانيهام من اليمن )ه١١٧٦: ت(أوهلام من اهلند وهو ويل اهللا الدهلوي : االجتهاد
َّ، فهذان مها اللذان استقال بالنظر يف )ه١٢٥٠: ت(د بن عيل الشوكاين وهو اإلمام حمم

َّاملسائل استقالال تاما شامال، وجددا معاين األصول، ومعاين األحكام، ال سيام ثانيهام  ً ً
الذي تويف يف أوائل القرن املايض، فلقد ترك من بني كتبه املهمة شاهدين زكيني يف كتاب نيل 

شاد الفحول، عىل أنه قد ارتقى إىل مقام النظر يف األدلة، واالستنباط منها، األوطار، وكتاب إر
ًوأنه مل يقل يف مسألة من الفقه إال بام أداه إليه الدليل، وأن له يف األدلة ومناهجها أنظارا تساوي  ُ َ

. )١(»الفقهاألنظار االجتهادية األصلية التي بنيت عليها كتب أصول
ًمفتوح لكل من كان له متأهال، وهم بحمد اهللا موجودون يف كل وعليه فإن باب االجتهاد

يغرس يف -ِّبكرمه ومنه-عرص؛ إذ ال خيلو عرص من جمتهد قائم هللا باحلجة، وال يزال اهللا تعاىل 

االجتهاد، بحث للشيخ الفاضل ابن عاشور، مطبوع يف كتاب املـؤمتر األول ملجمـع البحـوث اإلسـالمي ) ١(
).٦٢ص(بالقاهرة، 



 

دين ُويأبى اهللا تعاىل إال أن يتم نوره، وجتديد اهللا تعاىل، )١(ًهذا الدين غرسا يستعملهم يف طاعته
. )٢(ق ببعث املجددين عىل رأس كل مائة سنةهذه األمة متحق

ًوإذا كانت مهم يف هذا الزمان قد تقارصت، فإن سبال لتحصيل العلم قد تيرست،  ٌ
َّوإذا كان احلصول عىل نسخة من كتاب يف الزمان األول ربام تعذر أو تعرس؛ فإن كنوز  َّ

َّعىل مطلع أن زمان السنة وذخائر الفقه واألصول يف هذا الزمان قد توفرت، وال خيفى  ُ
َاحلواسيب اآللية اليوم مكن  َّ من االستفادة من تراث العلامء، وذخائر -بفضل اهللا-َ

ًالرتاث بشكل ال مثيل له، ومل خيطر ألحد عىل بال، فصار جواز االجتهاد رشعا متحققا  ً ٍ ٍ
ًوواقعا ممكنا، فلم يبق إال أن يشمر هلذا الفضل أهله، وأن يتصدى هلذا اخلري ط البه، ً

. )٣(»...هذا العلم من كل خلف عدوله-يرث: ويف رواية-حيمل«: ويف احلديث
!كم ترك األول لآلخر: وقد قيل

ًوأخريا فإن االجتهاد يتجزأ، فال مانع أن يقع اجتهاد يف باب دون باب، وأن 
ُيتخصص عىل هذا النحو يف األقليات ومسائلهم فقهاء، وأن يعنى بتدبري شأهنم يف 

ْالفت ًيا والنوازل خاصة علامء فضالء، فيفيدوا من تراث األئمة الفقهاء ويزيدوا تفريعا ُ َ
ًوخترجيا تارة، وإنشاء وابتداء تارة؛ بل وتارات ً ً !

سمعت رسول : سمن حديث أيب عنبة اخلوالين ) ٨(، ^اتباع سنة رسول اهللا : جه، املقدمة، بابأخرج ابن ما) ١(
).٢/٣٢(، وصححه ابن حبان »ًال يزال اهللا يغرس يف هذا الدين غرسا يستعملهم يف طاعته«: يقول̂ اهللا 

أن رسـول اهللا سيب هريـرة ، من حـديث أ)٤٢٩١(ما يذكر يف قرن املائة، : داود، كتاب املالحم، بابأخرج أبو) ٢(
).٤/٥٢٢(احلاكم وصححه. »إن اهللا يبعث هلذه األمة عىل رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها«: قال̂ 

الرجل من أهل الفقـه يـسأل عـن الرجـل مـن أهـل : ، كتاب الشهادات، باب»السنن الكربى«البيهقي يف : أخرجه) ٣(
، ٧/٣٧(» تاريخ دمشق«، وابن عساكر يف -والرواية الثانية له-)١٠/٢٠٩(، ...كفوا عن حديثه: احلديث فيقول

، ومن حديثه عن الثقة من )وقد اختلف يف صحبته(، من حديث إبراهيم بن عبد الرمحن العذري -واللفظ له-) ٣٨
ة أنس بن مالك، وابن عمر، وأسامة بن زيد، وأيب أمامة، وعبداهللا بن عمرو وأيب هرير: وروى من أحاديث. أشياخه

).٧/٣٩(» تاريخ دمشق«؛ كام يف Pوصححه اإلمام أمحد . ًمعا



 

ًكام يتجه االجتهاد املعارص يف هذا الشأن أيضا إىل تقديم البحوث والدراسات 
ت يف سياق واحد، فال بد املتخصصة واملتعمقة، التي جتمع بني رعاية الكليات واجلزئيا

من اعتبار خصوص اجلزيئات بنصوصها التفصيلية مع اعتبار كلياهتا، وبالعكس، وهو 
. )١(منتهى نظر املجتهدين بإطالق، وإليه ينتهي طلقهم يف مرامي االجتهاد 

ومراعاة النصوص التفصيلية يف خصوص املسائل اجلزئية مع اعتبار املقاصد الترشيعية هو 
ام االنسجام بني األحكام يف وحدة متكاملة مرتابطة األجزاء، متصلة احللقات، يف ما حيقق مت

توازن حكيم، ال يميل جهة املقاصد والكليات، ويطرح النصوص اجلزئية وهيدر االحتكام إىل 
اآلية واحلديث، وال يتخذ من نص جزئي قاعدة مستقلة ولو عارضت كلية من كليات الرشيعة 

. ما ال حيىص عدا من األدلة اجلزئيةتضافر عىل إقامتها 
ًوتفريعا عىل ما تقرر من أنه ال مساغ لالجتهاد يف موارد النصوص القاطعة، فال 
وجه للقول بجواز نكاح الكتايب للمسلمة يف بالد غري املسلمني، أو التسوية بني الذكر 

ملنهيات خارج واألنثى يف املرياث ببالد األقليات، أو أن تستباح املحرمات وترتكب ا
ديار اإلسالم بادعاءات تسويغية، أو مماحكات تربيرية، هتدر النصوص الرشعية وال يتحقق 

أن تلبس -يف قليل أو كثري-معها يشء معترب من املصالح املرعية؛ إذ ليس من معنى االجتهاد 
تعاىل بنظريات ًاألوضاع اجلاهلية لبوس اإلسالم، أو أن يرقع الواقع الذي نشأ بعيدا عن دين اهللا 

. أو فتاوي تضفي الرشعية عىل وجوده أو تعطي املصداقية لتناقضاته
أن تسعى لتحقيق هويتها -يف عاجل أمرها وآجله-وخري لألقليات املسلمة 

وتأكيد خرييتها بانتساهبا إىل الدين احلق، وما خرج عن هذا السياق فإنه ال يعدو أن 
. يه وال يدحضه أو يلغيهيكون استثناء يؤكد هذا املعنى ويستبق

).٣/١٣(املوافقات، للشاطبي، ) ١(



 

وباجلملة فإن االجتهاد يف نوازل األقليات املسلمة أمر ال بد منه وال غنى عنه، 
وكلام كان مجاعيا أو جممعيا كان أقرب للصواب غالبا، وأدنى للنفع، وأقدر عىل حتقيق 

.مقاصد الرشع



 

 
 

U
َّمن األحيان تكتنف حياة األقليات املسلمة مصاعب ومشقات تعنتهم يف كثري

وتلحق هبم احلرج، واملتصدون لإلفتاء ال ينبغي أن يغيب عنهم ما تقرر وتكرر يف هذه 
الرشيعة السمحة من رفع احلرج ونفي العنت والرتخيص عند املشقات البالغة، وذلك 

.أو اتباع للحيلمن غري إفراط أو تفريط، ومن غري تتبع للرخص 
وفيام يأيت بيان لتلك القواعد األصولية املقاصدية املرتبطة هبذا الشأن، ثم القاعدة 

.املشقة جتلب التيسري، وما يليها من قواعد: الفقهية الكربى
 

 : :

: للقاعدةاملعنى العام
كل ما ترتب عليه مشقة زائدة، وغري معتادة يفيض إىل ضيق وعرس، سواء أكان 
ذلك يف األبدان من اآلالم أو األمراض احلسية، أم كان يف النفس من اآلالم النفسية أو 
ًاملعنوية، أم كان يف املال مما يؤدي إىل إتالفه أو ضياعه، أو كان الغبن فيه غبنا فاحشا،  ً

ِّيعة السمحة ترفعه أو ختففه، إما بالكف عن الفعل املوقع يف احلرج، وإما فإن الرش
. بإباحة الفعل عند احلاجة إليه، ويتناول رفع احلرج اآلخرة كام يتناول الدنيا

ويتوجه الرفع واإلزالة إىل حقوق اهللا تعاىل فحسب؛ ألهنا مبنية عىل املساحمة، 
. ، وإما بارتفاع الطلب للفعلويكون هذا إما بارتفاع اإلثم عند الفعل



 

. )١(اإلزالة بعد الوقوع، واملنع قبل احلصول: كام يشمل الرفع
ٍوالتعبري عن رفع املشقات، ودفع الرضورات برفع احلرج جار عىل ألسنة 

. )٢()نفي احلرج(، و)رفع احلرج(، و)دفع احلرج(: األصوليني، كقوهلم
: أدلة القاعدة

. املطهرة، واإلمجاع، واملعقولمن القرآن الكريم والسنة
: القرآن الكريم: ًأوال

. ]٧٨: احلج[﴾z } | { ~ � ¡﴿: قوله تعاىل-١
. ]٦: املائدة[﴾X W V U T S R﴿: قوله تعاىل-٢

: وجه الداللة
نفى اهللا تعاىل احلرج واإلثم األخروي والضيق الدنيوي عىل األمة يف دينها، وقد 

إنه خاص بأمر دون : ؛ ليدل عىل عموم نفيه، وحتى ال يقالجاء لفظ احلرج نكرة منفية
. )٣(غريه، والعربة بعموم لفظ القرآن ال بخصوص سببه 

` k j i h g f e d c b a ﴿: قوله تعاىل-٣
q p o n m l﴾]٩١: التوبة[.

Z Y X W V U T S R Q ] ﴿: وقوله تعاىل-٤
. ]٦١: النور[﴾\

صالح بن عبد اهللا بـن محيـد، جامعـة أم القـرى، . رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية ضوابطه وتطبيقاته، د) ١(
رشيعة اإلسـالمية، ، رفـع احلـرج يف الـ)٥٠-٤٢ص(هــ، ١٤٠٣، ١مكة املكرمـة، الكتـاب الثالثـون، ط

).٤٨-٢٣ص(م، ٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٤الوهاب الباحسني، مكتبة الرشد، الرياض، طيعقوب عبد.د
) ٢/٣٠٦(، فـتح القـدير، البـن اهلـامم، )٢/٣٥٨) (٢/١٢٧(رشح التلويح عىل التوضيح، للتفتـازاين، ) ٢(

اين، مطبـوع مـع البنايـة يف رشح ، اهلداية رشح بداية املبتدي، أليب احلسن عيل بن أيب بكر املرغين)٣/٦٢(
).١/٦٠٣(م، ١٩٩٠-ه١٤١١، ٢العيني، دار الفكر، بريوت، طأمحداهلداية، أليب حممد حممود بن 

حممـد الـصادق قمحـاوي، دار إحيـاء : أحكام القرآن، أليب بكر أمحد بن عـيل الـرازي اجلـصاص، حتقيـق) ٣(
).٤/٣٣(م، ١٩٩٢-ه١٤١٢الرتاث العريب، بريوت، 



 

: وجه الداللة
نتا نفي احلرج ورفعه بإسقاط التكليف عن العجزة املذكورين هاتان اآليتان تضم

. يف اآليتني، سواء يف اجلهة املالية أم البدنية
فاهللا تعاىل وضع عن األعمى التكليف الذي يشرتط له البرص، وعن األعرج ما 

. )١(يشرتط له امليش، وعن املريض ما يؤثر املرض يف استطاعته، وهكذا 
احلرج يف كتاب اهللا تعاىل بكل آية نفت التكليف بام ال يستطاع، ُكام يستدل عىل نفي 

َوبام ال يدخل حتت الوسع، وبكل آية أثبتت التيسري والتخفيف يف الترشيع، وبكل آية 
. نفت العرس عن الرشيعة، والرضر واملشقة عن املكلفني، وهي آيات كثرية معلومة

: السنة املطهرة: ًثانيا
. )٢(»بعثت باحلنيفية السمحة«: قالالنبي أن ،سحديث أيب أمامة -١

ُّأحب األديان إىل اهللا «: قالالنبي أن مويف رواية أخرى عن ابن عباس  َ َ
. )٣(»ُاحلنيفية السمحة
: وجه الداللة

، فلو ثبت )٤(احلنيفية السمحة هي املائلة عن الباطل إىل احلق يف سهولة ويرس

).٨/٢٢٦(القرطبي، تفسري) ١(
، وفيـه قـصة، )٨/٢١٦(» املعجـم الكبـري«، والطـرباين يف )٥/٢٦٦(» مـسنده«اإلمـام أمحـد يف : أخرجه) ٢(

ِإين مل أبعــث باليهوديـة وال بالنــرصانية؛ ولكنـي بعثــت«: وطرفـه ُ َ وحــسنه الـشيخ األلبــاين يف . فـذكره» ...ُ
ني عائشة، وجابر، وابن عباس، وعيل، وحبيب عن أم املؤمن: ويف الباب). ٢٩٢٤(» السلسلة الصحيحة«

.بن أيب ثابت 
ًالبخـاري معلقـا بـال إسـناد : أخرجه) ٣( األدب «، والبخـاري يف )١/٢٣٦(» مـسنده«، واإلمـام أمحـد يف )١/٢٩(َّ

َوحــسن إسـناده احلــافظ ابـن حجــر يف . ، وغــريهم)١١/٢٢٧(» الكبـري«، والطــرباين يف )٢٨٧(» املفـرد فــتح «َّ
).١/٩٤(» الباري

).١٣٤، ١٠٩، ١/١٠٨(فتح الباري، البن حجر، ) ٤(



 

رشيعة سمحة، بل كانت ضيقة حرجة، وهو باطل؛ وجود احلرج يف الرشع مل تكن ال
. َّ، فبطل ما أدى إليهملنافاته حلديث املصطفى 

أعلينا النبي ُشهدت األعراب يسألون : قالسحديث أسامة بن رشيك -٢
عباد اهللا، وضع اهللا احلرج إال من «: حرج يف كذا؟ أعلينا حرج يف كذا؟ فقال

. )١(»ي حرجًاقرتض من عرض أخيه شيئا فذلك الذ
ال، أهيا «: أعلينا من حرج يف كذا؟ فقال : ًويف حديث عروة الفقيمي مرفوعا

. )٢(»يف يرسيف يرس، إن دين اهللا يف يرس، إن دين اهللا إن دين اهللا : الناس
ًيف أعامل احلج كثريا فقال كثرياوقد سئل  . )٣(»افعل وال حرج«: ً

: وجه الداللة
بينة يف ثبوت رفع احلرج ونفيه يف الرشيعة السمحة، ثم إن هذه األحاديث نصوص

كل حديث من السنة املطهرة دل عىل التيسري يف الترشيع، والتخفيف يف التكليف، 
. وترشيع الرخص عند املشقات، يدل عىل نفي احلرج عن الرشيعة املعظمة

: اإلمجاع: ًثالثا
هم وإىل يوم الناس هذا أنه ويف فتاوهيم وأحكامشلقد استقر من لدن الصحابة 

، واإلمـام أمحـد يف )٣٤٣٦(ًمـا أنـزل اهللا داء إال أنـزل لـه شـفاء، : ابن ماجه، كتاب الطب، باب: أخرجه) ١(
، )٢٧٧٤(وصححه ابـن خزيمـة . ، وغريهم)٢٩١(» األدب املفرد«، والبخاري يف )٤/٢٧٨(» مسنده«

).٤٠٠، ٤/١٩٨(كم ، واحلا)١٣/٤٢٦(وابن حبان 
، »مـسنده«، وأبـو يعـىل أمحـد بـن عـيل بـن املثنـى املوصـيل يف )٥/٦٩(» مـسنده«اإلمام أمحـد يف : أخرجه) ٢(

ــق ــشق، ط: حتقي ــرتاث، دم ــأمون لل ــد، دار امل ــليم أس ــسني س ـــ١٤٠٤، ١ح ، )١٢/٢٧٤(م، ١٩٨٤/ه
، دار »عمـدة التفـسري«يف َّوصحح إسناده الشيخ أمحد شـاكر ). ١٧/١٤٦(» املعجم الكبري«والطرباين يف 

).١/٢٢٢(هـ، ١٤٢٦، ٢الوفاء باملنصورة، مرص، ط
، ومـسلم، كتـاب )١٧٣٧، ١٧٣٦(الفتيا عىل الدابة عند اجلمـرة، : البخاري، كتاب احلج، باب: أخرجه) ٣(

.م، من حديث عبد اهللا بن عمرو )١٣٠٦(من حلق قبل النحرأو نحر قبل الرمي، : احلج، باب



 

ًحرج يف الرشع وأحكامه، وال نعلم يف ذلك خمالفا، فكان إمجاعا منهم عليه ال ً)١( .
كام عند املعتزلة،) ًعقال(يف الرشع ) وال حرج(«: َّقال يف مسلم الثبوت ورشحه

.)٢(»، كام عندنا)ًأو رشعا(
املشقة جتلب التيسري، وعليها : وهلذا رد الفقهاء قواعد الفقه إىل مخسة كربى، منها

. )٣(اتفق الفقهاء والعلامء قاطبة 
: املعقول: ًرابعا

ًلو مل يكن احلرج منفيا لكان ثابتا، لكن التايل باطل، فبطل ما أدى إليه، وصدق -١
ًنقيضه، وهو أن احلرج منفي عن الرشع، وذلك باستقراء أحكام الرشيعة استقراء 

ىل أن ليس يف أحكام الرشيعة ما فيه حرج، إال ما كان تاما، وإمجاع العلامء ع
ًمرفوعا به حرج أعظم، وهو عىل التحقيق ليس حرجا  ً)٤( .

لو كان دفع املشقة واحلرج غري مقصود للشارع ملا كان يف الرشع ترخيص، فال -٢
ختفيف لألعذار ونحوها، والتايل باطل لثبوت الرخص الرشعية للعذر يف كثري من 

ًولو مل يكن دفع احلرج واملشقة مقصودا للشارع للزم التناقض يف أحكام األحكام،
. )٥(ًالشارع عند إثبات الرخص والتخفيفات، وهو ما يستحيل عقال 

: رشوط القاعدة
لقد رست تطبيقات هذه القاعدة إىل عموم األحكام، وتناولت رشوط التكليف، 

).٦٨ص(يعقوب الباحسني، . الرشيعة اإلسالمية، درفع احلرج يف) ١(
).١/١٣٥(مسلم الثبوت، البن عبد الشكور مع رشحه فواتح الرمحوت، للكنوي، ) ٢(
-ه١٤٢٦، ٢يعقـوب بــن عبـد الوهـاب الباحـسني، مكتبـة الرشــد، ط. قاعـدة املـشقة جتلـب التيـسري، د) ٣(

).٢٢١-٢١٨ص(م، ٢٠٠٥
).٢٢٤-٢٢١ص(املرجع السابق، ) ٤(
).١٢٣-٢/١٢٢(املوافقات، للشاطبي، ) ٥(



 

ُوعليها بنيت قواعد أصولية أخرى، وأسست قواعد  . فقهية كربىُ
: فأما رسياهنا إىل األحكام الرشعية بعامة فيتجىل يف ثالثة مظاهر

ٍاألحكام املخففة ابتداء، وهذا جار يف مجيع األحكام املتعلقة بالعبادات وغريها: املظهر األول ً .
ًاألحكام املرشوعة لألعذار، وقد رشعت ترخيصا وتيسريا ألجل ما : املظهر الثاين ً

. كلف من عجز أو حرجيطرأ عىل امل
ِّما سقط عن األمة مما كلفت به بعض األمم السابقة يف رشائعها : املظهر الثالث ُ)١( .

وأمثلة كل مظهر كثرية شهرية يطول املقام بذكرها، وأما رشوط التكليف املبنية 
: عىل رفع احلرج فاملقصود هبا أمران

: التكليف بفعل مقدور للمكلف-١
. )٢(بام ال يطاق، وهو مذهب مجهور العلامء ًفال تكليف رشعا 

َّوينبني عىل هذا أن يكون الفعل املكلف به ومصدره معلومني للمكلف، فال يصح 
.)٣(التكليف باملجهول، وبام ال يعقل، وإال للزم التكليف بام ال يطاق، وهو من أعظم احلرج

يكلف بفعل كام أنه ال تكليف إال بفعل اإلنسان، وما يدخل حتت قدرته، فال
. ، وال بام ال يقدر عليه، فال تكليف باملستحيل)٤(غريه

فاألوصاف التي طبع عليها اإلنسان، كالشهوة إىل الطعام «: Pقال الشاطبي
والرشاب ال يطلب برفعها وال بإزالة ما غرز يف اجلبلة منها؛ فإنه من تكليف ما ال 

).٩٧ص(صالح بن محيد، . رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية، د) ١(
، املستـصفى، )١٠٣-١/٩٩(، فواتح الرمحوت، للكنـوي، )٣٨٩-١/٣٨٦(البحر املحيط، للزركيش، ) ٢(

).٣٦٩-١/٣٤٥(، هناية السول، لإلسنوي، )٧١-٦٩(للغزايل، 
).٣/٢٧(ي، املوافقات، للشاطب) ٣(
ًفال يكلف عمرو مثال بخياطة زيد أو كتابته وال بيشء من الصفات اجلبليـة كالـسواد والبيـاض والطـول ) ٤(

).١٦٤ص(رفع احلرج، للباحسني، : والقرص، انظر



 

وال تكميل ما نقص منها؛ فإن يطاق، كام ال يطالب بتحسني ما قبح من خلقة جسمه، 
ًذلك غري مقدور لإلنسان، ومثل هذا ال يقصد الشارع طلبا وال هنيا عنه ً«)١( .

ًوبناء عىل ذلك فإنه ال جيوز التكليف بام ال يطاق، وجيوز التكليف باملشاق، وإن 
. )٢(ًكانت غري مقصودة أصال للشارع 

: أهلية املكلف للتكليف-٢
ًعلقا بالفعل املكلف به، أما هذا الرشط فيتعلق بقدرة املكلف كان الرشط السابق مت

: َّعىل فهم اخلطاب وتنفيذه، وهو ما يعرب عنه بمصطلح األهلية، وهي عىل نوعني
صالحية اإلنسان لوجوب احلقوق املرشوعة له وعليه، أو : أهلية وجوب بمعنى-١

. )٣(صالحيته لإللزام وااللتزام 
ًصالحيته لصدور الفعل عنه عىل وجه يعتد به رشعا :وأهلية األداء وهي-٢ ُّ)٤( .

: ُولتحقق األهلية الكاملة تشرتط قدرتان
قدرة عىل فهم اخلطاب الرشعي، وهي تتحقق بالعقل، وملا كان العقل : األوىل

ًمتفاوتا اعترب عقل البالغ مناطا العتبار العقل َ ِ ُ ً .
طاب وهي تتحقق بسالمة البدن وصحته، قدرة العمل وتنفيذ ما جاء يف اخل: والثانية

َوملا كان هذا متفاوتا أيضا اعتربت قوة البدن لدى تكامل القوى يف سن البلوغ ِ ُ ًً .
وهلذا ارتفع التكليف عن النائم حتى يستيقظ، وعن املجنون حتى يفيق، وعن 

).١٠٩-٢/١٠٨(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).٢/١١٩(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(
م، ١٩٣١الـسنة األوىل ٣براهيم، جملة القـانون االقتـصادية عـدد األهلية وعوارضها بحث للشيخ أمحد إ) ٣(

).١٧٥ص(، رفع احلرج، للباحسني، )٢/٣٣٧(رشح التلويح، للتفتازاين، 
، للتفتازاين، مباحـث احلكـم عنـد األصـوليني، حممـد سـالم مـدكور، املطبعـة )٢/٣٣٧(رشح التلويح، ) ٤(

).١٧٦ص(حسني، ، رفع احلرج، للبا)٢٥١ص(م، ١٩٦٣العاملية، مرص، 



 

.)١(ًالصغري حتى يكرب، وجاء احلديث واضحا يف هذا املعنى
ع التكليف عن املخطئ والنايس واملكره، وجاء احلديث كام جاء التخفيف بوض

.ًمؤكدا هذا املعنى
ُوال شك أن تكليف من ليس أهال أدخل يف احلرج من التكليف بام ال يطاق، وهو  َ ْ َ ً

. ًممتنع، فتكليف من ليس أهال أوىل باملنع
، وكذا التكليف املحال )كاألمر باملستحيل(وال شك أن التكليف باملحال 

ً، يلزم عنهام احلرج البالغ واملشقة العظيمة؛ لذا انتفيا رشعا )يف الصبي غري املميزكتكل(
.يف دين اهللا تعاىل

: تطبيقات القاعدة يف تأصيل فقه األقليات
يف جمال فقه األقليات ونوازهلا املستجدة يربز بوضوح أثر عوارض األهلية يف 

طأ، واإلكراه ونحو ذلك من العوارض التكليف من مثل اجلهل الذي يعذر معه املكلف، واخل
املؤثرة يف إجراء األحكام عىل املكلفني، وال سيام من نشأ بحارضة بعيدة عن اإلسالم وأهله، أو 
كان حديث عهد بإسالم، كام قد يظهر يف كثري من أسئلة واستفتاءات ونوازل األقليات املسلمة، 

ٍّوما قد تتعرض له من حاالت إكراه مادي أو معنوي ٍّ.

، والرتمـذي، كتـاب )٤٤٠٣(يف املجنون يرسق أو يصيب حدا، : داود، كتاب احلدود، بابأبو: أخرجه) ١(
، وابن ماجه، كتاب الطالق، )١٤٢٣(ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد، : ، باب^احلدود عن رسول اهللا 

رفـع القلـم «: قـال^ أن النبـي س، من حديث عيل )٢٠٤٢(طالق املعتوه، والصغري، والنائم، : باب
: قـال الرتمـذي. »عن ثالثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى حيتلم، وعن املجنون حتـى يعقـل

.أم املؤمنني عائشة، وأيب قتادة، وابن عباس وعن عيل وعمر، : ويف الباب. »حسن غريب«



 

 :
)١( .

: املعنى العام للقاعدة
. )٢(تطلق الرخصة يف اللغة عىل معنى التيسري والتسهيل، وخالف الشدة 

ُّأصل يدل عىل: الراء واخلاء والصاد«: قال يف معجم مقاييس اللغة . )٣(»ٍلني وخالف شدةٌ
ِختفيف األحكام املغلظة التي : ٍوالرخصة يف االصطالح الرشعي هلا معان، منها ُ

كانت عىل األمم السابقة؛ كاشرتاط قتل النفس يف صحة التوبة، وعدم جواز الصالة إال 
. )٤(يف مكان العبادة، وعدم حل الغنائم، ونحو ذلك 

ًثني من أصل كيل يقتيض املنع مطلقا من غري ُعىل ما است-ًأيضا-كام تطلق الرخصة  ٍّ
َاعتبار بكونه لعذر شاق، فيدخل فيها القرض واملساقاة والسلم  َّ ٍّ)٥( .

ًكام تطلق باصطالح ثالث عىل ما كان من املرشوعات توسعة للعباد مطلقا مما هو  ٍ
ًراجع إىل نيل حظهم وقضاء أوطارهم، وذلك بناء عىل أن العزيمة أو األص ِّ ِ ل أن ٌ

﴾HGFEDC﴿: ينرصف اخللق إىل عبادة اهللا، قال تعاىل
.]٥٦: الذاريات[

ٌفإذا وهب اهللا هلم حظا ينالونه فذلك كالرخصة هلم؛ ألنه توجه إىل غري املعبود، واعتناء بغري  ٌ ُّ
. ُّما اقتضته العبودية؛ فالعزائم حق اهللا عىل العباد، والرخص حظ العباد من لطف اهللا

). ١/٣٢٠(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).٢/٣٠٢(ز آبادي، القاموس املحيط، للفريو) ٢(
).٢/٥٠٠(معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ) ٣(
، فــواتح الرمحــوت، للكنــوي، )٦٠ص(، روضــة النــاظر، البــن قدامــة، )٧٨ص(املستــصفى، للغــزايل، ) ٤(

).١/١٢٠(، أصول الرسخيس، )١/٩٥(
).١/٣٠٣(املوافقات، للشاطبي، ) ٥(



 

هذا اإلطالق تدخل املباحات يف الرخص، ومن حيث هي توسعة عىل ًوبناء عىل 
. )١(العبد، ورفع حرج عنه، وإثبات حلظه

، يف مقابل )٢(واملعاين الثالثة السابقة تعترب من اإلطالقات املجازية عىل الرخصة 
. املعنى احلقيقي هلا يف اصطالح علامء األصول

. )٣(»احلكم الثابت عىل خالف الدليل لعذر«: ني فهيأما الرخصة باملعنى احلقيقي عند األصولي
. )٤(ما تغري إىل سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم األصيل : أو

ُعبارة عن حكم جديد روعي فيه التيسري والتسهيل؛ : ًوالرخصة بناء عىل هذا
. وذلك لعذر طارئ بعد قيام سبب احلكم األصيل

: والرخصة قد تطلق يف مقابل العزيمة
أصل : إن العني والزاي وامليم: القصد املؤكد، قال ابن فارس: والعزيمة لغة هي

. )٥(واحد صحيح يدل عىل الرصيمة والقطع
ِّوقد سمي بعض الرسل بأويل العزم؛ لتأكيد قصدهم يف طلب احلق، وألهنم قطعوا  ُ

. )٦(ُالعالئق مع من مل يؤمنوا بام أرسلوا به
. )٧(ٍل رشعي خال عن معارض راجحاحلكم الثابت بدلي: ًواصطالحا

). ٤٥٧-٤٥٦ص(ني، يعقوب الباحس. قاعدة املشقة جتلب التيسري، د) ١(
).١/٤٨١(، رشح الكوكب املنري، البن النجار، )٧٨ص(املستصفى، للغزايل، ) ٢(
، التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصـول، أليب حممـد عبـد الـرحيم بـن )١/٨١(اإلهباج، البن السبكي، ) ٣(

، )٧٠ص(، ه١٤٠٠، ١حممـد حـسن هيتـو، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، ط. د: احلسن اإلسنوي، حتقيـق
).١/٣٢٧(البحر املحيط، للزركيش، 

. ، مطبوع مع حاشية البناين عىل رشح املحيل)١٢٠-١/١١٩(مجع اجلوامع، البن السبكي، ) ٤(
).٤/٣٠٨(معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ) ٥(
).٧٨ص(، املستصفى، للغزايل، )٤/٣٠٩(معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ) ٦(
حممـد مظهـر بقـا، . د: قه، لعالء الدين عيل بن حممد املعروف بـابن اللحـام، حتقيـقاملخترص يف أصول الف) ٧(

).٦٧ص(م، ١٩٨٠-ه١٤٠٠جامعة امللك عبد العزيز، مكة املكرمة، الكتاب التاسع، 



 

. )١(ًهي ما رشع من األحكام الكلية ابتداء: أو
. )٢(هي احلكم الثابت ال عىل خالف الدليل، أو عىل خالف الدليل، لكن ال لعذر: أو

: وباجلملة فإن حاصل هذه العبارات يرجع إىل أمرين
.حتى يكون يف مقابلها رخصةأن العزيمة هي احلكم املتغري عنه، فال تكون عزيمة: أحدمها

ًما مل يتغري من العرس إىل اليرس، بل رشع ابتداء، من غري نظر إىل األعذار: الثاين َ ِ ُ .
: ُوهذه القاعدة تقسم الرتخص املرشوع من حيث الصرب عىل املشاق إىل قسمني

ُما يكون يف مقابل مشقة ال صرب عليها؛ كمرض يعجز عن استيفاء الصالة، أو  ِ ُ
ُيام، أو جوع شديد، أو عطش شديد قد يفيض إىل إتالف النفوس، أو األعضاء؛ مما الص

. يؤدي إىل تفويت العبادة، أو تفويت املهج
ًفحكم هذا النوع من الرخص التي توجب ختفيفا يف شأن أداء الصالة، أو تأخري 

وال خيرجها أهنا جتري جمرى العزائم، -الصيام، أو إباحة امليتة، أو اخلمر حال املهلكة
. ذلك عن كوهنا رخصة، وإن كانت مطلوبة طلب العزيمة

wvut ﴿ : ًولذا قال من قال من الفقهاء بوجوهبا استدالال بقوله تعاىل
yx﴾]وهذا الرتخيص راجع حلق اهللا تعاىل)٣(]١٩٥: البقرة ، .

وأما ما يكون يف مقابل مشقة باملكلف قدرة عىل الصرب عليها فإن الرتخيص فيه 
. جع إىل حظوظ العباد؛ لينالوا الرفق والسعة من اهللارا

: وهذا القسم عىل رضبني

).١/٣٠٠(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).١/١٢٠(هناية السول، لإلسنوي، ) ٢(
ـــنوي، ) ٣( ـــسول، لإلس ـــة ال ـــباه)١/١٢١(هناي ـــسيوطي، ، األش ـــائر، لل ـــع،)٨٢ص(والنظ ـــع اجلوام ، مج

.، مطبوع مع حاشية البناين عىل رشح املحيل)١/١٢١(البن السبكي، 



 

أن يكون الطلب فيه من لدن الشارع احلكيم حتى ال يبقى فيه اعتبار حلال : األول
املشقة وعدمها؛ كاجلمع بعرفة ومزدلفة، فحكمه أنه الحق بالعزيمة فطلبه عىل 

. اإلطالق صار سنة ال رخصة مباحة
رخص مل ختتص بالطلب من لدن الشارع احلكيم، فتبقى عىل أصلها من : الثاين

. )١(اإلباحة، فللمكلف أن يأخذ بالعزيمة وإن حتمل املشقة، وله أن يأخذ بالرخصة 
واألصل أن الرخصة حكمها اإلباحة، من حيث هي رخصة، وقد ينظر إىل 

. الرخصة من جهة أهنا إحياء للنفس فتكون عزيمة واجبة
ًء عىل ما سبق فإن الرتخص يف مقابل مشقة ال صرب عليها مطلوب، وهو من وبنا

. حقوق اهللا تعاىل، كاإلبقاء عىل النفس، وحفظها من اهللكة
والرتخص يف مقابل مشقة باملكلف قدرة عىل الصرب عليها هو من حقوق العباد 

بالعزيمة، وحظوظهم، فام طلبه الشارع بقطع النظر عن املشقة أو احلاجة فهو ملحق 
. وما مل يطلبه الشارع فحكمه عىل األصل، وهو اإلباحة

عىل أنه جتدر العناية بمالحظة أسباب الرخصة؛ فإن كان سبب الرخصة معصية 
. )٢(»الرخص ال تناط باملعايص«فإن 

وذلك ألن فعل الرخصة متى توقف عىل وجود يشء، نظر يف ذلك اليشء، فإن كان 
. )٣(متنع معه فعل الرخصة وإال فالًتعاطيه يف نفسه حراما، ا

سفر العبد اآلبق واملرأة الناشز، فالسفر : ًومثال ما توقفت عليه الرخصة وكان يف نفسه حراما
يف نفسه معصية، والرخصة منوطة به مع دوامه، ومعلقة ومرتبة عليه ترتب املسبب عىل السبب 

).٢٢٨-٢٢٧ص(اجلياليل املريني، . القواعد األصولية عند اإلمام الشاطبي، د) ١(
).١٣٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٢(
).١٤٠ص(املرجع السابق، ) ٣(



 

. )١(واملالكية فال تباح الرخصة معه، وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلة، 
إن املعصية ال متنع من الرخصة مستدلني بإطالق نصوص الرخص عن : وقال احلنفية

. التقييد، واملطلق جيري عىل إطالقه إال لرضورة، فيشمل ذلك سفر املعصية والطاعة
:وذهب اجلمهور إىل أن الرتخيص مقيد يف بعض النصوص، كقوله تعاىل

﴿rqponmlkji﴾]َلها رخصة حال كون املضطر فجع، ]١٧٣: البقرة
ٍغري باغ بخروجه عىل إمامه، وال عاد بظلمه للمسلمني بقطع الطريق، ونحو ذلك ٍ َ.

، كام أن يف ترتيب »باملعصية«كام استدلوا بأن الرخصة نعمة، وهي ال تنال 
ًالرتخيص عىل السبب املعصية تكثريا للمعايص وإعانة عليها ً .

. مهوروعليه فإن الراجح ما نحاه اجل
، والسبب املقارن »املعصية«إال أنه ينبغي االلتفات إىل التفريق بني السبب 

. )٢(»هو جليل حسن يف الفقه«: للمعصية، وهو أمر مهم جدا، قال عنه القرايف
ًفمن سافر سفرا مباحا استباح به الرخص، وإن ارتكب فيه معصية، أو قارنته  ً

ارة ونحوها، ثم ارتكب فيه معصية فليس هنا ًمعصية، فمن سافر مثال ألمر مباح كتج
. ًما يمنع من ترخصه باجلمع أو الفطر مثال؛ ألن سفره يف نفسه ليس بمعصية متنع

: أدلة القاعدة
: من القرآن والسنة واإلمجاع

: القرآن الكريم: ًأوال
وهي أنواع كثرية منها أدلة دلت عىل التيسري والتخفيف، كام سبق بيانه يف ابتناء

حممد حجي، دار الغرب اإلسـالمي، . د: ، الذخرية، لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق)١٤٠ص(بق، املرجع السا) ١(
).١/٥٠٥(، كشاف القناع، للبهويت، )٢/٢٦٤(، هناية املحتاج، للرميل، )١/٣٢٢(م، ١٩٩٤، ١بريوت، ط

).٢/٤٥٣(الفروق، للقرايف، ) ٢(



 

. الرشيعة عىل رفع احلرج
̈ © ª » ¬ ®̄ ﴿: ومن ذلك قوله تعاىل .]١٨٥: البقرة[﴾§ 

z}|{~� ﴿:وآيات دلت عىل نفي احلرج يف الدين، كقوله تعاىل
. ]٧٨: احلج[﴾¡¢

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿: وآيات دلت عىل رفع اجلناح، كقوله تعاىل
Ù Ø × Ö﴾]١٠١: النساء[ .

p o n m l k j i ﴿: وله تعاىلوآيات دلت عىل نفي اإلثم، كق
rq﴾]١٧٣: البقرة[.

! " # $ % & ' ﴿: وآيات دلت عىل نفي املؤاخذة، كقوله تعاىل
. ]٢٢٥: البقرة[﴾) ( * +,

T S R Q P O N M ﴿: وآيات دلت عىل االستثناء، كقوله تعاىل
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U

d c b﴾]١٠٦: النحل[.
.لرتخص أو تبيحه عند وجود املشقة الكبرية واحلاجة العظيمةوهذه األدلة بجملتها تأمر با

: السنة املطهرة: ًثانيا
: وهي أنواع كثرية، منها

: أدلة رخصت يف النطق بام ال حيل عند الرضورة واحلاجة الشديدة، كقوله -١
ًالذي يصلح بني الناس، ويقول خريا، وينمي خرياليس الكذاب« ً« .

ُمع يرخص يف يشء مما يقول الناس كذب إال يف ثالثومل أس: قال ابن شهاب َُّ َ :



 

. )١(احلرب، واإلصالح بني الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث املرأة زوجها
ًوأدلة جوزت املسح ختفيفا، مثل-٢ : قالسما رواه عمرو بن أمية الضمري : َّ

.)٢(»يمسح عىل عاممته وخفيهرأيت النبي «
. )٣(»عىل اخلفني واخلامرمسح رسول اهللا «: لقاسوعن بالل بن رباح 

، سِّوأدلة أفادت اإلبراد بصالة الظهر عند شدة احلر؛ كحديث أنس بن مالك -٣
َّإذا كان احلر أبرد بالصالة، وإذا كان الربد عجلكان رسول اهللا «: قال ُّ «)٤( .

وا بالصالة، فإن ُّإذا اشتد احلر فأبرد«: قال رسول اهللا : وحديث أيب هريرة قال
ِّشدة الـحر من . )٥(»َفيح جهنمَ

َّوقد دلت هذه األدلة بجملتها من الكتاب والسنة عىل الرتخص فيام غلبت مشقته 
ِّوزادت عن احلد، وال شك أن األخذ بالرتخص فيه موافقة لقصد الشارع من التيسري 

.)٦(»تؤتى عزائمهإن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كام حيب أن « : واإلرفاق، ويف احلديث

ولـيس عنـده -) ٢٦٩٢(الكاذب الذي يصلح بني الناس، ليس: البخاري، كتاب الصلح، باب: أخرجه) ١(
حتــريم الكــذب وبيــان املبــاح منــه، : ، ومــسلم، كتــاب الــرب والــصلة واآلداب، بــاب-قــول ابــن شــهاب

ووقع يف رواية ملـسلم نـسبة قـول ابـن شـهاب هـذا ألم . ككلثوم بنت عقبة ، من حديث أم)٢٦٠٥(
.فذكره» ...ِّومل أسمعه يرخص«: ؛ قالتككلثوم 

). ٢٠٥(املسح عىل اخلفني، : البخاري، كتاب الوضوء، باب: أخرجه) ٢(
). ٢٧٥(املسح عىل الناصية والعاممة، : مسلم، كتاب الطهارة، باب: أخرجه) ٣(
دار البــشائر اإلســالمية، : حممــد فــؤاد عبــدالباقي، النــارش: البخــاري يف األدب املفــرد، حتقيــق: أخرجــه) ٤(

تعجيـل الظهـر يف الـربد، : ، والنسائي، كتاب املواقيت، باب)١١٦٢(هـ، ١٤٠٩بريوت، الطبعة الثالثة، 
). ٤٦٦٩(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )٤٩٩(

، ومـسلم، كتـاب )٥٣٦(اإلبراد بالظهر يف شدة احلر، : مواقيت الصالة، باب: البخاري، كتاب: أخرجه) ٥(
ر يف شدة احلر ملن يمـيض إىل مجاعـة وينالـه احلـر استحباب اإلبراد بالظه: املساجد ومواضع الصالة، باب

). ٦١٥(يف طريقه، 
كـشف األسـتار عـن «كـام يف -» مـسنده«، والبـزار يف )١١/٣٢٣(» املعجم الكبـري«الطرباين يف : أخرجه) ٦(

حبيـب الـرمحن األعظمـي، : ، لنور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمـي، حتقيـق»زوائد البزار عىل الكتب الستة




 

: القرص يف الصالة حال السفر صدقة من اهللا تعاىل، فقالَّوقد سمى النبي 
. )١(»صدقة تصدق اهللا هبا عليكم؛ فاقبلوا صدقته«

وال شك أن اإلمجاع منعقد يف اجلملة عىل ثبوت أصل الرتخص بالرخص الرشعية 
. الثابتة واملنصوصة

: لياتتطبيقات القاعدة يف تأصيل فقه األق
ال شك يف أن حياة األقليات املسلمة يف عامل اليوم حمفوفة برضورات وحاجات،
ِّوتكتنفها صعوبات ومشقات، وتبني منهج التيسري املنضبط متفق مع روح الدين، واألخذ  َ َ

. ًبالرخص من شأنه أن يفتح بابا لاللتزام بأحكام الرشع واملحافظة عليها
َّالفقه الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل إنام«: Pوقد قال سفيان الثوري

. )٢(»أحد
ًوقد كان الفقهاء املحققون يرجحون بني األحكام بام هو أرفق وأصلح للناس معا؛ ذلك أن 
َّاالعرتاف بحاجات الناس وتقديرها منهج رشعي دل عليه ما اتفق الفقهاء عليه من رعاية 

ة، ومن أجل هذا أجازت الرشيعة املطهرة اإلجارة الرضورات، وتنزيل احلاجة منزلة الرضور
ٍوالسلم، ومها بيع معدوم، وأباحت اجلعالة مع ما فيها من جهالة، وبيع العرايا مع ما يقع فيه من  ُ َ َّ
ربا الفضل، واعتربت حاجات خاصة كلبس حرير ملن به حكة جلدية، أو عند االقتتال، 

 
. ممــن حــديث ابــن عبــاس -)١/٤٦٩(م، ١٩٧٩/هـــ١٣٩٩، ١لرســالة، بــريوت، طمؤســسة ا

ًوروي أيضا من حديث). ٢/٦٩(وصححه ابن حبان  .ابن مسعود وعبداهللا بن عمر : ُ
، مـن حـديث يعـىل بـن )٦٨٦(صالة املسافرين وقرصها، : مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب: أخرجه) ١(

فليس عليكم جناح أن تقرصوا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين «: طابقلت لعمر بن اخل: قالأمية
ــه فــسألت رســول اهللا : فقــال! ، فقــد أمــن النــاس»كفــروا ُعجبــت ممــا عجبــت من َ : عــن ذلــك فقــال^ ُ

.فذكره» ...صدقة«
).١/٧٨٤(، وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله، )٦/٣٦٧(نعيم يف احللية، أخرجه أبو) ٢(



 

.، ونحو ذلكوأجازت التبخرت بني الصفني يف أثناء اجلهاد
ًوعليه فإذا وجد بعض األقليات يف أماكن يقرص فيها الوقت كثريا، أو يطول الوقت  ُ
ًفيها طويال بام يوقعهم يف حرج من جهة أداء الصالة عىل وقتها، أو قامت ببعضهم 
حاجات شديدة وأعذار غالبة حتول بينهم وبني أداء الصالة عىل وقتها، ال سيام مع عدم 

هم التي يعيشون فيها كأقليات، أو كانت تطرأ هلم أعذار يف أوقات معينة متكنهم يف بالد
، فال بأس عند ذلك من إباحة اجلمع للعذر تغلبهم عن أدائها يف أوقاهتا الرشعية

قال مواحلاجة، وإن مل يكن سفر، وال خوف، وال مطر، وقد ثبت حديث ابن عباس 
 :» صىل رسول اهللا ،ًغرب والعشاء مجيعا يف غري واملًالظهر والعرص مجيعا

بني الظهر والعرص، وبني مجع رسول اهللا «: ، ويف رواية»خوف وال سفر
ما أراد إىل : ، قيل البن عباس»املغرب والعشاء باملدينة، يف غري خوف وال مطر

خطبنا: ُأراد أال حيرج أمته، ويف رواية عبد اهللا بن شقيق قال: ذلك؟ قال
رص حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس ًابن عباس يوما بعد الع

فجاءه رجل من بني متيم ال يفرت وال ينثني الصالة : الصالة الصالة، قال: يقولون
رأيت رسول اهللا : َّأتعلمني بالسنة؟ ال أم لك، ثم قال: الصالة، فقال ابن عباس

 ك يف فحا: قال عبد اهللا بن شقيق. والعشاءمجع بني الظهر والعرص واملغرب
. )١(َّصدري من ذلك يشء، فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدق مقالته

وقد ذهب مجاعة من األئمة إىل األخذ بظاهر هذا احلديث، «: قال ابن حجر
ُفجوزوا اجلمع يف احلرض للحاجة مطلقا، لكن برشط أال يتخذ عادة، وممن قال  َ ًَّ ْ َ

). ٧٠٥(اجلمع بني الصالتني يف احلرض، : مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب: أخرجه) ١(



 

، والقفال الكبري، وحكاه (٣)، وابن املنذر (٢)، وربيعة، وأشهب (١)ابن سريين: به
. )٥(»عن مجاعة من أهل احلديث(٤)اخلطايب 

ًومما قد يرضب مثال تطبيقيا ما قد يسأل عنه يف صالة اجلمعة وجوازها قبل الزوال حلاجة 
تتعلق بضيق الوقت حيث يقرص النهار يف بعض البالد القريبة من القطب، وال سيام يف الشتاء، 

. ة بسبب دراسته أو عمله إال يف وقت مبكر قبل الزوالومنهم من ال جيد فرص
وإن صلوا «: )٦(وقد ذهب احلنابلة إىل جوازها قبيل الزوال بيسري قال اخلرقي

. »اجلمعة قبل الزوال يف الساعة السادسة أجزأهتم

بكر األنصاري، البـرصي، مـوىل أنـس بـن مالـك، بكر، حممد بن سريين، اإلمام، شيخ اإلسالم، أبوأبو) ١(
ً، كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثري العلم ورعا،جخادم رسول اهللا  َ ً ً ً ً سمع أبا هريرة، وعمران بن حصني، ً

ــ١١٠وابن عباس، وروى عنه قتادة، وأيوب، ويونس بن عبيد، ولد لسنتني بقيتا من خالفة عمـر، وتـويف سـنة  . ه
).٤/٦٠٦(، وسري أعالم النبالء، للذهبي، )٧/١٩٣(الطبقات الكربى، البن سعد، 

إلمـام العالمــة، مفتــي مـرص، القيــيس، العــامري، عمــرو، أشــهب بـن عبــد العزيــز بـن داود بــن إبــراهيم، اأبـو) ٢(
اسمه مسكني، وأشهب لقب له، سمع مالك بن أنس، والليث بـن سـعد، وحـدث عنـه : املرصي، الفقيه، يقال
ترتيـب املـدارك، . هــ٢٠٤هــ، و تـويف سـنة ١٤٠ويونس بن عبـداألعىل، ولـد سـنة احلارث بن مسكني،

).٩/٥٠٠(ء، للذهبي، ، وسري أعالم النبال)٣/٢٦٢(للقايض عياض، 
بكر، حممد بن إبراهيم ابن املنذر النيـسابوري، الفقيـه، اإلمـام احلـافظ العالمـة، شـيخ اإلسـالم، مـن أبو) ٣(

طبقــات الفقهــاء، . هـــ٣١٨اإلرشاف يف اخــتالف العلــامء، واإلمجــاع، واألوســط، تــويف ســنة : مــصنفاته
).١٤/٤٩٠(، وسري أعالم النبالء، للذهبي، )١٠٨ص (للشريازي، 

سليامن، محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب، البستي، اخلطايب، صاحب التصانيف، اإلمام العالمـة، أبو) ٤(
معامل السنن وهو رشح سـنن أيب داود، وغريـب احلـديث، ورشح األسـامء : احلافظ اللغوي، من مصنفاته

سـري أعـالم النـبالء، . ـهـ٣٨٨احلسنى، وكتاب العزلة، ولـد سـنة بـضع عـرشة وثـالث مئـة، تـويف سـنة 
).٣/٢٨٢(، طبقات الشافعية الكربى، البن السبكي، )١٧/٢٣(للذهبي، 

) ٢/٢٤(فتح الباري، البن حجر، ) ٥(
القاسم، عمر بن احلسني بن عبد اهللا، البغدادي، اخلرقـي العالمـة شـيخ احلنابلـة، صـاحب املختـرص أبو) ٦(

علـامء، لـه مـصنفات كثـرية يف املـذهب مل ينتـرش منهـا إال املشهور يف مذهب اإلمام أمحد، كـان مـن كبـار ال
، سـري أعـالم النـبالء، )٣/١٤٧(طبقـات احلنابلـة، البـن أيب يعـىل، . #٣٣٤املخترص يف الفقه، تويف سنة 

).١٥/٣٦٣(للذهبي، 



 

ويف بعض النسخ يف الساعة اخلامسة، والصحيح يف الساعة «: قال ابن قدامة
اخلرقي أنه ال جيوز صالهتا فيام قبل السادسة، وروي عنالسادسة، وظاهر كالم 

. )١(»ابن سعد وجابر وسعيد ومعاوية أهنم صلوها قبل الزوال
ولنا عىل جوازها يف السادسة السنة واإلمجاع، أما السنة فام روى «: وقال ابن قدامة

إىل ثم نذهب -اجلمعة: يعني-يصيل كان رسول اهللا : ، قالسجابر ابن عبد اهللا 
ما كنا نقيل وال : قالس، وعن سهل بن سعد )٢(مجالنا فنرحيها حني تزول الشمس

ال يسمى غداء وال «: قال ابن قيتبة)٣(نتغدى إال بعد اجلمعة يف عهد رسول اهللا 
كنا نصيل مع رسول اهللا : قالسوعن سلمة بن األكوع » قائلة بعد الزوال

فنرجع وما «: تظل فيه، ويف رواية ملسلماجلمعة، ثم ننرصف وليس للحيطان ظل نس
. )٤(»ًنجد للحيطان فيأ نستظل به

وأما اإلمجاع فروى اإلمام ابن أيب شيبة عن وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن 
شهدت اجلمعة مع أيب بكر الصديق فكانت خطبته : احلجاج عن عبد اهللا بن سيدان قال

: فكانت خطبته وصالته إىل أن أقولوصالته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر
زال النهار، فام : انتصف النهار، ثم شهدنا مع عثامن فكانت صالته وخطبته إىل أن أقول

وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد : ، قال)٥(ًرأيت أحدا عاب ذلك وال أنكره

).٣/٢٣٩(املغني، البن قدامة، ) ١(
).٨٥٨(صالة اجلمعة حني تزول الشمس،: مسلم، كتاب اجلمعة، باب: أخرجه) ٢(
8 9 : ; > = < ? ﴿: قــول اهللا تعــاىل: البخــاري، كتــاب اجلمعــة، بــاب: أخرجــه)٣(

A @﴾]صــالة اجلمعــة حــني تــزول الــشمس، : ، ومــسلم، كتــاب اجلمعــة، بــاب)٩٣٩(،]١٠: اجلمعــة
.-واللفظ له-) ٨٥٩(

صـالة : ، باب، ومسلم، كتاب اجلمعة)٤١٦٨(غزوة احلديبية، : البخاري، كتاب املغازي، باب: أخرجه) ٤(
).٨٦٠(اجلمعة حني تزول الشمس، 

َمـن كـره إذا حـرضت اجلمعـة أن خيـرج حتـى : ، كتـاب الـصالة، بـاب»مصنفه«ابن أيب شيبة يف : أخرجه) ٥(




 

لزوال، يف فعلها بعد اومعاوية أهنم صلوا قبل الزوال، وأحاديثهم تدل عىل أن النبي 
كثري من أوقاته ال خالف يف جوازه، وأنه األفضل واألوىل، وأحاديثنا تدل عىل جواز فعلها قبل 
الزوال وال تنايف بينهام، وأما يف أول النهار فالصحيح أهنا ال جتوز؛ ملا ذكره أكثر أهل العلم، وألن 

وال عن خلفائه نبيالتوقيت ال يثبت إال بدليل من نص أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن ال
أهنم صلوها يف أول النهار، وألن مقتىض الدليل كون وقتها وقت الظهر وإنام جاز تقديمها عليه 

.)١(»بام ذكرنا من الدليل، وهو خمتص بالساعة السادسة فلم جيز تقديمها عليها، واهللا أعلم
الزوال عىل ما َّفإذا كان بعض املسلمني إما أن يأيت باجلمعة فيصليها قبيل : وعليه

، أو أنه لن يأيت هبا لصعوبة ومشقة شديدة فإن Pترجح جوازه يف مذهب أمحد 
الفتيا عىل إباحة أدائها قبل الزوال بيسري يقيم الفريضة، ويعني املكلف عىل أداء 

.الصالة، وحيفظ عليه دينه، وحيول بينه وبني االجرتاء عىل حمارم اهللا
: )٢(بوجه غير شرعي باطل: 

: املعنى العام للقاعدة
لقد حتقق عند الناظر يف األحكام الرشعية ومقاصدها أن املشقة غري مقصودة 

، وأن املشقات اخلارجة عن معتاد املشقات يف األعامل العادية مقصود )٣(ًللشارع أصال
. )٤(الشارع فيها الرفع عىل اجلملة

 
صــالة اجلمعــة قبــل نــصف النهــار، : ، كتــاب اجلمعــة، بــاب»ســننه«، والــدارقطني يف )٢/١٠٧(يــصيل، 

-ل للتحـسني، بـل هـو حـسن عـىل طريقـة بعـض العلـامء إسناده حمتم«: قال الشيخ األلباين). ٢/٣٣٠(
األجوبـة النافعـة عـن أسـئلة «، كـام يف »...؛ فإن رجاله ثقات غري عبد اهللا بن سـيدان-كابن رجب وغريه

).٤٢ص (م، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١، مكتبة املعارف، الرياض، ط»جلنة مسجد اجلامعة
).٢٤١-٣/٢٤٠(املغني، البن قدامة، ) ١(
). ١/٣٤٦(ت، للشاطبي، املوافقا) ٢(
). ٢/١٢١(املرجع السابق، ) ٣(
). ٢/١٥٦(املرجع السابق، ) ٤(



 

، فهي )١(مقتضاها عىل الطريق الوسط األعدلوالرشيعة جارية يف التكليف ب
بمجموعها يف متناول املكلف آخذة من كل طرف بقسط ال ميل فيه، فال ميل جهة 
طرف التشديد، وال ميل جهة طرف التخفيف، وهذا هو عدل الرشيعة، وهو االقتصاد 

ني، االقتصاد رتبة بني رتبتني، ومنزلة بني منزلت«: الذي عرب عنه بعض العلامء فقال
. )٢(»التقصري يف جلب املصالح، واإلرساف يف جلبها، واالقتصاد بينهام: واملنازل ثالثة

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ﴿: وقد قال تعاىل
.]٢٩: اإلرساء[﴾:

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿: وقال سبحانه
Ó﴾]ِّليصل أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فرت فليقعد«: ، ويف احلديث]٦٧: الفرقان َ ُ«)٣(.

وهذه القاعدة كاملقيدة للقاعدة السابقة واملخصصة لنطاقها، فإن التيسري 
ًوالتخفيف والرتخص ينبغي أن يكون منضبطا بضابط املرشوعية أوال ً .

والتخفيف الوارد يف القاعدة قد يعرف بأنه ضد التثقيل سواء أكان حسيا أم 
. )٥(»بعضهتسهيل التكليف أو إزالة «: ، أو يقال بأنه)٤(معنويا

والتخفيف أخص من التيسري؛ إذ هو تيسري ما كان فيه عرس يف األصل، وال يدخل 
ًفيه ما كان يف األصل ميرسا َّ ، وال شك أن الرشيعة مبناها عىل رفع احلرج، وعىل )٦(َُ

). ٢/١٦٣(املرجع السابق، ) ١(
).٢/٣٤٠(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ٢(
، ومـسلم، كتـاب )١١٥٠(مـا يكـره مـن التـشديد يف العبـادة، : البخاري، كتاب التهجـد، بـاب: أخرجه) ٣(

أمر من نعس يف صالته أو استعجم عليـه القـرآن أو الـذكر بـأن يرقـد أو : افرين وقرصها، بابصالة املس
!واختاذها احلبلكيف قصة صالة زينب س، من حديث أنس )٧٨٤(يقعد حتى يذهب عنه ذلك، 

). ٤/١٥٥(لسان العرب، البن منظور، ) ٤(
الـرمحن بــن عـيل بـن حممــد اجلـوزي، املكتــب زاد املـسري يف علـم التفــسري، أليب الفـرج مجـال الــدين عبـد ) ٥(

). ٢/٦٠(، ه١٤٠٤، ٣اإلسالمي، بريوت، ط
). ٧٠ص(، #١٣٨٢، ١عمر سليامن األشقر، مكتبة الفالح، الكويت، ط. خصائص الرشيعة اإلسالمية، د) ٦(



 

. التيسري والتخفيف وفق منهج صحيح
ل ما رخص وأنواع التخفيف يف الرشيعة عىل أرضب كثرية، وأنواع متعددة، فيشم

اهللا للمكلف مما خيفف عنه، وهو أعم من الرخصة باصطالح األصوليني، فيشمل ما 
ًيستباح مع قيام املحرم، وما انتقل من تشديد إىل ختفيف وتيسري؛ ترفيها وتوسعة عىل  ً
ًالضعفاء، فضال عن أصحاب األعذار، فكل ختفيف يقابل تشديدا فهو رخصة رشعها  ً

.)١(العزائم ألصحاهبااهللا ألرباهبا، كام رشع 
ًفإذا طلب املكلف ختفيفا أو ابتغى تيسريا مل يرشعه اهللا مل يكن يف هذا إال مذموما؛  ً ً

. لتهاونه، أو تركه ما يلزمه من التقوى
ًفمن أصل حكام أو أفتى فتيا فطرح النصوص ليخفف ! أو ترك املحكم لييرس! َّ

َّأو تتبع احليل املحرمة ليتخلص! لًواتبع املتشابه أو جعل اخلالف بذاته دليال ليسه َ ، أو !َ
ًلفق بني املذاهب تلفيقا حمرما ً َّفقد انحرف عن جادة احلق يف ترشيع األحكام، وضل -َّ

. عن سبيل الصواب يف إفتاء األنام
: أدلة القاعدة

. من القرآن الكريم، والسنةاملطهرة، واإلمجاع، واملعقول
: القرآن الكريم: ًأوال

.]٦٣: البقرة[﴾@ C B A﴿: قوله تعاىل
.]١٧٠: األعراف[﴾Î Í Ì﴿: وقوله تعاىل
.]٤٣: الزخرف[﴾} | { ~�﴿: وقوله تعاىل
.]١١٢: هود[﴾Z Y ]﴿: وقوله تعاىل

قادري، عمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق، ملحمد سعيد احلسيني، عناية حسن السامحي سويدان، دار ال) ١(
).٢١٥ص(، ١٩٩٧-ه١٤١٨، ٢دمشق، ط



 

T S R Q P O N M L K ﴿: وقوله تعاىل
VU﴾]٣: املائدة[.

.]٣-٢: الطالق[﴾p o n m l k jvu t s r q﴿: وقوله تعاىل
: وجه الداللة

ت اآليات الكريامت عىل وجوب أخذ أحكام الدين بقوة، وعدم التفريط أو دل
. التهاون بيشء فيها، واالستقامة عىل املنهج احلق يف العقيدة والرشيعة

ٌكام دلت اآلية األخرية عىل أن طلب التخفيف من وجهه املرشوع يمن وبركة،  ُْ
ِوعكسه شؤم وحرسة، فمن مل يتق اهللا مل جيعل اهللا له َّ . ًخمرجا، كام يفيده الرشطَ

وال شك أن طلب املخرج مما أباحه اهللا وعىل وجهه املرشوع مضمون الفوز 
َّوالفالح، أما من طلبه من غري وجهه املباح فهو متعد ملا حد اهللا  ٍّ ،من احلدود

. متعرض لعقوبة اهللا
: السنة املطهرة: ًثانيا

ِّارجع فصل فإنك مل تصل«: للرجل امليسء صالته ثالث مراتقوله -١ َِّ ُ«)١( .
والذي نفيس بيده لقد مهمت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصالة «: وقوله -٢

. )٢(»...ًفيؤذن هلا، ثم آمر رجال فيؤم الناس، ثم أخالف إىل رجال فأحرق عليهم بيوهتم

وجـوب القـراءة لإلمـام واملـأموم يف الـصلوات كلهـا يف احلـرض : البخاري، كتاب األذان، بـاب: أخرجه) ١(
وجـوب قـراءة الفاحتـة يف كـل : ، ومسلم، كتاب الصالة، بـاب)٧٥٧(والسفر وما جيهر فيها وما خيافت، 

.س، من حديث أيب هريرة )٣٩٧(، ...ركعة و
، ومــسلم، كتــاب املــساجد )٦٤٤(وجــوب صــالة اجلامعــة، : البخــاري، كتــاب األذان، بــاب: أخرجــه) ٢(

، مـن حـديث)٦٥١(فـضل صـالة اجلامعـة وبيـان التـشديد يف التخلـف عنهـا، : ومواضع الصالة، بـاب
. سأيب هريرة 



 

. )١(»ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة«: وقوله -٣
: جه الداللةو

األول والثاين عىل منع التهاون والتساهل يف أمر الدين، فإن النبي: دل احلديثان

َّأمر الرجل امليسء يف صالته أن يعيدها ثالث مرات، وشدذد عىل املتخلفني عن 
. ًاجلامعات ومل يفتح هلم بابا إىل التخفيف من غري عذر وال مرض

كثرية فإن جلب التخفيف عن غري طريق وملا كانت أسباب التخفيف الرشعية 
. مرشوع ال يكون إال منهيا عنه

َوقد أفاد احلديث الثالث هذا املعنى؛ فإن مجع املتفرق من املال لدى الزكاة أو تفريقه  ْ َ َّ
ًطلبا للتخفيف أمر ال يرشع وال يكون مباحا ُ ًٌ .

: اإلمجاع: ًثالثا
احليل املحرمة وإبطاهلا، إمجاع الصحابة عىل حتريم Pنقل ابن القيم

. )٢(وإمجاعهم حجة قاطعة
: املعقول: ًرابعا

ٌوطلبه مطلقا لتوهم املصلحة فيه أمر ال يصح، وال يصلح إن البحث عن التخفيف ً
أن هذه الرشيعة كاملة وحمكمة فال يوجد سبب حتقيق التخفيف : من جهتني؛ األوىل

ُواملصلحة معا إال وقد رشع يف دين اهللا، فام َّ مل يثبت أنه مرشوع فال مصلحة معتربة يف ً
َّأن املصلحة ال يعرفها عىل وجهها، وال حييط هبا حق اإلحاطة : ترشيعه، واجلهة الثانية

ًفقد يكون ساعيا يف مصلحة نفسه من «إال اهللا تعاىل، ومعرفة العبد بكل حال ناقصة، 
ًوجه ال يوصله إليها، أو يوصله إليها عاجال، ال آجال، أو  يوصله إليها ناقصة، ال ً

، مـن حـديث )١٤٥٠(ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع،: البخاري، كتاب الزكاة، باب: أخرجه) ١(
.فذكره» ...وال جيمع«: جكتب له التي فرض رسول اهللا مأنس أن أبا بكر 

).٣/١٧٣(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(



 

َّكاملة، أو يكون فيها مفسدة تريب يف املوازنة عىل املصلحة، فال يقوم خريها برشها، وكم  ُ
ًمن مدبر أمرا ال يتم له عىل كامله أصال، وال جيني منه ثمرة أصال ً ً ِّ«)١( .

فالرجوع إىل ما رشعه الشارع احلكيم يف هذا الباب هو حتقيق للمصلحة، وختفيف 
. الوجه املرشوععىل 

: صور من طلب التخفيف بوجه غري رشعي
: اتباع احليل املحرمة: ًأوال

: معنى احليل
احلذق، وجودة النظر، ودقة الترصف، وحسن تدبري األمور، : عىل-ًلغة-تطلق احليلة 

.)٢(وهي مشتقة من التحول واالنتقال من حالة إىل أخرى
ًن الطرق اخلفية موصال إىل الغرض املطلوب، ثم غلبت بعرف االستعامل عىل ما يكون م

ًبحيث ال يتفطن له إال بنوع من الذكاء، فإن كان املقصود أمرا حسنا كانت حيلة حسنة، وإن  ً ٍ
.)٣(ًكان قبيحا كانت قبيحة

َإهنا صارت يف عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد هبا التوصل إىل : وقد قال بعض العلامء ِ ُ
.)٤(ًو عقال أو عادةًالغرض املمنوع منه رشعا أ

تقديم عمل ظاهر اجلواز؛ إلبطال حكم رشعي «: بقولهPوعرفها الشاطبي 
.)٥(»وحتويله يف الظاهر إىل حكم آخر

).١/٣٤٩(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).١/١٥٧(، املصباح املنري، للفيومي، )٣/٣٩٩(لسان العرب، البن منظور، ) ٢(
).٦/١٠٦(مية، الفتاوي الكربى، البن تي) ٣(
).١/٣٨٥(، وإغاثة اللهفان، البن القيم، )٣/٢٤١(، البن القيم، إعالم املوقعني) ٤(
).٤/٢٠١(، املوافقات، للشاطبي) ٥(



 

.)١(»إظهار أمر جائز؛ ليتوصل به إىل حمرم يبطنه«: بأهناPوعرفها ابن القيم 
م آخره؛ ليصدوا حيل اليهود يف استباحة احلرام، كإيامهنم أول النهار وكفره: ومن ذلك

. ِّالناس عن اإلسالم، وحتريفهم التوراة، وليهم ألسنتهم بالكتاب، وزعمهم أن اهللا أنـزهلا
ًكذبا وزورا ً.

.)٢(وهكذا كل حيلة تضمنت إسقاط حق اهللا أو اآلدمي فهي تندرج فيام يستحل به املحارم
: )٣(وهذه احليل املمنوعة عىل أرضب ثالثة هي

.ل هبا إىل حمرمحيلة حمرمة ويتوص-١
.حيلة مباحة ويتوصل هبا إىل حمرم-٢
.حيلة مباحة ال يتوصل هبا إىل حمرم، وتستعمل لتفيض إىل حمرم-٣

ًوقد ذهب العلامء إىل حتريم اإلفتاء هبذه األنواع مجيعا، بل ال جيوز تقليد من يفتي 
هذا مذهب ِّهبا، وجيب نقض حكمه، وال جيوز الداللة للمقلد عىل من يفتي هبا، و

َّمجهور العلامء يف سائر املذاهب، ونص كثري منهم عىل عدم قبول الفتاوي التي تتضمن 
.هذا النوع من احليل

َّيمنع مفت ماجن يعلم احليل الباطلة، كتعليم الردة؛ لتبني من «: فعند احلنفية ٌِّ ِّ ٍ
.)٤(»زوجها، أو لتسقط عنها الزكاة

وال لغريه تتبع احليل املحرمة -فتيامل: أي-وال جيوز له «: وعند احلنابلة
َوال تتبع الرخص، ملن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك واملكروهة،  َّ َ َ احليل املكروهة واملحرمة : أي-ْ

).٣/١٦٠(، إعالم املوقعني، البن القيم) ١(
). ٦٦ص(، حممد عبد الوهاب بحريي، ط مطبعة السعادة، مرص، القاهرة. احليل يف الرشيعة اإلسالمية، د) ٢(
ـا يف الفقـه اإلسـالمي، د)٣/٤١٣(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٣( ـثامن، دار . ، قاعدة سد الذرائع وأثره حممـود حامـد ع

.)٩٠-٨٥ص(م، ١٩٩٦-ه١٤١٧-١احلديث، ط
.، مطبوع مع حاشية ابن عابدين)٩/٢١٤(الدر املختار، للحصكفي، ) ٤(



 

َفسق-والرخص ِّ .)١(»وحرم استفتاؤهُ
…تعليم احلق والداللة عليه: الفتوى عند أهل العلم«: ويف كتاب إبطال احليل

امكرة يف دين اهللا واخلديعة ملن يعلم خائنة األعني وما ختفي َّوأما من علم احليلة وامل
.)٢(»ٍالصدور حتى خيرج الباطل يف صورة احلق فال يقال له مفت

حيرم عليه إذا جاءته مسألة فيها «: -يف الواجب عىل املفتي-Pقال ابن القيم 
ٌحتيل عىل إسقاط واجب، أو حتليل حمرم أو مكر أو خداع أن يعني املست ُّ َ فتي فيها َ

.)٣(»ويرشده إىل مطلوبه، أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إىل مقصوده
ُفال شك أن املفتي املتتبع للحيل متعرض للفسق واملنع من الفتيا، بل وذهب بعض 

!أهل العلم إىل تكفريه
)٤(فقد وقع يف عهد ابن املبارك

P ْأن امرأة أمرت بالردة لتبني من زوجها فغضب َ ِ ُ
ًارك لذلك غضبا شديدا، ثم قالابن املب َأحدثوا يف اإلسالم، ومن كان أمر هبذا فهو كافر، «: ً َ َ

َومن كان هذا الكتاب عنده أو يف بيته ليأمر به أو هويه ومل يأمر به فهو كافر، ثم قال ِ ما أرى : َ
ُالشيطان كان حيسن مثل هذا، حتى جاء هؤالء فأفادها منهم، فأشاعها حينئذ، أو كان 

.)٥(»ومل جيد من يمضيها فيهم، حتى جاء هؤالءحيسنها

).٦/٣٠٧(، كشاف القناع، للبهويت) ١(
زهـري الـشاويش، : ال احليل، أليب عبـد اهللا عبيـد اهللا بـن حممـد العكـربي املعـروف بـابن بطـة، حتقيـقإبط) ٢(

).٣١ص (، ٣املكتب اإلسالمي، بريوت، ط
ــيم) ٣( ــوقعني، البــن الق ــالم امل ــة الطــالبني)٤/٢٢٩(، إع ــن النــووي يف روض ــل هــذا ع ــل مث ، ، وقــد نق

).٨/٧١(، ، وعن احلطاب املالكي يف مواهب اجلليل)١١/١١٠(
عبد الرمحن عبد اهللا بن املبارك بن واضح احلنظيل التميمي املروزي، شيخ خراسان، أحد األئمة األعالم أبو) ٤(

وحفاظ اإلسالم، عامل زمانه وأمري األتقياء يف وقته، فقيه جواد جماهد، مجعت فيه خصال اخلري، طبق علمه اآلفاق 
َفحدث عنه أئمة أعالم حتى حدث عنه بعض ََّ . #١٨١، وتويف سنة #١١٨مشاخيه كالثوري وابن عيينة، ولد سنة َّ

).٨/٣٧٨(، سري أعالم النبالء، للذهبي، )٧/٣٧٢(الطبقات الكربى، البن سعد، 
ــة) ٥( ــن تيمي ــربى، الب ــاوي الك ــيم)١٤٣-٦/١٠٦(، الفت ــن الق ــوقعني، الب ــالم امل ــدة )١٨٨-٣/١٥٩(، ، إع ، عم

).٢٦٦-٢٥٤ص (عيد احلسيني، التحقيق يف التقليد والتلفيق، ملحمد س



 

: احليل املرشوعة
َوهي ما ال خالف يف جوازه؛ كالنطق بكلمة الكفر حالة اإلكراه، واملعاريض التي 
يتخلص هبا اإلنسان من املآثم أو املكاره، وقد ثبتت بالسنة الفعلية والقولية، فقد قال 

، يريد خملوقني )١(»نحن من ماء«: فقال ممن أنتام؟، : للسائل الذي سألهالنبي 
: ، وكان يقول)٢(»َّإذا أراد غزوة ورى بغريهاوكان «من ماء، ال أنه من بلدة ماء، 

.)٣(»ًإن يف املعاريض ملندوحة عن الكذب«
ِّوكان الصديق يقول ملن سأله عن النبي  ِّمن هذا الرجل «: يف طريق اهلجرة

.)٤(»هيديني السبيللرجل هذا ا«: ؟ فيقول»الذي بني يديك
ُفإذا كانت احليل ال شبهة فيها، وال يرتتب عليها مفسدة، وفيها مصلحة، أو رفع  ٌ ٌَ

ٌحرج، أو تيسري فهذا من احليل املرشوعة ٍ.
َّفأحسن املخارج ما خلص من املآثم، وأقبح احليل ما «: Pيقول ابن القيم  َ

مـصطفى الـسقا، : سـرية ابـن هـشام، حتقيـق-١/٦١٦(» سـريته«اإلمام حممد بـن إسـحاق يف : أخرجه)١(
من طريق حممـد بـن حييـى بـن ) مصطفى البايب احللبي، مرص: وإبراهيم اإلبياري، وعبداحلفيظ شلبي، ط

حممـد : حتقيـق،»اريخ الرسـل وامللـوكتـ«الطـربي يف : ًحبان مرسال، ومـن طريـق ابـن إسـحاق، أخرجـه
.)٢/٤٣٦(، ٢الفضل إبراهيم، دار املعرف، القاهرة، طأيب

حـديث : ، ومسلم، كتاب التوبة، بـاب)٤٤١٨(حديث كعب بن مالك، : البخاري، كتاب املغازي، باب: أخرجه) ٢(
ُّه مـن التخلـف الطويـل يف قـصة توبتـس، من حديث كعب بن مالـك )٢٧٦٩(َتوبة كعب بن مالك وصاحبيه، 

َّيريد غزوة إال ورى بغريها̂ ومل يكن رسول اهللا «: عن غزوة تبوك، قال ً«.
، )١٠/١٩٩(املعاريض فيها مندوحة عـن الكـذب، : ، كتاب الشهادات، باب»سننه الكربى«البيهقي يف : أخرجه) ٣(

ـــسني يف  ـــن ال ـــة«واب ـــوم والليل ـــل الي ـــق»عم ـــان،: ، حتقي ـــة دار البي ـــون، مكتب ـــد عي ـــرش حمم ـــشق، طب ، ١دم
حييـى خمتـاز : ، حتقيـق»الكامـل يف ضـعفاء الرجـال«أمحد عبـداهللا بـن عـدي يف ، وأبو)٣٢٧(م، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧

س، من حديث عمـران بـن حـصني )٣/٩٦، ١/٣٥(م، ١٩٨٨/هـ١٤٠٩، ٣غزاوي، دار الفكر، بريوت، ط
ًوروي موقوفا؛ قال البيهقي بعد أن أخرجه موقوفا . ًمرفوعا ً . اهـ.»هو الصحيح موقوفهذا«: )١٠/١٩٩(ُ

، مـن حـديث )٣٩١١(وأصـحابه إىل املدينـة، هجرة النبي : البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب: أخرجه) ٤(
.، ضمن قطعة من حديث اهلجرةسمالك بنأنس



 

.)١(»من احلق الالزمأوقع يف املحارم، أو أسقط ما أوجبه اهللا ورسوله 
ٍوعىل هذا فإذا احتال املفتي بيشء مرشوع ال شبهة فيه لتخليص من ورطة أو  ٍ َ

ٍتصحيح ملعاملة ونحو ذلك فال حرج عليه إذا حسن قصده ٍ.
وأما من صح قصده فاحتسب يف طلب حيلة ال شبهة فيها، «: Pيقول النووي 

ِلتخليص من ورطة يمني ونحوها فذلك حسن مجيل، وع ٍ ِ ُليه حيمل ما جاء عن بعض ٍ َ ْ ُ
.)٢(»السلف من نحو هذا
يف حيلة جائزة ال -املفتي: أي-وإن حسن قصده «: P(٣)وقال احلجاوي 

َشبهة فيها، وال مفسدة لتخلص املستفتي هبا من حرج جاز َ ِّ َ ُ ِ«)٤(.
ُّتتبع الرخص: ًثانيا ُ ُّ َ َ :

؛ لتخري ما هو األهون النظر يف أحكام املذاهب املختلفة: املقصود بتتبع الرخص
.واأليرس فيام يقع من املسائل

ًفمنهم من يمنع مطلقا، : والواقع أن الفقهاء خيتلفون يف هذه املسألة إىل ثالث فرق
. ًومنهم من جييز بقيود ورشوط، ومنهم من جييز مطلقا

: ًاملانعون مطلقا: ًأوال
يف -غزايل، واملالكية النووي وال: وهم بعض احلنفية، وكثري من الشافعية، ومنهم

. ، واحلنابلة، وابن حزم الظاهري-األصح عندهم

).٤/٢٢٢(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
).١/٤٦(املجموع، للنووي، ) ٢(
موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل، احلجـاوي، املقـديس، ثـم النجا، رشف الدين،أبو) ٣(

. هـ٩٦٨هـ، وتويف سنة ٨٩٥حاشية التنقيح، واإلقناع، وزاد املستقنع، ولد سنة : الصاحلي، من مصنفاته
). ٣/١١٣٤(، السحب الوابلة، البن محيد، )١٠/٤٧٢(شذرات الذهب، البن العامد، 

).٦/٣٠٧(ويت، كشاف القناع، للبه) ٤(



 

وليس للعامي أن ينتقي من املذاهب يف كل مسألة أطيبها «: Pيقول الغزايل
عنده فيتوسع، بل هذا الرتجيح عنده كرتجيح الدليلني املتعارضني عند املفتي؛ فإنه يتبع 

. )١(»فيف بتتبع الرخصظنه يف الرتجيح، فال يقترص عىل مالحظة التخ
ٌواتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بال كتاب وال سنة فسق ال «: Pويقول ابن حزم َّ

. )٢(»حيل
إن أخذت برخصة «: - Pبعد نقله قول سليامن التيمي -Pوقال ابن عبد الرب 

. )٣(»ًهذا إمجاع ال أعلم فيه خالفا واحلمد هللا: عمرقال أبو. ُّكل عامل اجتمع فيك الرش كله
تتبع الرخص ميل مع أهواء النفس، والرشع جاء بالنهي عن «: Pويقول الشاطبي

وذكر . )٤(»]٥٩: النساء[﴾Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴿: قال تعاىل... اتباع اهلوى
االنسالخ من الدين برتك اتباع الدليل إىل اتباع «: أن اتباع الرخص فيه من املفاسد ما فيه، مثل

وكإفضائه إىل القول بتلفيق املذاهب عىل وجه خيرق ... يناخلالف، وكاالستهانة بالد
يمتنع تتبع الرخص يف األصح أنه «: ، ويف رشح املحيل عىل مجع اجلوامع)٥(»إمجاعهم
.ً، وهذا يدل عىل أن هناك رأيا بجواز تتبعها، لكن ما ذكره من املنع هو األصح عنده)٦(»املذاهب
: املجيزون برشوط: ًثانيا

. فعية، والقرايف من املالكيةوهم بعض الشا
الناس من لدن الصحابة إىل أن ظهرت «: يف فتاويهPقال العز ابن عبد السالم 

).٣٧٤ص(املستصفى، للغزايل، ) ١(
).١٧٥ص(مراتب اإلمجاع، البن حزم، دار الكتب العلمية، بريوت، ) ٢(
).٢/٩٢٧(جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب، ) ٣(
).٤/١٤٥(املوافقات، للشاطبي، ) ٤(
).١٤٨-٤/١٤٧(املرجع السابق، ) ٥(
).٢/٤٠٠(عىل مجع اجلوامع، حاشية البناين عىل رشح املحيل) ٦(



 

َاملذاهب يسألون فيام يسنح هلم العلامء املختلفني من غري نكري من أحد، وسواء اتبع 
ِّالرخص يف ذلك أو العزائم؛ ألن من جعل املصيب واحدا مل يعينه، ومن جعل كل جمته د ً

. )١(»ًمصيبا فال إنكار عىل من قلد يف الصواب
اجلواز برشط أال يرتتب عىل تتبع الرخص العمل بام هو باطل Pَّوقيد القرايف

. لدى مجيع من قلدهم
: ًاملجيزون مطلقا: ًثالثا

.وهم أكثر احلنفية، وبعض املالكية، وبعض الشافعية
رخص املذاهب مانع رشعي؛ إذ ال يمنع من اتباع «: Pيقول الكامل ابن اهلامم

حيب ما لإلنسان أن يسلك األخف عليه إذا كان له إليه سبيل، وكان الرسول 
ِّوالغالب أن هذه إلزامات من املانعني لكف الناس عن «: وقال)٢(»خفف عىل أمته

تتبعها وإال أخذ العامي يف كل مسألة بقول جمتهد قوله أخف عليه، وأنا ال أدري ما 
من النقل أو العقل، وكون اإلنسان يتبع ما هو أخف عىل نفسه من قول جمتهد يمنع هذا 

. )٣(»َّمسوغ له االجتهاد ما علمت من الرشع ذمه عليه
يف الرد عىل املانعني ومدعي اإلمجاع عىل ذلك، بأن P(٤)وقال ابن أمري احلاج

ن، وقد محل دعوى اإلمجاع غري صحيحة؛ إذ يف تفسيق املتبع للرخص عن أمحد روايتا

عبـد الـرمحن بـن عبـد الفتـاح، دار املعرفـة، : كتاب الفتاوي، لعز الدين عبد العزيز بن عبدالسالم، حتقيق) ١(
).١٥٣ص(م، ١٩٨٦-ه١٤٠٦، ١بريوت، ط

.بترصف يسري) ٣/٤٦٩(التقرير والتحبري، البن أمري احلاج، ) ٢(
املحـيل يف رشحـه عـىل مجـع : بتـرصف، وأشـار إليـه كـل مـن) ٧/٢٥٨(رشح فتح القـدير، البـن اهلـامم، ) ٣(

).١٤٥-٤/١٤٤(مطبوع مع حاشية البناين، والشاطبي، يف املوافقات، ) ٢/٤٠٢(اجلوامع، 
املناسك، والتقريـر : شمس الدين، حممد بن حممد بن حممد احللبي، احلنفي، ابن أمري احلاج، من مصنفاته) ٤(

ــ الــضوء الالمــع، . #٨٧٩، وتــويف ســنة #٨٢٥ة املــصيل، ولــد ســنة والتحبــري رشح التحريــر، ورشح مني
). ٧/٤٩(، واألعالم، للزركيل، )٩/٢١٠(للسخاوي، 



 

ِّالرواية املفسقة عىل غري تأويل وال مقلد، عىل أن بعض احلنابلة ذكروا (١)يعىل القايض أبو
ًأنه ال يفسق، ولعل من يمنع إنام يقصد ما يوصل إىل صورة ال يكون حكمها صحيحا عند  ٍ

. )٢(ٍّأحد، أما اتباع الرخص للتسهيل عىل املكلف كيفام كان فليس بضار
باجلواز، (٤)وإبراهيم الشرباخيتي املالكي،(٣)سحاق املروزي الشافعيإويقول أبو

ًالذي سمعناه من شيخنا نقال عن شيخه أن «: عنه أنه قال(٥)فقد نقل الدسوقي
. )٦(»الصحيح جواز تتبع الرخص، بمعنى تتبع كل سهل لرفع املشقة

: الرتجيح
ن عدم فسقه عن اإلمام أمحد أن ما نقل م: ًنوقش مذهب املجوزين مطلقا بأمور، منها

ًوغريه ال يلزم منه حل تتبع الرخص، وذلك أنه إذا كان عاميا مقلدا ملفتيه يف ذلك مل يفسق، 
َّأما إن كان عاميا فأقدم عىل الرتخص من غري تقليد فهذا يفسق؛ إلخالله بفرضه وهو 

يعىل، حممـد بـن احلـسني بـن حممـد بـن خلـف بـن أمحد،البغـدادي، احلنـبيل، ابـن الفـراء، صـاحب التعليقـة أبو) ١(
ل الصفات، والعدة يف أصول الفقه، وأحكـام إبطال تأوي: الكربى، والتصانيف املفيدة يف املذهب، من مصنفاته

، سـري أعـالم )٣/٣٦١(طبقـات احلنابلـة، البـن أيب يعـىل، . هــ٤٥٨هــ، وتـويف سـنة ٣٨٠القرآن، ولـد سـنة 
). ١٨/٨٩(النبالء، للذهبي، 

).٣/٤٦٩(التقرير والتحبري، البن أمري احلاج، ) ٢(
بري، شيخ الشافعية، وفقيه بغداد، صاحب أيب العباس بن رسيج، إسحاق، إبراهيم بن أمحد املروزي، اإلمام الكأبو) ٣(

كتاب يف السنة، ورشح خمترص املـزين، تـويف سـنة : وأكرب تالمذته، انتهت إليه الرياسة يف العلم ببغداد، من مصنفاته
).١٥/٤٢٩(، سري أعالم النبالء، للذهبي، )١١٢ص (طبقات الفقهاء، للشريازي، . هـ٣٤٠

الفتوحـات الوهبيـة رشح األربعـني : ن، إبراهيم بن مرعي بن عطية، الشرباخيتي، املالكي، من مصنفاتهبرهان الدي) ٤(
ــ١١٠٦النووية، ورشح خمترص خليل، تويف سنة  ، معجـم املـؤلفني، لعمـر رضـا )١/٧٣(األعـالم، للـزركيل، . ه

).١/١١١(كحالة، 
حاشية : وقي، املرصي، املالكي، من تصانيفهعبد اهللا، شمس الدين، حممد بن أمحد بن عرفة، الدسأبو) ٥(

عىل رشح الدردير ملخترص خليل، وحاشية عىل رشح الربدة جلـالل الـدين املحـيل، حاشـية عـىل مغنـى 
شـجرة النـور الزكيـة، ملحمـد بـن حممـد خملـوف، . هــ١٢٣٠اللبيب البن هشام يف النحو، تـويف سـنة 

).٦/١٧(، األعالم، للزركيل، )١/٣٦١(
).١/٢٥(، حاشية الدسوقي، )٢/٤٠٠(وامع، البن السبكي، مع رشحه جلالل الدين املحيل، مجع اجل) ٦(



 

. ًالتقليد، وكذا إن كان جمتهدا مل يؤده اجتهاده إىل الرخص
: حيث قال(١)Pكيحيى القطانPن التفسيق منقول عن غري أمحد عىل أ

وبقول -يف الغناء: يعني-بقول أهل املدينة يف السامع : ًلو أن رجال عمل بكل رخصة«
. )٢(»ًأهل الكوفة يف النبيذ، وبقول أهل مكة يف املتعة لكان فاسقا

مجاع الذي وأما االحتجاج بقول متأخري احلنفية فال شك أهنم حمجوجون باإل
. )٣(حكاه ابن عبد الرب وابن حزم

. فإن الراجح املنع، إال أن يؤدي إىل ذلك اجتهاد معترب أو تقليد سائغ: وعليه
ِّومتى خرينا املقلدين يف مذاهب األئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم، «: Pقال الشاطبي 

. )٤(»قصد وضع الرشيعةمل يبق هلم مرجع إال اتباع الشهوات يف االختيار، وهذا مناقض مل
: تطبيقات القاعدة يف تأصيل فقه األقليات

حيتاج املفتون خارج ديار اإلسالم إىل فقه قاعدة الرتخيص، وتشتد حاجتهم إىل 
.  استعامهلا فيام يعود عىل أهل اإلسالم من األقليات بحسن العاقبة يف الدنيا واآلخرة

م والدخول فيه مقصد رشعي يف ذلك أن التخفيف من أجل الرتغيب يف اإلسال
ِقبل إسالم وفد ثقيف عىل رشط ديار اإلسالم ويف غريها، وقد سبق أن النبي  َ

فاسد، ويف هذا إظهار وإبراز سامحة اإلسالم ويرسه وسعته، وحسن عاقبة السياسة 
ًالنبوية التي ترعى املصالح الرشعية، فإن ثقيفا حسن إسالمها وفاءت إىل اإلسالم 

سعيد، حييى بن سعيد بن فروخ، القطان، موالهم البرصي، اإلمام الكبري، أمري املـؤمنني يف احلـديث، كـان ثقـة أبو) ١(
ًمأمونا رفيعا حجة، سمع سليامن التيمي، وهشام بن عروة، وعطاء بن السائ ً ب، وروى عنه سفيان، وشعبة، ومعتمر ً

).٩/١٧٥(، سري أعالم النبالء، )٧/٢٩٣(الطبقات الكربى، البن سعد، . هـ١٩٨بن سليامن، تويف سنة 
).٥١٩-٥١٨ص(املسودة، آلل تيمية، ) ٢(
).١/٧٩(فتاوي الشيخ عليش، ) ٣(
).٤/١٣١(املوافقات، للشاطبي، ) ٤(



 

. رشائعه كافة ملا خالط اإليامن القلوب، ومتكنت بشاشته من النفوسودخلت يف
عىل أحد املفتني يف قازان وقد أفتى لبعض )١(وقد نعى الشيخ حممد سعيد احلسيني

: أمراء روسيا الوثنيني أنه ال يصح إسالمه عىل رشط رشب اخلمر وأكل اخلنزير، فقال
الدين، والفقه يف رشيعة خاتم املرسلني، إن هذا املتفقه لو كان من أهل البصرية يف «

ملا اقرتف هذا اخلطأ املشني، ولعرف أهنم بعد إسالمهم والوقوف عىل ترصفاته 
يقلعون عن تعاطي رشب اخلمر، وأكل حلم اخلنزير، متى متكنت بشاشة اإليامن من 
قلوهبم؛ ألن أمة اإلجابة ال يتفق مجهورها عىل الضاللة، لكن الذي أفىض باألمة

اإلسالمية إىل ما وصلت إليه هو اجلمود والوقوف عند ظواهر نصوص الفقهاء، 
. )٢(»وتعطيل قوى املدارك واملواهب، وإغالق باب االجتهاد بدون قيد

فال شك أن التخفيف يف زمن نفور اخللق، ووهن العزائم، ورقة الدين، أمر 
رشعية وأصول ًمطلوب ومرغوب، ومع هذا كله فال بد من التحرك وفقا لثوابت

ٌمرعية، وإال ترتب عىل هذا التيسري تغيري لألحكام بغري برهان، وتقول عىل اهللا بغري  ُّ ٌ
!علم، وتعريض الرشيعة للتبديل باسم التيسري

ponml ﴿: واألصل أن التساهل يف الفتيا مذموم وممنوع، قال تعاىل
¡ � ~ {zyxwvutsrq﴾]٥٩: يونس[.

مد الباين احلسني الدمشقي، فقيه فاضـل، تـوىل منـصب اإلفتـاء يف بعـض أقـضية حممد سعيد بن عبد الرمحن بن حم) ١(
َّدمشق، وهبا تفقه وتأدب، من مصنفاته الفرقدان النريان يف بعـض املباحـث املتعلقـة بـالقرآن، وعمـدة التحقيـق يف : َّ

، ومـات سـنة #١٢٩٤التقليد والتلفيق، والكوكـب الـدري املنـري يف أحكـام الفـضة والـذهب واحلريـر، ولـد سـنة 
).١٠/٣١(، معجم املؤلفني، لعمر كحالة، )٦/١٤٣(األعالم، للزركيل، . #١٣٥١

).٢٢١ص(عمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق، ملحمد سعيد احلسيني، ) ٢(



 

، وقال )١(»يف الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤهحيرم التساهل « : وقال النووي
أما احلكم أو «: ، وقال القرايف)٣(»حيرم تساهل املفتي، وتقليد معروف به«: )٢(ابن مفلح 

. )٤(»الفتيا بام هو مرجوح فخالف اإلمجاع
وكام ظهر من يتشدد يف غري موضع للتشديد، فقد ظهر جليا أن طائفة أخرى تبحث 

يف عن التفلت من األحكام الرشعية املستقرة، سواء أكانت يف حتت ستار التخف
. القضايا الكربى واملهامت، أم كانت يف القضايا الشخصية واجلزئيات

قضية حمسومة يف دار اإلفتاء املرصية من لدن -ًمثال-فقضية ربا البنوك واملصارف 
Pأول من ويل منصب اإلفتاء يف الديار املرصية الشيخ حممد عبده 

وعىل )٦)(٥(
وسواء أكان هذا يف ديار اإلسالم، أم . )٧(حرمته انعقد اتفاق املجامع الفقهية املعارصة

).١/٤٦(املجموع، للنووي، ) ١(
محـد، وبـرع فيـه إىل أبو عبد اهللا، شمس الدين حممد بن مفلـح املقـديس احلنـبيل، تفقـه يف مـذهب اإلمـام أ) ٢(

الـسحب الوابلـة، . #٧٦٣، وتـويف سـنة #٧١٠الغاية، وكان أعلم تالمذة ابن تيمية باختياراته، ولد سـنة 
).٣/١٠٩٣(البن محيد، 

فهـد بـن حممـد الـسدحان، مكتبـة : أصول الفقه، لشمس الدين حممد بـن مفلـح املقـديس احلنـبيل، حتقيـق) ٣(
).٤/١٥٧٦(م،١٩٩٩-ه١٤٢٠، ١العبيكان، الرياض، ط

).٩٣ص(اإلحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام، للقرايف، ) ٤(
حممد عبده بن حسن خري اهللا، من آل الرتكامين، مفتي الديار املرصية، ومن كبار رجال اإلصـالح والتجديـد، تـوىل )٥(

ًمنصب القضاء، ثم جعل مستشارا يف حمكمة االستئناف، فمفتيا للديار املرصية سنة  تفسري : من مصنفاته،#١٣١٧ً
األعـالم، . #١٣٢٣وتـويف سـنة # ١٢٦٦القرآن الكريم، ورسالة التوحيد، واإلسالم والرد عىل منتقديه، ولد سنة 

).٢٧٣-١٠/٢٧٢(، ومعجم املؤلفني، لعمر كحالة، )٦/٢٥٢(للزركيل، 
ـا، اهليئـة املـرصPفتوى الشيخ حممد عبده : تنظر) ٦( ـيد رض ـاهرة، يف تفسري املنار، ملحمـد رش ـاب، الق ية العامـة للكت

املجيد ، والشيخ عبد)٤١٣(فتوى » فتاوى دار اإلفتاء املرصية«، P، والشيخ بكري الصديف )٣/٩١(م، ١٩٩٠
فتاوى دار «P، والشيخ حسن مأمون )٣٢٥٢، ٦٢١، ٦١٧(فتوى » فتاوى دار اإلفتاء املرصية«Pسليم 

ـاد احلـق)٣١٧٨(فتوى » اإلفتاء املرصية ـاء املـرصية«P، والشيخ ج ـاوى دار اإلفت ، والـشيخ )٨١٩(فتـوى » فت
).٣٣٤٦(فتوى » فتاوى دار اإلفتاء املرصية«Pاللطيف محزة عبد

، وقـد #١٣٨٥قرار املؤمتر اإلسالمي الثاين ملجمع البحوث اإلسالمية بالقاهرة يف املحرم سنة : من ذلك) ٧(




 

. كان خارج دياره
ثم إنه ظهر من يقول بحل هذه الفوائد الربوية، وامتد األمر إىل توبيخ من يبحث 

ضاء بينام يتابع األمريكيون رحالت الف! هل فوائد البنوك حالل أم حرام؟: اآلن يف
. )١(!!اهلائلة التي جتاوزت كوكب نبتون 

: أال يمكن حتت شعار الفقه املعتدل واملرن أن يقال«: وهذا أحد املعارصين يقول
سيد طنطاوي يف إباحة الربا أوفق من فتاوي املانعني، وأن يقول املبيحون . إن فتاوي د

. )٢(»ات العرصإن علينا مواجهة مشكالت العرص بفقه جديد للتكيف مع تطور: لذلك
إن الربا بفائدة ليس من أنواع الربا املحرم، وإن سبب ختلف «: ُومن قبل قال آخر

. )٣(»مرص هو عدم فتح بنوك عىل الطريقة الغربية
وال شك أن اتساع دائرة التغريب والعوملة الثقافية، والفكرية واالقتصادية له أثره 

ة نوازل األقليات املسلمة يف بالد الغرب، لقد البالغ عىل ما تعانيه األمة اليوم عند معاجل
َوجد اجتاه يعنى بتسويغ التبعية الفكرية والثقافية واالقتصادية للغرب ْ ُ ُ.

ُومن قبل وجد يف هذه األمة من يقول َّإننا عزمنا أن نأخذ كل ما عند الغربيني؛ «: ُ
. )٤(»حتى االلتهابات التي يف رئتيهم، والنجاسات التي يف أمعائهم

ِّإن األمم اإلسالمية لفي حاجة إىل تقليد الغربيني يف كل يشء حتى «: وآخر يقول

 
لفقـه اإلسـالمي الـدويل التـابع ملنظمـة املـؤمتر ، وقـرار جممـع ا#١٤١٠أعيد نرشه بمجلة األزهر يف صـفر 

، )١٢٦-١(، القـرارات )١٣-١(، للـدورات »قرارات وتوصيات جممـع الفقـه اإلسـالمي«اإلسالمي، 
، وقرار جممع رابطـة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه التاسـعة املنعقـدة )٦٢ص(، )#١٤٢٣-١٤٠٦(ألعوام 

.#١٤٠٦رجب ١٩إىل # ١٤٠٦رجب ١٢بمكة املكرمة يف الفرتة من 
).٣٨ص(م، ١٩٩٠-#١٤١٠، ١أزمة احلوار الديني، جلامل سلطان، دار الصفا، القاهرة، ط) ١(
).٣٧ص(، )١٣٢١(جملة املجتمع الكويتية، عدد ) ٢(
).٥٨١ص(سفر احلوايل، دار اهلجرة، . ًنقال عن العلامنية، نشأهتا وتطورها وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعارصة، د) ٣(
موقف العقل والعلم والعـامل مـن رب العـاملني وعبـاده : والقائل هو أغا أوغيل، أحد دعاة التغريب يف تركيا، وانظر)٤(

).١/٣٦٩(م، ١٩٨١-ه١٤٠١، ٢املرسلني، للشيخ مصطفى صربي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط



 

. )١(»يف مالهيهم ومراقصهم وإحلادهم، إن أرادت أن تبلغ شأوهم يف حلبة احلياة
ُّلقد صار هم هؤالء َّأخذ مسلامت الفكر الغريب، ثم حماولة تربيرها إسالميا، «: َ

. )٢(»ًفتاوي لتسويقها رشعاومتريرها لدى األمة، بالبحث عن
يف موضوع الربا، وأن ما حيرم ما كان ربا -ًمثال-ِّفخرجت الفتاوي التي تفصل 

!ًاستهالك أخذا من النظام الرأساميل الغريب، أو أن ما حيرم هو الربا املضاعف فحسب
َّتسمني بسمة ومما يمزق الضامئر احلية، أن جيد عبيد الفكر الغريب من املتصدين للفتوى، وامل«

ِّأهل العلم الديني من يزور هلم أقواال يتكئون عليها؛ لينفذوا مآرهبم من تغيري صفة األمة املسلمة،  َ ُ ِّ ُِ ً ُ َ
. )٣(»!وتغيري وجهتها وقبلتها من حيث يشعرون أو ال يشعرون

ولست بحاجة إىل أن أبني خطأ هذا االجتاه، بل انحرافه، وأنه خيانة للرشيعة؛ ألننا لسنا
أو جواز رشب اخلمر، أو -ولو لألقليات اإلسالمية-ملزمني أن نفتي بإباحة الفوائد الربوية 

، أو جواز نكاح الكتايب يف املرياثلعب امليرس، أو منع الطالق، أو التسوية بني الذكر واألنثى
َللمسلمة، أو إمامة املرأة الرجال يف الصالة؛ ألن هذا ال يتوافق مع ترشيعات الغرب و . تقنيناتهِ

).١/٣٦٩(املرجع السابق، ) ١(
).٩٢ص(م، ٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ٢، دار الرشوق، القاهرة، طيوسف القرضاوي. أمتنا بني قرنني، د) ٢(
).٨٦ص(يوسف القرضاوي، . الفتوى بني االنضباط والتسيب، د) ٣(



 

 

 : :

: املعنى العام للقاعدة
، ويف القرآن )١(املشقة يف أصلها اللغوي تدور حول اجلهد والعناء والشدة والتعب

.]٧: النحل[﴾! " # $ % & ' ) ( *+﴿: الكريم
ألمرهتم بالسواك مع كل -عىل الناس: أو-تي لوال أن أشق عىل أم«: ويف احلديث

. )٣(لوال أن أثقل عىل أمتي من املشقة وهي الشدة : يعني، )٢(»صالة
. واليرس يقابل العرس)٤(والتيسري يقصد به التسهيل بام ال جيهد النفس أو يثقل اجلسم

. )٥(ًواملقصود بجلب املشقة للتيسري أهنا تصري سببا فيه 
اعدة، أن الصعوبة والعناء التي جيدها املكلف يف تنفيذ احلكم ويكون معنى الق

. )٦(الرشعي تصري سببا رشعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه بوجه ما 
فكل مشقة خارجة عن معتاد املشقات فإهنا جتلب التيسري ويشرتط يف املشقة التي 

العبادة من املشقات ال جتلب التيسري أن تكون منفكة عن العبادة؛ ألن ما ال ينفك عن

).١٧١-٣/١٧٠(، معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )١٦٦-٧(لسان العرب، البن منظور، ) ١(
: كتـاب الطهـارة، بـاب، ومـسلم، )٨٨٧(السواك يوم اجلمعـة، : البخاري، كتاب اجلمعة، باب: أخرجه) ٢(

.س، من حديث أيب هريرة )٢٥٢(السواك، 
: النهاية يف غريب احلديث واألثر، ملجد الدين أيب السعادات املبارك ابن حممد اجلزري املعروف بابن األثري، حتقيـق) ٣(

).٢/٤٩١(طاهر أمحد الزاوي، وحممود حممد الطناحي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
حممد فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، : التأويل، ملحمد مجال الدين القاسمي، حتقيقحماسن ) ٤(

).٣/٤٢٧(م، ١٩٥٧-ه١٣٧٦، ١القاهرة، ط
).٢٦ص(يعقوب الباحسني، . قاعدة املشقة جتلب التيسري، د) ٥(
، )١٧(ورشح املـادة ،)٢٧ص(، ٣رشح املجلة، لسليم رستم باز، دار إحياء الرتاث العـريب، بـريوت، ط) ٦(

). ٢٦ص(يعقوب الباحسني، . ًيف رشح املجلة، لألتايس، نقال عن املشقة جتلب التيسري، د



 

أثر له يف جلب التخفيف أو التيسري، ومن ذلك مشقة الصيام يف احلر أو الوضوء يف 
. الربد، أو مشقة السعي إىل املسجد يف الليل أو مشقة القتل يف اجلهاد

احلرج الالزم للفعل ال يسقطه كالتعرض إىل القتل يف اجلهاد؛ : قاعدة: َّقال املقري
. )١(ألنه قدر معه 

ًكام يطلب يف املشقة أن تكون حقيقية واقعة فعال ال متومهة وال مظنونة، وذلك بأن تستند إىل 
. ما رخص الشارع ألجله من أسباب كالسفر واملرض واجلنون والصغر وغري ذلك

ويشرتط يف املشقة أن تكون خارجة عن معتاد املشقات يف التكاليف العادية، وأن 
ا يف أحكام الشارع؛ فاملستحاضة أبيح هلا الصالة برشط يكون هلا شاهد من جنسه

الوضوء عند كل صالة، فكذا من به سلس بول ال ينقطع أو جرح ال يرقأ فإنه يأخذ 
. )٢(حكم الرخصة التي للمستحاضة من حيث كون احلدث ال ينقطع 

كام يشرتط أال يؤدي بناء احلكم عليها إىل تفويت مصلحة أرجى وأرجح، وإال 
. ذلك إىل تفويت مصالح أكثر أو أكربألدى 

واملشقة التي ورد فيها دليل من الشارع يتبع فيها دليله، سواء كان ذلك بتعيني 
، وما )كمسافة القرص(، أو بضبط السبب الذي تتحقق به املشقة نفسه )كالسفر(سببها 

عامالت، فإن كانت مل يرد بشأنه دليل أو ضابط من الرشع فهي إما أن تكون يف العبادات أو يف امل
َيف العبادات مرتبطة هبا فال أثر هلا يف التخفيف، وما كان منفكا عنها أو متعلقا باملعامالت، فاملتبع  ً

. يف ضبطها عرف الناس وعادهتم اجلارية ما مل خترج عن إطار الرشع
ما ال حيد ضابطه ال «: فإن مل يكن هنا عرف حمدد اعتربت بأقرب املشاق إليها؛ ألن

).١/٣٢٦(قواعد املقري، ) ١(
).٣٩-٣٦ص(يعقوب الباحسني، . قاعدة املشقة جتلب التيسري، د) ٢(



 

. )١(»جيوز تعطيله وجيب تقريبه
. فال بد للمشقة املعتربة من كوهنا مماثلة ملشقة معتربة للشارع يف تلك العبادة

ًفإذا اعترب الشارع التأذي بالقمل مبيحا للحلق، فعىل هذا يكون املرض مبيحا  ً
للحلق، إن كانت مشقته مماثلة ملشقة القمل، وكذلك سائر املشاق املبيحة للبس 

. )٢(ب والدهن، وغريها من حمظورات اإلحرام والطي
: األدلة عىل القاعدة

. من الكتاب الكريم، والسنة املطهرة، واإلمجاع، واملعقول
: القرآن الكريم: ًأوال

: من ذلك اآليات النافية للحرج
.]٧٨: احلج[﴾z } | { ~ � ¡¢﴿: ومنها قوله تعاىل

ا ابتداء بتكليف ما ال عرس فيه وال مشقة، فاحلرج والضيق منفي يف دين اهللا تعاىل إم
. وإما انتهاء بالتخفيف والتيسري عند حصول عذر طارئ أو مشقة غري عادية

:اآليات النافية للتكليف بام ليس يف الوسع، قال تعاىل: ًومن ذلك أيضا
﴿®¬ « ª ©  ̈ ﴾¯ ° ± ² ³´﴿، ]٢٨٦: البقرة[﴾§

فالوسع ما يسع اإلنسان وال يضيق : )٣(حيتمل، فال تكليف بام ال يطاق وال]٢٣٣: البقرة[
. عليه وال حيرج فيه

).٢/٢٠(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ١(
، الــذخرية، للقــرايف، )٢٣٩-١/٢٣٨(، الفــروق، للقــرايف، )٢/٢٠(عــز ابــن عبــد الــسالم، قواعــد األحكــام، لل) ٢(

).٩٢-٩١ص(أمحد الريسوين، . ، ونظرية التقريب والتغليب يف العلوم اإلسالمية، د)٣٤١-١/٣٤٠(
م،١٩٩٠، تفسري املنار، ملحمد رشيد رضا، اهليئـة املـرصية العامـة للكتـاب، )٣/٤٢٩(تفسري القرطبي، ) ٣(

ــر )٣/١٢٠( ــن عم ــود ب ــل، أليب القاســم حمم ــوه التأوي ــل يف وج ــون األقاوي ــل وعي ــائق التنزي ، عــن حق
).١/٣٥٩(عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، : الزخمرشي، حتقيق



 

: اآليات الدالة عىل إرادة التيسري والتخفيف: ومن ذلك
. ]١٨٥: البقرة[﴾§ ¨ © ª » ¬ ® ¯﴿: قال تعاىل

. ]٢٨: النساء[﴾/ 0 1 2 43﴿: وقال تعاىل
. فالتيسري والتخفيف كالمها عام يف أحكام الرشع

: نة املطهرةالس: ًثانيا
.)١(»بعثت باحلنيفية السمحة«: قالأن النبي سحديث أيب أمامة 

ُّأحب األديان إىل اهللا احلنيفية السمحة«: قال رسول اهللا: قالموعن ابن عباس َ َ«)٢(.
فلو ثبت يف الرشع وجود املشقة البالغة مل تكن الرشيعة حنيفية سمحة، بل كانت 

فبطل ما أدى إليه، وثبت أن خالفته لقول رسول اهللا حرجية عرسة، وهذا باطل؛ مل
. )٣(ال حرج وال مشقة يف الرشع 

إن الدين يرس، ولن يشاد الدين أحد إال «: قالأن النبي سوعن أيب هريرة 
.)٤(»غلبه، فسددوا وقاربوا وأبرشوا، واستعينوا بالغدوة والروحة ويشء من الدجلة

: اإلمجاع
األدلة الكثرية املتظاهرة عىل نفي احلرج والعنت والضيق، ا إىل ًوقع اإلمجاع مستند

.سبق خترجيه) ١(
.سبق خترجيه) ٢(
). ٢١٧ص(يعقوب الباحسني، . قاعدة املشقة جتلب التيسري، د) ٣(
).٣٩(الدين يرس، : البخاري، كتاب اإليامن، باب: أخرجه) ٤(

، ومـسلم، كتـاب صـفة )٦٤٦٣(القصد واملداومة عـىل العمـل، : وأخرج البخاري، كتاب الرقاق، باب
، مـن حـديث)٢٨١٨(لـن يـدخل أحـد اجلنـة بعملـه بـل برمحـة اهللا تعـاىل، : القيامة واجلنـة والنـار، بـاب

ًلن ينَجي أحدا منكم عمله«: ^ل اهللا قال رسو: ًأيضا قالسأيب هريرة  وال أنـت يـا رسـول : ، قـالوا»ِّ
وال أنا، إال أن يتغمدين اهللا برمحة، سددوا وقـاربوا، واغـدوا وروحـوا، ويشء مـن الدجلـة، والقـصد «: اهللا؟ قال

ُسددوا وقاربوا وأبرشوا؛ فإنه لن يدخل اجلنة أحدا عمله«: ، ولفظ مسلم»القصد تبلغوا ً َ ِ .يثاحلد» ...ُ



 

بل وقع اإلمجاع عىل اإلنكار عىل من يتشدد أو يضيق يف العبادات أو األحكام 
وأصحابه الطيبني وسلف األمة النبي والترشيعات، واألخبار املنقولة عن 

. الصاحلني تؤكد هذا املعنى بحمد اهللا
: األدلة العقلية

ًما ثبت دليال عقليا عىل نفي احلرج، فهو دليل عىل قاعدة املشقة جتلب التيسري، كل
.ًوقد سبقت تلك األدلة قريبا

: ضوابط التيسري
موقف العلامء من دعوى التيسري طرفان ووسط، ففريق منهم سلك بالناس مسلك 

ًالتشديد، فألزمهم ما ال يطيقون، ورجح األخذ باألحوط دائام، ورفض م ُبدأ التيسري يف الفتيا، مع َّ
.أن الدين يرس، وأسلوهبم هذا يؤدي يف كثري من األحيان إىل التنفري من االلتزام بتعاليم اإلسالم

وعىل اجلانب اآلخر يقف الفريق الذي أفرط يف التيسري فتساهل حتى جعل الدين 
ِّمرسحا للتالعب، وراح يتتبع رخص املذاهب، ويلفق بينها ويلتمس احلي ُ ُّل والشبه، ً

.وهيرب من األدلة الواضحة
ًوربام تذرعوا باملصلحة تارة، وبالعرف تارة أخرى، وكثريا ما يتخذون اختالف 

ًالعلامء مدخال للرتخص، واختيار األسهل، وإن كان مرجوحا ً!
مل يشددوا مثلام شدد -وخري األمور أوسطها-وبني ذينك الفريقني فريق وسط 

ا مثلام تساهل املتميعون، وإنام توسطوا فسلكوا مسلك التيسري املنضبط املتنطعون، ومل يتساهلو
بضوابطه، املحكوم برشوطه وقواعده، التيسري اجلاري عىل أصول الرشيعة، املضبوط بالدليل 
ًالذي ال يصادم نصا رصحيا، وال إمجاعا صحيحا، وال قاعدة كلية، وال أصال عاما، وال مقصدا  ً ً

ًاحلنيف، فهؤالء أهدى سبيال، وأقوم قيالمن مقاصد الرشع  ً.
ُفال بد من توافر مجلة من الضوابط والرشوط التي تضبط الفتيا يف النوازل : وعليه

: من االنحراف عن تطبيق مبدأ التيسري، وبياهنا كالتايل



 

: وجود ما يدعو إىل التيسري: )١(الضابط األول
ة، أو حاجــة تتنـــزل منـــزلة فـال بــد أن يوجــد مــا يــدعو إىل التيــسري مــن رضور

الرضورة، أو مشقة تستوجب التيسري، والتحقـق مـن حـصول املـشقة التـي يـستدعي 
ًنوعها التيسري؛ فإن التيسري ينبغي أال يكون متخذا للعبث يف الدين، أو جماراة لألهـواء،  َ َّ ُ

´ µ ¶ ¸ ¹ ﴿: أو للتشهي وموافقـة أغـراض النـاس، قـال تعـاىل
¾½ ¼ » º﴾]ولــيس كــل مــشقة تعــرض لإلنــسان ]٧١: املؤمنــون ،

ًتستدعي التيسري، فإن املشقة ال ينفك عنها عمل من األعامل غالبا حتى طلـب الـرزق،  َّ
َّوقد بني العز ابن عبد السالم يف قواعد األحكـام أنـواع املـشقات ومـا يـستدعي منهـا 

: املشاق رضبان«: التيسري، وما ال يستحقه، فقال
العبادة كمشقة الوضوء والغسل يف شدة السربات، وكمشقة مشقة ال تنفك عنها:أحدمها

إقامة الصالة يف احلر والربد، وال سيام صالة الفجر، وكمشقة الصيام يف شدة احلر وطول النهار، 
...فهذه املشاق كلها ال أثر هلا يف إسقاط العبادات والطاعات وال يف ختفيفها... وكمشقة احلج

: ًا العبادات غالبا، وهي أنواعمشقة تنفك عنه: الرضب الثاين
مشقة عظيمة فادحة كمشقة اخلوف عىل النفوس واألطراف ومنافع : النوع األول

...األطراف، فهذه مشقة موجبة للتخفيف والرتخيص
مشقة خفيفة كأدنى وجع يف إصبع أو أدنى صداع، أو سوء مزاج : النوع الثاين

...خفيف، فهذا ال لفتة إليه وال تعريج عليه
مشاق واقعة بني هاتني املشقتني خمتلفة يف اخلفة والشدة، فام دنا منها من : النوع الثالث

ــوابطها، د) ١( ــا وض ــرشعية أحكامه ــرخص ال ــشق، ط. ال ــري، دم ــزحييل، دار اخل ــة ال م، ١٩٩٣-ه١٤١٣، ١وهب
اليـويب، دار ابـن اجلـوزي، أمحدحممد سعد بن . ، ضوابط تيسري الفتوى، والرد عىل املتساهلني فيها، د)٩٥ص(

). ٣١ص(، ه١٤٢٦، ١الدمام، ط



 

.)١(»املشقة العليا أوجب التخفيف، وما دنا منها من املشقة الدنيا مل يوجب التخفيف
ُفإذا وجدت مشقة حقيقية غري معتادة، أو رضورة يرتتب عىل خمالفتها خطر، أو 

ويرتتب عىل خمالفتها عرس وصعوبة -عامة أو خاصة-ورة حاجة تنـزل منـزلة الرض
ٍوعنت، فعندئذ يتوجه األخذ باأليرس، ويصح للمفتي أن يعمل بمبدأ التيسري؛ ألن 

احلاجة تنـزل منـزلة الرضورة عامة «وأن » الرضورات تبيح املحظورات«: القاعدة أن
:قال تعاىل، »ال واجب مع العجز، وال حرام مع الرضورة«: وأنه» أو خاصة

﴿b a  ̀ _ ^] \ [ Z Y X W﴾وقال تعاىل ، :
﴿¯ ® ¬ « ª © ¨ §﴾.

ًأما إذا مل يوجد ما يدعو إىل التيسري؛ فإن التيسري عندئذ يكون اتباعا للهوى،  ٍ
ًوحتكيام للشهوة، وهو حرام إمجاعا، قال اإلمام ابن القيم  ًP :» ال جيوز للمفتي تتبع

َّالرخص ملن أراد نفعه، فإن تتب َ َ َع ذلك فسق، وحرم استفتاؤهْ ُ َ ََ «)٢(.
ِإىل أمر مهم، وهو أن احلرج إذا كان عاما اعترب، وإذا كان Pوقد نبه الشاطبي  ُ

ٍإذا كان احلرج يف نازلة عامة يف الناس «: أنه قال(٣)خاصا مل يعترب، ونقل عن ابن العريب 
)٤(»ل الشافعي اعتبارهفإنه يسقط، وإذا كان خاصا مل يعترب عندنا، ويف بعض أصو

: أن يغلب عىل الظن حصول املقصود من التيسري: )٥(الضابط الثاين
فإذا كان اإلفتاء باأليرس لن يرفع احلرج، ولن يزيل املشقة، ولن حيقق املقصود منه 

).٨، ٢/٧(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم ) ١(
).٤/٢٢٢(إعالم املوقعني، البن القيم ) ٢(
بكر، حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا، ابن العريب، األندليس، اإلشبييل، املالكي، املعافري احلافظ املشهور أبو) ٣(

ــ، وتـويف سـ٤٩٨عارضة األحوذي، وأحكام القرآن، وغري ذلك، ولد سنة : صاحب التصانيف، من تصانيفه نة ه
).٤/٢٩٦(، ووفيات األعيان، البن خلكان، )٢٠/١٩٨(سري أعالم النبالء، للذهبي، . هـ٥٤٣

).٢/١٥٩(املوافقات، للشاطبي، )٤(
).٣٨ص(ضوابط تيسري الفتوى، لليويب، ) ٥(



 

ًفليس له فائدة، ويكون العمل به عبثا، ورشع اهللا -يف حصول التيسري عىل املستفتي
.بث واللغوتعاىل منـزه عن الع

لو غلب عىل الظن أن احلجيج إن قيل هلم بصحة الرمي قبل : فعىل سبيل املثال
ٍالزوال سيزدمحون قبل الزوال كازدحامهم بعد الزوال؛ فعندئذ ال يصح وال جيوز 

.إفتاؤهم باأليرس، وال العمل بمبدأ التيسري؛ ألنه ال فائدة فيه، وال ثمرة منه
: تب عىل األخذ باأليرس مصادمة الرشيعةَّأال يرت: )١(الضابط الثالث

َّفيشرتط للتيسري عليه أال يرتتب عليه معارضة مصادر الرشيعة القطعية أو أصوهلا 
ًومبادئها العامة، كأن يكون األخذ باأليرس خمالفا لإلمجاع، أو مصادما لنص رصيح، أو  ً

جواز الربا القليل عىل ب-ًمثال-َّلقواعد مقررة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، فإن القول 
z y x w v u } | { ~ ﴿: جهة التيسري مصادمة لقول اهللا تعاىل

.]٢٧٨: البقرة[﴾� ¡ ¢
كل يشء أفتى فيه املجتهد فخرجت فتياه فيه عىل خالف «: Pيقول القرايف 

ال جيوز -اإلمجاع، أو القواعد، أو النص، أو القياس اجليل السامل عن املعارض الراجح
َّينقله للناس، وال يفتي به يف دين اهللا تعاىل؛ فإن هذا احلكم لو حكم به حاكم ملقلده أن 

ًلنقضناه، وما ال نقره رشعا بعد تقرره بحكم احلاكم أوىل أال نقره رشعا إذا مل يتأكد،  ً
ُوهذا مل يتأكد فال نقره رشعا، والفتيا بغري رشع حرام، والفتيا هبذا احلكم حرام ُ ً «)٢(.

: استناد التيسري إىل دليل: الضابط الرابع
فالقول بالتيسري ال بد له من دليل رشعي يسنده ويؤيده، أما أن يفتي املفتي 
بالتيسري دون ضابط من دليل كتاب، أو سنة، أو اجتهاد فهذا ما ال يقره الرشع؛ فعىل 

).٨٨ص(وهبة الزحييل، . الرخص الرشعية، د) ١(
).٢/٥٤٦(الفروق، للقرايف، ) ٢(



 

َّن ًيمكن اإلفتاء بوقوع طالق الثالث طلقة واحدة تيسريا عىل املستفتي؛ أل: سبيل املثال
كان الطالق عىل عهد رسول اهللا «: سًله سندا من السنة، ففي حديث ابن عباس 

احلديث، وقد أفتى به )١(» ... وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة
.طائفة من أهل العلم الثقات، وإن خالفوا اجلمهور

: ترك تتبع الرخص والزالت: الضابط اخلامس
َّراد التيسري أن يطلبه من الوجه الصحيح الذي وصفه الشارع؛ ألن فعىل املفتي إذا أ

يف ذلك حصول املصلحة والتخفيف عىل وجه الكامل، وهذا يتطلب من املفتي أن 
َّيكون عالـام بأوجه وجماالت التيسري يف الرشيعة ليتحراها، وال يصح أن يسلك الطرق  ً

وال، واحليل الفاسدة، وغريها ِّغري الصحيحة كتتبع الرخص، والبحث عن شواذ األق
ًمما ليس مرشوعا؛ إذ الغاية ال تربر الوسيلة، فليس للمفتي تتبع رخص املذاهب، بأن 
ُيبحث يف كل ما يستفتى فيه عن األسهل من القولني أو الوجهني ويفتي به؛ ذلك أن 

يرس ُالراجح يف نظر املفتي هو يف ظنه حكم اهللا تعاىل، فرتكه واألخذ بغريه ملجرد ال
والسهولة ال يصح؛ وألن املفتي لو أفتى الناس بالرخص يف كل يشء ويف كل حال 

َولكل شخص، لذاب الدين بني الناس، وأصبح األصل هو الرتخص ال العزيمة َ َ«)٢( .
ًعدم ترتب مفسدة عىل التيسري عاجال أو آجال: الضابط السادس ً :

وقاعدة سد الذرائع، وأن يالحظ جيب عىل املفتي أن يراعي يف التيسري قاعدة املآل 
بام يكون -ولو عىل سبيل التيسري-ًما يرتتب عىل فتواه، وال يسوغ له أبدا أن يفتي 

.سببا لنرش فتنة أو وقوع رضر عام، ولو كان رأيه رأيا رشعيا
عىل املفتي أن يمتنع عن الفتوى فيام يرض «: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

).١٤٧٢(طالق الثالث، : الق، بابمسلم، كتاب الط: أخرجه) ١(
.وما بعدها) ٩٢ص(، الرخص الرشعية أحكامها وضوابطها، للزحييل، )٣٩ص(ضوابط تيسري الفتوى، لليويب، ) ٢(



 

ًكائنا من -ُتن بينهم، وله أن يمتنع عن الفتيا إن كان قصد املستفتي باملسلمني، ويثري الف
.)١(» نرصة هواه بالفتوى، وليس قصده معرفة احلق واتباعه-كان

: مراعاة حال املستفتي: الضابط السابع
فاملفتي جيب أن يكون عىل إدراك بأحوال املستفتي ليعطيه ما يناسبه من األحكام، 

ًوجيب أيضا أن يكون عالـام بمسالك املستفتني ومآرهبم، وليضع الرخصة موضعها، ً
ًفمن الناس من يتخذ التيسري وسيلة إىل اإلقدام عىل املحرمات، وال يزيده اإلفتاء 

ًباأليرس إال إرصارا عىل املعصية واغرتارا بحاله ً.
احلريص : والناس متفاوتون يف درجة متسكهم بدينهم واستقامتهم عليه، فمنهم

املتساهل : ام الدين الذي حيمل نفسه عىل العزيمة وعىل مقتىض الورع، ومنهمعىل أحك
.الباحث عن املخارج، الالهث وراء احليل، املائل إىل التفلت من األحكام

ُهذا وقد سبق النقل عن غري واحد من العلامء حتريم التساهل يف الفتيا، وعدم جواز 
النووي، وابن الصالح، : لتحري، منهماستفتاء املتساهل الذي عرف بالتساهل وعدم ا

.)٢(وابن مفلح، وغريهم
: القواعد األصولية املرتبطة بقاعدة املشقة جتلب التيسري

عالوة عىل ما ذكر من قواعد أصولية تتعلق باحلاجة واملشقة فإنه ترتبط مجلة من 
لحة املص: ، ومن ذلك»املشقة جتلب التيسري«القواعد األصولية بالقاعدة الفقهية 

. املرسلة، واالستحسان، والرتجيح بدفع املشقة، وفيام ييل بيان وجه االرتباط

).٢٨/١٩٨(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ١(
ى أدب الفتـوى ورشوط املفتـي وصـفة املـستفتي وأحكامـه وكيفيـة الفتـو، )١/٣٧(املجموع، للنووي، ) ٢(

رفعــت فـوزي عبــد املطلـب، مكتبــة : واالسـتفتاء، أليب عمــرو عـثامن بــن الـصالح الــشهرزوري، حتقيـق
ــن مفلــح، حتقيــق)٦٥ص(م، ١٩٩٢-ه١٤١٣، ١اخلــانجي، القــاهرة، ط ــدين اب : ، الفــروع، لــشمس ال

).١١/١١٣(م، ٢٠٠٣-#١٤٢٤، ١عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط.د



 

: املصلحة املرسلة: القاعدة األوىل
كل منفعة مالئمة لترصفات الشارع من غري أن يشهد هلا باالعتبار أو : املصلحة املرسلة هي

ملناسب الذي مل تعتربه أو عمل املجتهد وبناؤه األحكام عىل ا: اإللغاء أصل معني، واالستصالح
ترده شواهد الرشع، مما حيقق مصلحة أو يدفع مفسدة، وقد قال هبا املالكية واحلنابلة وبعض 

: )٢(، وقيدوا األخذ هبا بقيود ورشوط سيأيت ذكرها)١(الشافعية
وقد جرى عمل املجتهدين من الصحابة فمن بعدهم عىل العمل هبا ورعايتها يف 

. )٣(من االجتهاد أحكامهم؛ إذ هي رضب 
: -ًمبينا نامذج من أخذ الصحابة هبا-قال صاحب مراقي السعود 

ُوالوصـــف حيـــث االعتبـــار جيهـــل  َْ َ ْ َ ْ َ َْ ُُ ِْ ِ ُ ُ
ـــــــــصحابه ـــــــــل ال ـــــــــه لعم ْنقبل َ َ َّ َ ُ َِ َ ِ ُ ْ َ

ِتوليــــــــة الــــــــصديق للفــــــــاروق  ْ ْ ِّ َ ُْ َ ُْ ِ ِِ ِّ َ
ـــــدا ـــــد الن ـــــسكة جتدي ـــــل ال َوعم ُِّ ْ َِ ِْ َ َّ َّ َُ َ

ــصالح  ــو االست ُفه ْ َ َُ َِ ـــمرسلِْ ــل وال ُق ْ َْ ْ ُ َ ُ
ـــــه ـــــالنقط للمـــــصحف والكتاب ْك َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َّ َ
ِوهـــــدم جـــــار مـــــسجد للـــــضيق ِْ َ َِّ ِ ٍ ِ ْ َ ُ ْ َ

َوالــسجن تــدوين الــدواوين بــدا  َّ ْ ََ ْ َ ُ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِّ)٤(

ِتضمني الصناع، وفرض رضائب إضافية إن مل تف : -ًأيضا-ومما ذكروه من ذلك  َ
. )٥(واردات الدولة بمتطلباهتا 

صلحة املرسلة فيه تيسري وختفيف ودفع للمشقة التي ترتتب عىل عدم ومراعاة امل

، املصلحة املرسلة، لنور الدين اخلادمي، دار ابن حزم، بـريوت، )١٣٣-٢/١٢٩(صام، للشاطبي، االعت) ١(
).٩٦ص(، ه١٤٢١، ١ط

.وذلك يف الفصل الرابع من الباب الثاين) ٢(
). ٢٦٦-٢٦٤ص(يعقوب الباحسني، . رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية، د) ٣(
).١٩١-٢/١٨٩(ن إبراهيم العلوي الشنقيطي، مطبعة فضالة، املغرب، نرش البنود عىل مراقي السعود، لعبد اهللا ب) ٤(
). ١٤٨ص(زكريا أمحد الربي، دار الطباعة احلديثة، نرش دار النهضة، القاهرة، . أصول الفقه اإلسالمي، د) ٥(



 

ًاعتبارها طريقا لبيان أحكام ما جيد من النوازل، وذلك وفقا ملا تقتضيه املصالح التي مل يرد بشأهنا  ًُّ ِ َ
نص خاص، وكانت داخلة يف إطار املصالح املرشوعة املستفادة من اعتبار أجناس أعىل منها، 

. )١(ة احليوية التي يتحقق هبا إثراء الفقه اإلسالمي، وجتديد خصوبتهفهي من األدل
ويف املجال التطبيقي املعارص ذهبت طائفة من الباحثني املعارصين إىل أن مما يدخل 

حتديد أجور العامل، أو حتديد ملكية األرايض الزراعية، أو حتديد أجور : يف جماهلا
بالد غري املسلمني، ومكافأة املجدين، وترشيع املساكن، أو إرسال بعثات دراسية إىل 

بعض اللوائح والنظم كاشرتاط إثبات عقد الزواج بورقة رسمية لسامع دعوى اإلنكار 
لقيام الزوجية، واشرتاط تسجيل البيع يف الدوائر املختصة لنقل امللكية، وحتريم ذبح 

م بحمل البطاقة إناث احليوانات الصغرية حمافظة عىل الثروة احليوانية، واإللزا
الشخصية أو العائلية، واإللزام بقواعد خاصة الستخراج جواز السفر واخلروج من 

. البالد، ووضع قواعد املرور يف الطرقات العامة
إنشاء دوائر خاصة للمحافظة عىل احلقوق، كدوائر التسجيل : ومما يدخل يف ذلك

. )٢(العقاري، واجلوازات والبلديات وغريها 
: االستحسان: لثانيةالقاعدة ا

ًعد اليشء حسنا أو طلب األحسن: مصدر استحسن، أي: -ًلغة-االستحسان  َّ َ)٣(.
ٍواصطالحا له عند األصوليني ثالثة معان ً :

.ما يستحسنه املجتهد بعقله ويرجحه بمحض رأيه: األول

). ٣١٢ص(يعقوب الباحسني، . قاعدة املشقة جتلب التيسري، د) ١(
يعقـوب . ، قاعـدة املـشقة جتلـب التيـسري، د)١٤٩-١٤٨ص(لـربي، زكريا ا. أصول الفقه اإلسالمي، د) ٢(

).٣١٣-٣١٢ص(الباحسني، 
: ، التوقيف عىل مهامت التعاريف، لعبد الرءوف املنـاوي، حتقيـق)٣/١٨٠(لسان العرب، البن منظور، ) ٣(

).٤٧ص (م، ١٩٩٠-#١٤١٠، ١احلميد صالح محدان، عامل الكتب، القاهرة، طعبد. د



 

.ما ينقدح يف نفس املجتهد وال يقدر عىل التعبري عنه: الثاين
عريفني ظاهر؛ ألن املجتهد ليس له االسـتناد إىل جمـرد عقلـه يف حتـسني وبطالن هذين الت«

.)١(»يشء، وما مل يعرب عنه ال يمكن احلكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض عىل الرشع
ًوإذا كان العقل ال يستقل بالتحسني، وما ينقدح يف النفس ال يكـون مقياسـا؛ فإنـه 

ما يستحسنه املجتهد برأيه، أو أنـه دليـل من املستبعد أن يقصد العلامء من االستحسان
.)٢(ُينقدح يف نفس املجتهد تعرس عبارته عنه

.وعليه فإن هذين االجتاهني يف فهم االستحسان وتعريفه مرفوضان
.هو العدول بحكم املسألة عن نظائرها لدليل خاص يقتيض ذلك: الثالث

.وهذا هو التعريف الصحيح الذي قصده القائلون باالستحسان
: ومن التعريفات الصادرة عن هذا الفهم الصحيح

املسألة االستحسان هو أن يعدل اإلنسان عن أن حيكم يف «: )٣(قول الكرخي احلنفي-١
.)٤(»بمثل ما حكم به يف نظائرها إىل خالفه؛ لوجه يقتيض العدول عن األول

م من القياس، االستحسان الذي يكثر استعامله حتى يكون أع«: وقال عنه ابن رشد-٢
هو أن يكون طرد القياس يؤدي إىل غلو يف احلكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه يف بعض 

.)٥(»املواضع ملعنى يؤثر يف احلكم فيختص به ذلك املوضع

الفقه عـىل روضـة النـاظر، ملحمـد األمـني بـن حممـد املختـار اجلكنـي الـشنقيطي، دار عـامل مذكرة أصول) ١(
).٢٥٩ص(، #١٤٢٦، ١طالفوائد، مكة املكرمة، 

).٢/١٣٨(االعتصام، للشاطبي، ) ٢(
احلسن، عبيد اهللا بن احلسني بن دالل، البغدادي الكرخي الفقيه، مفتي العراق، شيخ احلنفية، انتهت أبو) ٣(

سري أعـالم النـبالء، . هـ ٣٤٠هـ، وتوقي سنة ٢٦٠رئاسة املذهب،وكان من العلامء العباد، ولد سنة إليه
).٢/٤٩٣(، واجلواهر املضية، ملحيي الدين القريش، )١٥/٤٢٦(للذهبي، 

).٤/٤(كشف األرسار، لعبد العزيز البخاري، ) ٤(
تخرجة، أليب الوليد حممـد بـن أمحـد بـن رشـد القرطبـي، البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املس)٥(

).٤/١٥٦(م، ١٩٨٨-#١٤٠٨، ٢حممد حجي وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط. د: حتقيق



 

ٍوعليه فقد دارت تعريفات األصوليني لالستحسان حول معنى استثناء جزئية ما من  ِ
أغلب التعريفات للداعي واحلامل عىل ، دون تعرض يف )١(حكم دليل، أو قاعدة أغلبية

هذا االستحسان، أو املعنى املشرتك الذي يربط بني األدلة التي يتحقق هبا هذا االستثناء، 
وال شك أن هذا االستثناء إنام دعا إليه وجود احلرج أو املشقة والعنت، وجدير بالذكر أن 

ه بعبارات تدل عىل ًقد تناول التعريف نقال عن بعض شيوخ» املبسوط«الرسخيس يف 
: كان شيخنا اإلمام يقول«: اعتبار املشقة أو احلرج  وما يقتضيه ذلك من التخفيف، فقال
االستحسان طلب السهولة : االستحسان ترك القياس، واألخذ بام هو أوفق للناس، وقيل

األخذ :َّاألخذ بالسعة، وابتغاء الدعة، وقيل: يف األحكام فيام يبتىل به اخلاص والعام، وقيل
. )٢(»بالسامحة، وابتغاء ما فيه الراحة

، بل »املشقة جتلب التيسري«: وهذا القدر يكفي يف بيان ارتباط االستحسان بقاعدة
وحاصل هذه العبارات أنه ترك العرس لليرس، «: قد رصح الرسخيس بذلك حني قال

̄ ﴿: وهو أصل يف الدين، قال تعاىل ® ¬ « ª ©  ̈ §﴾
َيرسا وال «: ، حينام وجههام لليمنبأليب موسى ومعاذ : وقال، ]١٨٥: البقرة[ َ َ ِّ َ

َتعرسا، برشا وال تنفرا، وتطاوعا وال ختتلفا ِِّ َ َ َ ُ ُْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َِّ َِّ«)٤()٣(.
العدول يف مسألة عن مثل ما : وإذا كان الكرخي احلنفي عرف االستحسان بأنه

لوجه هو التخفيف الذي تقتضيه حكم به يف نظائرها إىل خالفه لوجه أقوى، فإن هذا ا

، املوافقـــات، للـــشاطبي، )١٦٥-٤/١٦٣(، اإلحكـــام، لآلمـــدي، )٢/٢٠٠(أصـــول الرسخـــيس، ) ١(
).٢٨٨-٢٧٧ص(، رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية، للباحسني، )٤/٢٠٧(

).١٠/١٤٥(املبسوط، للرسخيس، ) ٢(
َما يكره مـن التنـازع واالخـتالف يف احلـرب وعقوبـة مـن عـىص : البخاري، كتاب اجلهاد، باب: أخرجه) ٣(

، مـن )١٧٣٣(يف األمـر بالتيـسري وتـرك التنفـري، : ، ومسلم، كتاب اجلهاد والسري، بـاب)٣٠٣٨(إمامه، 
.سحديث أيب موسى األشعري 

).١٠/١٤٥(بسوط، للرسخيس، امل) ٤(



 

. )١(املشقة، أو ينشئه احلرج
وقد يكون الدليل الدال عىل استثناء اجلزئية وتغري حكمها للمشقة الطارئة هو 
النص، أو اإلمجاع، أو الرضورة أو القياس اخلفي، فينقسم االستحسان إىل أنواع أربعة 

. )٢(بناء عىل ذلك، كام هو مذهب احلنفية
هم أن العرف وعمل أهل املدينة، واملصلحة، ومراعاة اخلالف، ورفع وقد يرى غري

. )٣(املشقة أنواع أخرى لالستحسان، كام هو عند املالكية
. تعود إىل نفي املشقة ورفع احلرج-كام قدمنا-واألنواع بجملتها 

وبتتبع االستحسانات التي قال هبا احلنفية يف فقههم نخلص إىل نتيجة إمجالية، 
ًأنه ما من حكم قيل به استحسانا إال وهو أخف من احلكم املرتوك، وفيام يأيت : وهي

: من أمثلة الربهنة عىل صحة هذه النتيجة
لو أمر حاكم بقطع يد السارق اليمنى فأخطأ املنفذ فقطع اليرسى، فإن عىل املنفذ -١

ة، وقد عدل الضامن يف القياس الظاهر؛ ألن اليرسى معصومة، فتكون عند إتالفها مضمون
أنه ال يشء عىل املنفذ؛ ألنه أتلف وأخلف من : ًعن هذا استحسانا لقياس خفي، وهو

ًجنسه ما هو خري منه، فال يعد إتالفا، وصار كام لو شهد اثنان عىل رجل ببيع عبد بألفني، 
. )٤(ًيضمنان شيئا وقيمته ألف، أو شهدا بمثل قيمته، ثم رجعا بعد القضاء ال

قياس الظاهر جرى هنا ألدى إىل مشقة وحرج، فعدل عن حكمه ولو أن حكم ال
. إىل ما حيقق التيسري

).٣١٨ص(، قاعدة املشقة جتلب التيسري، للباحسني، )٤/١٦٤(اإلحكام، لآلمدي، ) ١(
).٢/١٧(التوضيح، لصدر الرشيعة، ) ٢(
، املحــصول يف أصــول الفقــه، للقــايض أيب بكــر ابــن العــريب املــالكي، )٤/٢٠٨(املوافقــات، للــشاطبي، ) ٣(

).١٣١ص(م، ١٩٩٩-ه١٤٢٠، ١لبيارق، األردن، طحسني عيل البدري، دار ا: حتقيق
).٥/٣٩٨(رشح فتح القدير، البن اهلامم، ) ٤(



 

يشرتط يف اإلجارة من بيان مدة املنفعة للعني املؤجرة، وتعيني كل ما يتعلق باملنفعة، وقد -٢
ًجرى عمل الناس قديام عىل دخول احلامم من غري تعيني ذلك مع تفاوته بني الناس تفاوتا  ً

ما يستهلك من املاء والصابون والوقت الذي يلبثه داخل احلامم غري حمدد وال ًملحوظا فإن
. )١(ًمنضبط، وهذا من شأنه أن يفسد اإلجارة، إال أهنم أجازوا ذلك للحاجة ودفعا للمشقة 

ًوهكذا نجد أحكاما قيلت استحسانا كان اجلامع فيها هو نفي احلرج والعنت واملشقة ً)٢( .
ٌن االستحسان إنام هو مظهر واضح، وجتل بني لقاعدةوهو ما يربهن عىل أ ٍ ٌ . املشقة جتلب التيسري: ٌ

ْويف نوازل األقليات وجدت فتاوي كثرية استندت إىل املشقة الواقعة يف ختفيف كثري من  َ ِ ُ
. ًاألحكام، وأبيحت ترصفات متعددة بناء عىل أن ما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة

جلس األورويب لإلفتاء تبيح عند االضطرار فصدرت بعض الفتاوي عن امل
االقرتاض بالربا؛ لرشاء املساكن ومتلكها، وبقاء املرأة التي أسلمت حتت زوجها غري 

. )٣(املسلم، وغري ذلك
: الرتجيح بدفع املشقة: القاعدة الثالثة

قد تتعارض األدلة بحسب الظاهر، وعند التعارض يطلب الرتجيح، إذا مل يمكن 
َّقد اهتم العلامء باملرجحات، ونظروا فيها تقديام وتأخريا، ومما عد من اجلمع، و ُ ً ً

َّاملرجحات دفع املشقة ورفع احلرج، وقد جتىل هذا األمر يف تقعيدات، وضوابط  ُ
: للرتجيح متعددة، ومن ذلك ما يأيت

: األخذ باحلكم األخف
فإنه يرتجح أيرسها؛ وقد قال طائفة بأنه إذا تكافأت األقوال، ومل يرتجح منها قول

).٣٥٢ص(تعليل األحكام، ملحمد مصطفى شلبي، ) ١(
).٣٤٤-٣٢٣ص(قاعدة املشقة جتلب التيسري، للباحسني، ) ٢(
ث مناقــشة هلــذه ، وســيأيت يف أثنــاء البحــ)٣٤٢-٣٣٢ص(صــناعة الفتــوى وفقــه األقليــات، البــن بيــه، ) ٣(

. الفتاوي بمزيد بيان وإيضاح، وترجيح للراجح، وإنام وقع ذكرها ملجرد التمثيل



 

، وألن اليرس هو الغالب يف الرشع )١(ُبعث باحلنيفية السمحةوألنه ألن الدين يرس، 
. وأحكامه، وعىل هذا دلت أدلة كثرية

ًومن األصوليني من خري املكلف يف أن يأخذ بأهيا شاء، وهو باب من التيسري أيضا َّ)٢( .
فإن اختلف عليه «: Pحيث قال يف هذه املسألة سبعة أقوالوحكى ابن القيم

مفتيان فأكثر، فهل يأخذ بأغلظ األقوال، أو بأخفها، أو يتخري، أو يأخذ بقول األعلم، 
َأو األورع، أو يعدل إىل مفت آخر فينظر من يوافق من األولني فيعمل بالفتوى التي  ٍ

: يوقع عليها، أو جيب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه؟ فيه سبعة مذاهب
السابع، فيعمل كام يعمل عند اختالف الطريقني، أو الطبيبني، أو : أرجحها

.)٣(»املشريين، كام تقدم، وباهللا التوفيق
فإن تساويا راجعهام مرة : إذا اختلف عليه مفتيان يف حكم«: Pوقال الغزايل 

تناقض فتواكام وتساويتام عندي، فام الذي يلزمني؟: أخرى، وقال
وإن اتفقا عىل األمر باالحتياط أو امليل إىل جانب معني فعل، وإن فإن خرياه ختري، 

َأرصا عىل اخلالف مل يبق إال التخيري؛ فإنه ال سبيل إىل تعطيل احلكم، وليس أحدمها  ْ َ َّ
.أوىل من اآلخر، واألئمة كالنجوم فبأهيم اقتدى اهتدى

ًخري أيضا؛ ألن املفضول أما إذا كان أحدمها أفضل وأعلم يف اعتقاده اختار القايض أنه يت
.ًأيضا من أهل االجتهاد، ولو انفرد فكذلك إذا كان معه غريه فزيادة الفضل ال تؤثر

.)٤(»واألوىل عندي أنه يلزمه اتباع األفضل

. سبق خترجيه) ١(
، مجــع اجلوامــع،)٤/٢٦٤(، إعــالم املــوقعني، البــن القــيم، )٢١٧-٦/٢١٤(املحــصول، للــرازي، ) ٢(

).١٤٧-١٤٦ص(، أدب الفتوى، البن الصالح، )٢/٣٥٢(البن السبكي، 
).٤/٢٦٤(م املوقعني، البن القيم، إعال) ٣(
).٣٧٤-٣٧٣ص(املستصفى، للغزايل، ) ٤(



 

جيب عليه : فإن اختلف عليه العلامء يف الفتوى، فقال قوم«: Pوقال القرايف 
.االجتهاد يف أعلمهم وأورعهم؛ لتمكنه من ذلك

ال جيب ذلك؛ ألن الكل طرق إىل اهللا تعاىل، ومل ينكر أحد عىل العوام يف : قال قومو
َعرص ترك النظر يف أحوال العلامء ٍ.

ًوإذا فرعنا عىل األول فإن حصل ظن االستواء مطلقا فأمكن أن يقال ذلك متعذر، : َّ
.يسقط عنه التكليف، ويفعل ما يشاء: كام قيل يف األمارات، وأمكن أن يقال

.ًوإن حصل ظن الرجحان مطلقا تعني العمل بالراجح
َّفإن كان يف العلم واالستواء يف الدين، فمنهم من خـري، : وإن حصل من وجه

.ومنهم من أوجب األخذ بقول األعلم
.وهو األقرب؛ ولذلك قدم يف إمامة الصالة: قال اإلمام

رجح أحدمها يف دينه وإن كان يف الدين واالستواء يف العلم فيتعني األدين، فإن 
.)١(»َّوهو األرجح كام مر: األعلم، قال: يتعني األدين، وقيل: واآلخر يف علمه، فقيل

وأيا ما كان األرجح يف هذا األمر فإن الشاهد من إيراد هذه املسألة بتفاصيلها 
ًهو بيان أن التسهيل والتيسري والتخفيف مطلقا كان سببا يف ذهاب بعض العلامء  ً

.ين إىل الرتجيح باألخفاملعترب
: عموم البلوى: القاعدة الرابعة
: معنى القاعدة

ُّهو مصدر عم يعم، بمعنى الكثرة والشمول، ومنه سميت العامة لكثـرهتم : -ًلغة-العموم  َُّ َ
ُّوعمومهم، وألن العامة تعم بالرش َ شـملها، وعـم : عم املطـر الـبالد، أي: يشملها، ويقال: أي: ُ

).١٤٨-١/١٤٧(الذخرية، للقرايف، ) ١(



 

. )١(بلغ املواضع كلها، كام أهنا تعني العلو، وتعني كذلك السفول: اليشء بالناس، أي
اختربتـه وامتحنتـه، : بلوت الرجل وابتليتـه، أي: فهي االختبار، يقال: -ًلغة-وأما البلوى 

ــاىل ــال تع ــرش، ق ــاخلري وبال ــون ب ــاء[﴾ÕÔ Ó Ò Ñ﴿:ويك : أي،]٣٥: األنبي
.نختربكم بالشدة والرخاء، واحلالل واحلرام

َالبىل واإلخـالق، يقـال: نيكام تع ــي امليـت، أي: ِ َبـل ِ ــي الثـوب، أي: َ َأفنتـه األرض، وبـل ِ َ :
ًصار خلقا ِ َ)٢( .

يف اللغة من حيـث الرتكيـب اإلضـايف ) عموم البلوى(وعىل هذا فيكون معنى 
. شمول االختبار: هو

ن إ: فإن أردنا أن نطبق هذا املعنى اللغوي عىل احلقائق الرشعية أمكن أن نقول
، وذلك عىل أساس أن االختبار »شمول التكليف بام فيه مشقة«: عموم البلوى يعني

kjih ﴿: واالبتالء يتحقق يف الرشع بالتكليف الذي فيه شدة، قال تعاىل
qp o n m l﴾]٤: حممد.[

: أما عموم البلوى يف االصطالح الرشعي العام فهو
احـرتاز منهـا أو اسـتغناء شمول وقوع احلادثة مع تعلق التكليف هبا، بحيث يعـرس

املكلف عن العمل هبا إال بمشقة زائدة تقتيض التيسري والتخفيـف، أو حيتـاج إىل معرفـة 
.)٣(حكمها؛ مما يقتيض كثرة السؤال عنها واشتهارها

: بأنـه) مـا تعـم بـه البلـوى(وعليه فيمكن تعريـف ) عموم البلوى(هذا هو تعريف 

، كتـاب العـني، للخليـل، )٢/٤٣٠(، املصباح املنـري، للفيـومي، )٩/٤٠٦(لسان العرب، البن منظور، ) ١(
).١٨-٤/١٥(، معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )١/٩٤(

القــاموس ) ١/٦٢(، املــصباح املنــري، للفيــومي، )٤/٢٩٩(، )١/٤٩٧(ب، البــن منظــور، لــسان العــر) ٢(
.املحيط، للفريوزآبادي

). ٦١ص(عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية، مسلم بن حممد الدورسي، مكتبة الرشد، الرياض، ) ٣(



 

كليـف هبـا بحيـث يعـرس احـرتاز املكلـف منهـا أو احلادثة التي تقع شـاملة مـع تعلـق الت
استغناء املكلف عن العمل هبا إال بمشقة زائدة تقتيض التيسري والتخفيف، أو حيتـاج إىل 

. )١(معرفة حكمها مما يقتيض كثرة السؤال عنها وانتشارها
، أو بالـرضورة العامـة أو )٢(وقد يعرب عنها بام متس إليه احلاجـة يف عمـوم األحـوال 

.جة الناس العامة، ونحو هذا من عباراتحا
ومن تأمل يف التعريف السابق ويف الوقائع واحلاالت التي عمت فيها البلـوى تبـني 

: له أن عموم البلوى يظهر يف موضعني
.مسيس احلاجة يف عموم األحوال، بحيث يعرس االستغناء عنه إال بمشقة زائدة: األول

ــاين ــ: والث ــبس، بحي ــه أو شــيوع الوقــوع والتل ث يعــرس عــىل املكلــف االحــرتاز عن
االنفكاك منه إال بمشقة زائدة، ففي املوضـع األول ابـتالء بمـسيس احلاجـة، ويف الثـاين 

. )٣(ابتالء بمشقة الدفع
: )٤(والنظر يف عموم البلوى يرجع إىل ضابطني رئيسني

.نزارة اليشء وقلته وتفاهته: األول
َّوعموم االبتالء به قد يكون نابعـا مـن قلتـه أن مشقة االحرتاز من اليشء،: واملعنى ِ ً

ونزارته، من أجل ذلك عفي عام ترشش من الشوارع ممـا ال يمكـن االحـرتاز عنـه، ومـا 
.)٥(ينقله الذباب من العذرة وغري ذلك

).٦٢ص(املرجع السابق، ) ١(
).٣/٢٤(كشف األرسار، للبزدوي، ) ٢(
).٢٦٢ص(صالح بن محيد، .، رفع احلرج، د)٤٣٥-٤٣٤ص(يعقوب الباحسني، . ، درفع احلرج) ٣(
-ه١٤٢٤، ١طصــالح بــن عبــد اهللا بــن محيــد، مكتبــة العبيكــان، الريــاض،. اجلــامع يف فقــه النــوازل، د) ٤(

).٢٢٠-٢١٩ص(، صناعة الفتوى، البن بيه، )٢٣ص(م، ٢٠٠٣
).١١٥ص (لزحييل، ، نظرية الرضورة، ل)١/٥٣٠(حاشية ابن عابدين، ) ٥(



 

.كثرة اليشء وشيوعه وانتشاره وامتداد زمنه: الثاين
َّفإن اليشء إذا شاع وانترش وعم شق االحرتاز عنه وعم البالء به، وحتققت احلاجـة ََّّ

ًمعه ووجد من املشقة ما يتطلب تيسريا، ومن احلرج ما يرفع رشعا ً َ ِ ُ َ.
: أسباب عموم البلوى، وأمثلة عىل كل سبب

.ًتضمن الفعل الذي ارتبط به املكلف أمرا يشق االحرتاز عنه: السبب األول
طريــق، أو غربلــة إذا دخــل إىل حلــق الــصائم ذبــاب، أو بعــوض، أو غبــار : ومثالــه

. )١(دقيق؛ فإنه ال يفطر؛ ملشقة االحرتاز عنه
. تعدد وقوع اليشء، وتكراره بحيث يعرس االستغناء عنه: السبب الثاين

ـه، وال يمكـن : ومثاله ـا يتكـرر وقوع ـتظهار، مم ـتعلم واالس أن مس املـصحف مـن الـصبيان لل
. )٢(ذلك عليهم، فأبيح هلم ترك الوضوءَّاالستغناء عنه، فلو كلف األولياء أمر الصبيان بالوضوء لشق

شيوع اليشء وانتشاره ووقوعه عاما للمكلفـني، أو لكثـري مـنهم يف : السبب الثالث
.عموم أحواهلم، أو يف حال واحدة بحيث يلزم عرس االستغناء عن العمل به

أن أعــامل الطاعــات كتعلــيم القــرآن واألذان واإلمامــة منتــرشة، ومــع أن : ومثالــه
صل فيها أن تفعل بدون أجرة إال أن الرشع أجاز دفع األجرة عىل القيام هبا؛ ألنه لـو األ

َّكلف الناس هبا دون أجرة لشق ذلك عليهم، وربام أدى إىل ضياع األعامل َّ َ ِّ ُ)٣(.
: امتداد زمن اليشء، بحيث يلزم من التكليف معه عرس احرتاز عنه: السبب الرابع

به سلس بول، ومن ال يرقأ جرحه، وأمثاهلم من أهـل أن املستحاضة، ومن : ومثاله
األعذار قد يمتد الزمان الذي حيل به العذر، ويلزم من التكليـف بالوضـوء لكـل صـالة 

).٣/٣٦٦(حاشية ابن عابدين، ) ١(
).٨٥ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٧٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٢(
).٢٠١ص(، رشح القواعد الفقهية، للزرقا، )١٣٩-٨/١٣٦(املغني، البن قدامة، ) ٣(



 

. )١(مشقة، فجاز اجلمع بني الظهر والعرص بوضوء واحد، وكذلك بني املغرب والعشاء
ًأن يقع اليشء متـصفا بالقلـة والتفاهـة والنـزا: السبب اخلامس رة بحيـث يلـزم مـن َّ

. التكليف معه عرس ومشقة يف االحرتاز
َّأنه قد يظهر يشء قليل من العورة أثنـاء الـصالة، ولـو قيـل بـالبطالن لـشق : ومثاله

ٍّجــواز الــصالة مــع نجاســة معفــو عنهــا، كــدم القــروح : ومثلــه، )٢(ذلــك عــىل املكلــف
.والدمامل ونحوها

عىل رضر يلـزم مـن التكليـف معـه ًوقوع الفعل أو احلال مشتمال: السبب السادس
. عرس احرتاز منه

أن البقاء عىل الزوجية عند التنـافر فيـه رضر دينـي ودنيـوي عـىل الـزوجني : ومثاله
. ًعند التكليف بلزومه، فرشع الطالق، وكذا اخللع؛ دفعا للرضر عنهام

.منهوقوع الفعل أو احلال عىل وجه االضطرار بحيث يعرس االحرتاز : السبب السابع
ُأن الناس قد يضطرون إىل استعامل بعـض النجاسـات كـالروث والزبـل لتـسميد : ومثاله

وكذا جواز أكل امليتة ومال الغري مع ، )٣(َّاألرض، ولو قيل بعدم جواز بيعه لشق ذلك عىل الناس
.ُّضامن الرضر للمضطر، وكذا بيع الرمان والبيض يف القرش، والفجل ونحوه يف باطن األرض

: موم البلوى بقاعدة املشقة جتلب التيسريصلة ع
ال شك أن مسألة عموم البلوى وثيقة الصلة بقاعدة املشقة جتلب التيسري؛ فإن 
ًعموم البلوى بأمر ما يقتيض مشقة وحرجا يتطلب ختفيفا وتيسريا، ومن العلامء من  ً ً

).١/٦١٢(، ، رشح منتهى اإلرادات، للبهويت)١/٤٢٤(املغني، البن قدامة، ) ١(
).٢٢/١٢٣(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٢(
بداية املجتهد وهناية املقتصد، أليب الوليد حممد بـن أمحـد بـن رشـد القرطبـي الـشهري بـابن رشـد احلفيـد، ) ٣(

).٢/١٢٦(م، ١٩٧٥-#١٣٩٥، ٤مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، القاهرة، ط



 

ومن » املشقة جتلب التيسري«من القواعد املندرجة حتت قاعدة » عموم البلوى«يرى 
.)١(»ما عمت بليته خفت قضيته«: ذلك قوهلم

َّإن ما عم وإن خف ينزل منزلة ما يثقل إذا اختص: وكذا قوهلم َّ َّ)٢(.
ويف هذا إشارة إىل أن عموم التلبس باملشقة وإن كانت خفيفة يعترب بمنزلة املشقة 

.الشديدة إذا كانت خاصة
: أدلة القاعدة

.ب التيسري تصلح أدلة لقاعدة عموم البلوىاألصل أن أدلة قاعدة املشقة جتل
والتابعني وفقهاء شإال أنه بالنظر يف السنة املطهرة واملأثور عن الصحابة 

ًاملسلمني أمكن تلمس ما اعترب عموم البلوى به سببا يف إحراز الرخصة أو التخفيف 
.الذي دعت إليه حاجة ملحة أو مشقة زائدة

: مثلة عىل رعاية عموم البلوىوفيام يأيت بعض األدلة بمثابة أ
: السنة املطهرة: ًأوال

ًدخل فسكبت له وضوءا، سأن أبا قتادة لعن كبشة بنت كعب بن مالك -١
فرآين : فجاءت هرة فرشبت منه، فأصغى هلا إالناء، حتى رشبت، قالت كبشة

:قال^ إن رسول اهللا : نعم، فقال: أتعجبني با ابنة أخي، فقلت: أنظر، فقال
.)٣(»ا ليست بنجس، إهنا من الطوافني عليكم والطوافاتإهن«

).٩٣(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )١/٨١(بدائع الصنائع، للكاساين، ) ١(
عادل بن عبد اهللا الشويخ، . د: األشباه والنظائر، ملحمد بن عمر بن املرحل املعروف بابن الوكيل، حتقيق) ٢(

، األشباه والنظائر، أليب حفص رساج الدين )٢/٣٧٢(م، ١٩٩٣-١٤١٣، ١طمكتبة الرشد، الرياض،
محد بن عبد العزيز اخلضريي، إدارة القرآن والعلوم اإلسـالمية : قيقعمر بن عيل املعروف بابن امللقن، حت

).٢/٣٤٨(، #١٤١٧، ١طبكراتيش، باكستان،
، والرتمذى، أبـواب الطهـارة عـن رسـول اهللا )٧٥(سؤر اهلرة، : داود، كتاب الطهارة، بابأبو: أخرجه) ٣(





 

: وجه الداللة
ًعموم االبتالء بدخول اهلرة يف البيوت سببا يف الرتخيص، مع ^ لقد اعترب النبي 

ًكوهنا تأكل الفئران واحلرشات، ثم ترشب من اإلناء، فلو اعترب ذلك الرشب منجسا 
.لإلناء وما فيه حلصلت مشقة شديدة

.)١(ربت اهلرة يف نفسها نجسة مع كثرة مالبستها للناس ألفىض إىل مشقة أخرىولو اعت
ُكانت الكالب تبول، وتقبل وتدبر يف املسجد يف زمان «: قالبعن ابن عمر -٢ ُ

ً، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك^رسول اهللا  ُّ ُ َ«)٢(.
: وجه الداللة

ختفيف يف نجاسة متفق برش املسجد أو غسل حصبائه، وهذا ^ مل يأمر النبي 
.)٣(عليها لعموم البلوى ومشقة االحرتاز

إين امرأة أطيل ذييل وأميش يف املكان القذر؟ : عن أم سلمة أن امرأة قالت هلا-٣
.)٤(»يطهره ما بعده«: ^قال رسول اهللا : فقالت

: وجه الداللة
ا يوجب ًتكرر مالبسة ومالمسة ذيل املرأة للمكان املتنجس أمر^ اعترب النبي 

 
، وابـن ماجـه، )٦٨(سـؤر اهلـرة : ، والنسائي، كتاب الطهارة، باب)٩٢(ما جاء يف سؤر اهلرة : ، باب^

وصـححه ابـن خزيمـة ). ٣٦٧(الوضوء بـسؤر اهلـرة والرخـصة يف ذلـك، : كتاب الطهارة وسننها، باب
).١/١٦٠(، واحلاكم )٤/١١٤(، وابن حبان )١٠٤(

).٢/١٧٢(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
ًالبخاري معلقا، كتاب الوضوء، باب: أخرجه) ٢( ، وأبو داود، )١٧٤(ًيف إناء أحدكم فليغسله سبعا، إذا رشب الكلب: َّ

).٥/٥٣٧(، وابن حبان )٣٠٠(وصححه ابن خزيمة ). ٣٨٢(يف طهور األرض إذا يبست، : كتاب الطهارة، باب
).٢٦٣ص(صالح بن محيد، .رفع احلرج، د)٣(
أبــواب الطهــارة عــن ، والرتمــذى، )٣٨٣(يف األذى يــصيب الــذيل، : داود، كتــاب الطهــارة، بــابأبــو: أخرجــه) ٤(

األرض : ، وابن ماجه، كتاب الطهـارة وسـننها، بـاب)١٤٣(ما جاء يف الوضوء من املوطأ، : باب، ^اهللارسول
).٣٨٣(» صحيح سنن أيب داود«وصححه الشيخ األلباين يف ). ٥٣١(ًيطهر بعضها بعضا، 



 

ًختفيفا، ويقتيض ترخيصا فقال بتطهري ذلك الذيل بمالبسته ألماكن أخرى طاهرة، ولو  ً
.)١(قيل بعدم تطهري ذيلها ألفىض إىل مشقة شديدة

إذا وطئ أحدكم بنعليه األذى، فإن «: ^قال رسول اهللا : قالسعن أيب هريرة -٤
.)٢(»الرتاب له طهور

: وجه الداللة
ًترب عموم البلوى بوطء النجاسات عىل األرض سببا يف اع^ ظاهر أن النبي 

. )٣(الرتخيص بتطهري النعال بمجرد دكها باألرض أو الوطء عىل أرض أخرى طاهرة
: املأثور عن الصحابة والتابعني: ًثانيا
خرجا يف ركب حتى وردوا مما يروى أن عمر بن اخلطاب وعمرو بن العاص -١

يا صاحب احلوض هل : احلوض، وقالًحوضا، فسأل عمرو بن العاص صاحب 
ُترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن اخلطاب َ ُيا صاحب احلوض ال ختربنا، فإنا نرد : َ ِ َ

ُعىل السباع وترد علينا ِ َ)٤(.

).١/١٤٧(إغاثة اللهفان، البن القيم، ) ١(
ـــو: أخرجـــه) ٢( ـــاب اأب ـــابداود، كت ـــصيب النعـــل، : لطهـــارة، ب ، واحلـــاكم يف )٣٨٦، ٣٨٥(يف األذى ي

طهــارة اخلــف : ، كتــاب الــصالة، بــاب»الــسنن الكــربى«البيهقــي يف : ، وعنــه)١/١٦٦(، »مــستدركه«
.كُوروي نحوه من حديث أم املؤمنني عائشة). ٢٩٢(، وصححه ابن خزيمة )٢/٤٣٠(والنعل، 

).٣٣٠ص(عموم البلوى، للدورسي، ) ٣(
حممـد فـؤاد عبـدالباقي، دار : حييى الليثـي، حتقيـق: ، رواية»املوطأ«عبداهللا مالك بن أنس يف اإلمام أبو: أخرجه)٤(

عبـدالرزاق يف : ،  وعنـه وعـن غـريه)٤٣(الطهور للوضوء، : إحياء الرتاث العريب، مرص، كتاب الطهارة، باب
سـؤر سـائر : ، كتاب الطهارة، باب»الكربى«ُّالبيهقي يف : ، وأخرجه من طريق اإلمام مالك)١/٧٦(» مصنفه«

، مـن حـديث حييـى بـن عبـدالرمحن بـن حاطـب، أن عمـر بـن )١/٢٥٠(احليوانات سـوى الكلـب واخلنزيـر، 
املجمـوع «يف Pقال اإلمام النووي . فذكره... اخلطاب خرج يف ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا

إىل حييـى بـن عبـد الـرمحن، لكنـه مرسـل منقطـع؛ فـإن هذا األثر إسناده صـحيح «: )١/١٧٤(، »رشح املهذب
حييـي : ُفلم يدرك عمر؛ بل ولد يف خالفة عثامن؛ هذا هو الصواب، قـال حييـي بـن معـني-وإن كان ثقة-حييى 





 

: وجه الداللة
ًاعترب عمر عموم وشيوع مالبسة السباع للحياض التي يستقى منها سببا يف  َُ َ

.رصفاته الرشعية يف هذا الشأنوت^ الرتخيص، وذلك مما فهمه من النبي 
.)١(وهذا يشري إىل أن هذا من مواضع ما تعم به البلوى

.)٢(»ما زال املسلمون يصلون يف جراحاهتم«: وعن احلسن البرصي أنه قال-٢
: وجه الداللة

َمع كون الدم نجسا باتفاق إال أن عرس االحرتاز منه حال اجلهاد واجلراح الكثرية  ً
ًل هذا عىل اعتبار عموم البلوى مرخصا ًيتطلب تيسريا فد ِّ)٣(.

وقد تواتر عن التابعني أهنم كانوا خيوضون يف طريقهم إىل املساجد يف طني 
.)٤(الطرقات التي فيها ما ينجسها ومل يكونوا يغسلون ما أصاب أقدامهم منها 

يف آثار دم الذباب والرباغيث والنحل وبول اخلفاش ونحو -ويقول ابن حزم 
إن كان ال يمكن التحفظ منه وكان يف غسله حرج أو عرس مل يلزم من غسله «:-ذلك

.)٥(» إال ما ال حرج فيه وال عرس
إن اهلر أيرس من الكلب، وإن الكلب : وقال سحنون من املالكية فيام يبتىل به املرء من السباع

 
إال أن هـذا املرسـل لـه شـواهد تقويـه، . وكـذا قالـه غـري ابـن معـني! بن عبد الرمحن بن حاطب عن عمر باطـل

.»...ذا اعتضد احتج بهواملرسل عند الشافعي إ
).٨٧ص(يعقوب الباحسني، .رفع احلرج، د) ١(
ًالبخاري معلقا بال إسناد : أخرجه) ٢( يف الرجل : ، كتاب الصالة، باب»مصنفه«، وابن أيب شيبة يف )١/٧٧(َّ

. »ما يف نضخات من دم مـا يفـسد عـىل رجـل صـالته«: ، ولفظه)١/٣٩٢(يصيل ويف ثوبه أو جسده دم، 
).١/٢٨١(» الفتح«َاده إىل احلسن احلافظ ابن حجر يف َّوصحح إسن

).٣٣٤(عموم البلوى، للدورسي، ) ٣(
).١/٥٦(مصنف ابن أيب شيبة، ) ٩٧(برقم ) ١/٣١(املصنف، لعبد الرزاق، ) ٤(
).١/١٩١(املحىل، البن حزم، ) ٥(



 

.)١(بتطوافها عليناعلل طهارهتا ^ ًأيرس حاال من السباع، وذلك بقدر احلاجة إليه؛ ألن النبي
:األقلياتفقهتأصيليفالقاعدةتطبيقات

خيلويكادفالبأرسها،باحلياةتتعلقومنكراتخمالفاتهباعمتاملسلمنيغريبالد
هوما:ذلكومناإلسالم،أهلعىلويعكرهيشوبهماودخلهإالاحلياةجماالتمنجمال

تطبيقاهتاوجدتالبلوىبعمومالتخفيفوقاعدةكثري،فاحشهوما:ومنهيسري،نزر
منإلعامهلاصاحلةفهيوعليهسواء،ٍّحدعىلالنبويةالسنةيفواملعامالتالعباداتيف

يفمنهابدوالعنهاانفكاكالشوائبشابتهاأعامليفللرتخيصاألقلياتفقهاءقبل
وشيوع،-ًمثال-ةاحلياومرافقاألعامليفبالنساءالرجالكاختالطالوقت،نفس

خمالفةقانونيةمظلةووجودمطبق،بشكلالديارتلكيفعديدةاجتامعيةمنكرات
.هناكمقيمكلعىلًوقهراًجرباتنفذالتيأحكامهاهلااهللالرشيعة

.ُوعليه فإن القاعدة قد تسهم يف رفع كثري من احلرج والرتخيص يف النزر اليسري من تلك األمور
: : ية

:للقاعدةالعاماملعنى
تتعلقفهياإلسالم،يفدخلإذااملسلمغريعناحلرجبرفعتتعلقالقاعدةهذه

.اإلسالميفالرتغيبإىلوحاجتهالكفر،عناملسلمغريبتوبة
.)٢(»اإلسالم هيدم ما كان قبله«:قولهمنمستفادةالقاعدةوصيغة

.)٣(»باإليامنينحطالكفروزر«:فقالPاجلوينيعنهاَّعربوقد

).١/٣٢٦(املنتقى، أليب الوليد الباجي، ) ١(
، مـن )١٢١(كـون اإلسـالم هيـدم مـا قبلـه وكـذا اهلجـرة واحلـج، : بـابمسلم، كتاب اإليـامن، : أخرجه) ٢(

.، يف سياق حكاية قصة إسالمه وهو عىل فراش املوتسبن العاص حديث عمرو
حممـد يوسـف . د: اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، أليب املعايل عبد امللك بن عبد اهللا اجلويني، حتقيـق) ٣(

.)٤٠٩ص(م، ١٩٥٠-ه١٣٦٩ملنعم عبد احلميد، مكتبة اخلانجي، القاهرة، عيل عبد ا. مويس، د



 

ًوعرب عنها ابن العريب مستفيدا من روايات احلديث بقوله .)١(»اإلسالم هيدم ما كان قبله«: َّ
ِّاجلبمنًبدالِّباحلتبعضهمَّوعرب َ)٢(.

ُّواجلب أننعقبلهكانمايقطعفاإلسالم،)٣(والتغلبالقطع،بمعنى:-ًلغة-َ
يفاملعايصمنُيعتربمماإسالمهقبلارتكبهعامأسلممنحماسبةويمنعبعده،فياميؤثر

ٍتركأوأفعالأوأقوالمناملسلمغريعنصدرفاماإلسالم، ْ يرتتبكانإنكفره،َحالَ
كالعدم،وجيعلهايقطعهااإلسالمفإناإلسالم،حاليفعنهصدرتلوعقاب،عليها

.)٤(عليهااألحكامترتبِمنويمنعآثارها،رفعيأنه:أي
ُكام اتفقت كلمة علامء أهل اإلسالم قاطبة عىل أن الكافر إذا أسلم ال يكلف بقضاء ما فاته  َّ َ ُ ً

.)٥(كفرهيفمن عبادات، سواء يف ذلك الصالة والصيام والزكاة، أو احلج إذا أعرس بعد يرس
الأهلها،منليسألنهيقضيها؛أنأراداإذللعبادةقضاءهيصححواملإهنمبل

احلائضبخالفالكفر،زمانيففاتهعاماإلسالمبعدفعلهماَّيصحفلمًنفال،والًفرضا
.)٦(اجلملةيفالعبادةأهلمنألهناالصوم؛تقيضفإهنا

َّاستدلوقد ِ ُ .قولواملعواإلمجاع،املطهرة،والسنةالكريم،القرآنمنالقاعدةهلذهْ

).٢/٣٩٨(أحكام القرآن، البن العريب، ) ١(
).٢/٢٧٨(السرية النبوية، البن هشام، ) ٢(
).١/٩٦(، الصحاح، للجوهري، )٢/١٦١(لسان العرب، البن منظور، ) ٣(
).٥٥٠ص(يعقوب الباحسني، . دة املشقة جتلب التيسري، دً، نقال عن قاع)٣٩ص(القواعد الفقهية، للبجنوردي، )٤(
كفايـة الطالـب الربـاين عـىل رسـالة: حاشية العدوي، للـشيخ عـيل الـصعيدي العـدوي، مطبـوع هبـامش) ٥(

ــق ــد القــريواين، حتقي ــن أيب زي ــاهرة، ط: اب م، ١٩٨٧-ه١٤٠٧، ١أمحــد محــدي إمــام، مطبعــة املــدين، الق
، املبدع رشح املقنـع، )١/١٩٠(، روضة الطالبني، للنووي، )٦/٢٥٢(، املجموع، للنووي، )١/٦٢٥(

، )٢/٢٩٢(زهــري الــشاويش، املكتــب اإلســالمي، بــريوت، : لربهـان الــدين إبــراهيم بــن مفلــح، حتقيــق
).٥٢٦ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، 

، ١، بريوت، طحاشية، البجريمي عىل اخلطيب، لسليامن بن حممد بن عمر البجريمي، دار الكتب العلمية) ٦(
).٢/٤٥(م، ١٩٩٦-ه١٤١٧



 

:الكريمالقرآن:ًأوال
.]٣٨: األنفال[﴾z y x w v u t s } |﴿:تعاىلقال

:الداللةوجه
منمقيمونعليههمعامينتهواإن:قومكمرشكيمنكفرواللذينحممدياقل«

خالقدماهلماهللايغفراإليامنإىلفينيبوااملؤمننيوقتالوقتالك،ورسولهباهللاكفرهم
.)١(»وتوبتهمبإيامهنمرسولهوطاعةاهللاطاعةإىلوإنابتهمإيامهنمقبلذنوهبممنومىض

:املطهرةالسنة:ًثانيا
وأنقبلها،كانماهتدماهلجرةوأنقبله،كانماهيدماإلسالمأنَعلمتأما«:حديث-١

.)٢(»قبلهكانماهيدماحلج
:الداللةوجه

ِّواجبات وفعل املحرمات، والتعبري باهلدم واجلب واحلت اإلسالم هيدم ما قبله من ترك ال َ َِّ
. ًدليل عىل االستئصال التام ملا كان قبل اإلسالم، والتعبري عام كان قبله يدل عىل الشمول أيضا

.بقضاءأسلمممنًأحداأمرأنهيثبتومل
إلهالأندةشهاإىلادعهم«:لهفقالاليمنإىلاهللارسولبعثهحنيمعاذحديث-٢

ْفأعلمهملذلكأطاعواهمفإناهللا،رسولوأيناهللاإال ِ عليهمافرتضقداهللاأنْ
ْفأعلمهملذلكأطاعواهمفإنوليلة،يومكليفصلواتمخس ِ افرتضقداهللاأنْ

ُّوتردأغنيائهممنتؤخذأمواهلميفصدقةعليهم َ .)٣(»فقرائهمعىلُ

).١١/١٧٦(تفسري الطربي، ) ١(
، مـن )١٢١(كـون اإلسـالم هيـدم مـا قبلـه وكـذا اهلجـرة واحلـج، : مسلم، كتاب اإليـامن، بـاب: أخرجه)٢(

.، يف سياق حكاية قصة إسالمه وهو عىل فراش املوتسبن العاص حديث عمرو
الــدعاء إىل : ، ومــسلم، كتـاب اإليــامن، بـاب)١٣٩٥(وجـوب الزكـاة، :البخـاري، كتــاب الزكـاة، بــاب: أخرجـه) ٣(

إىل الـيمن سًبعـث معـاذا ^ أن النبـي م، مـن حـديث ابـن عبـاس)١٩(الشهادتني ورشائع اإلسالم، 
ًعن ابن عباس أن معاذا قال«: فذكره، ويف بعض الروايات... فقال .س؛ فجعله من مسند معاذ »...َّ



 

:الداللةوجه
ُخياطبالالكافرأن عليهجيبفال،)١(يسلمأنبعدإالالعباداتهذهبفعلَ
.كفرهَحالبفعلهاخطابهلعدمالقضاء؛
:اإلمجاع:ًثالثا
يفعلأنيلزمهالأنهعىلاإلسالميةاألمةأمجعت«:)٢(الكلوذايناخلطابأبوقال

خيتلفمل«:)٤(املروزيلوقا،)٣(»أسلمإذاالقضاءعليهجيبوالكفره،ِحاليفالعبادات
واتفقالفرائض،منيشءبقضاءأسلمالكفارمنًأحدايأمرملالنبيأنيفاملسلمون

.)٥(»اإلسالمِأهلعلامءمنالفتوىُأهلبذلكالقولعىل
:وجوهمنوذلك:املعقول:ًرابعا

ًالكافر حال كفره كان منكرا للوجوب والتحريم فكان الفعل والرتك -١ ًداخال يف ضمن هذا َ
ًاالعتقاد الباطل وفرعا له، فلام تاب من هذا االعتقاد وموجبه، غفر اهللا له األصل وفروعه، 

َفدخلت هذه الفروع فيه حال املغفرة، كام دخلت فيه حال املعصية َ .

خالد بن عيل بن حممد املشيقح، : ب الصالة، ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيقرشح عمدة الفقه، كتا) ١(
).٣٦ص(م، ١٩٩٧-ه١٤١٨، ١دار العاصمة، الرياض، ط

ًاخلطاب، حمفوظ بن أمحد بن احلسن بن أمحد الكلوذاين احلنبيل، كان إماما عالمة ورعا صاحلا، وافر العقل غزير أبو) ٢( ًً
٥١٠التمهيد، االنتصار يف املسائل الكبار، واهلدايـة، تـويف سـنة : ب والكتابة، من مصنفاتهالعلم كثري الفضل واألد

).١٩/٣٤٨(، وسري أعالم النبالء، للذهبي، )٦/٤٥(شذرات الذهب، البن العامد، . هـ
عمـشة، جامعـةمفيد حممد أبو: التمهيد يف أصول الفقه، أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين، حتقيق) ٣(

).١/٣٠١(م، ١٩٨٥-ه١٤٠٦، ١أم القرى، مكة املكرمة، الكتاب السابع والثالثون، ط
عبد اهللا، حممد بن نرصبن احلجاج، املروزي، شـيخ اإلسـالم، احلـافظ، أحـد أعـالم األمـة وعقالئهـا أبو) ٤(

كتـب وعبادها، ولد ببغداد، ونشأ بنيسابور، ورحل رحلة طويلة استوطن بعدها سمرقند وتـويف هبـا، لـه 
سري . هـ٢٩٤هـ، وتويف سنة ٢٠٢تعظيم قدر الصالة، ورفع اليدين، وقيام الليل، ولد سنة : كثرية، منها

). ٢/٢٤٦(، طبقات الشافعية الكربى، البن السبكي، )١٤/٣٣(أعالم النبالء، للذهبي، 
اجلبـار الفريـوائي، عبـد الـرمحن عبـد : تعظيم قدر الصالة، أليب عبد اهللا حممد بـن نـرص املـروزي، حتقيـق) ٥(

).٩٩٢-٢/٩٩١(، ه١٤٠٦، ١مكتبة الدار، املدينة املنورة، ط



 

.األشياءهذهمنبيشءوالمال،والدم،بضامنأسلمممنًأحداأخذالنبيأنيثبتمل-٢
يعتقدكانالذيدينهعباداتمنعليهمايؤديكانفإنهاحلريبأوبالذمييتعلقيامف-٣

َّوأقرصحته، ِ .مطالبتهأولعقوبتهوجهفالجزية،أوباستئامنعليهُ
زيادة-الرشيعةبفروعبتكليفهميقولمنعند-بالعباداتالكفاربمخاطبةُيقصد-٤

الالعباداتألنالدنيا؛يفبأدائهامطالبتهبهدُيقصوالبرتكها،اآلخرةيفعقوبته
يفعليهجتبملفلامكافر،منتصحالوالنيةللنية،الفتقارهاالكفارمنتصح

.)١(أسلمإذاقضاؤهايلزمهملالدنيا،أحكام
.)٢(املعنىهذايناسبالتكاليفوإسقاطاإلسالم،يفالرتغيبإىلمتطلعاحلكيمالشارع-٥

والضيافة،كالصدقة،لصحتها،النيةتشرتطالقربةاألصيلالكافرفعلإذا«بل
:ذلكوأشباهواملنحة،والعارية،والقرض،واإلعتاق،الرحم،وصلة

فإن مات عىل كفره، فال ثواب له عليها يف اآلخرة، لكن يطعم هبا يف الدنيا، 
. ويوسع يف رزقه وعيشه

أنالصحيحللحديثاآلخرة؛يفعليهاابيثأنهاملختارفالصوابأسلموإن
كانحسنةكللهاهللاكتبإسالمهفحسنالعبدأسلمإذا«:قالاهللارسول
.قدمها:أي،)٣(»...أزلفها

ُأحتنثكنتًأموراأرأيتاهللارسوليا:قالسحزامبنحكيموعن يفهباَّ
ماعىلَأسلمت«:اهللارسولقالأجر؟فيهايلهلوصدقةوعتاقةصلةمناجلاهلية

).٣/٨٥(، املبدع، البن مفلح، )١/٢٢٣(، كشاف القناع، للبهويت، )٦/٢٥٢(املجموع، للنووي، ) ١(
).١/٢٢٣(، كشاف القناع، للبهويت، )١/١٣٠(مغني املحتاج، للخطيب الرشبيني، ) ٢(
، والنـسائي، كتـاب اإليـامن )٤١(حـسن إسـالم املـرء، : ًليقـا، كتـاب اإليـامن، بـابالبخـاري تع: أخرجه) ٣(

وصـححه الـشيخ . س، مـن حـديث أيب سـعيد اخلـدري )٤٩٩٨(حسن إسالم املـرء، : ورشائعه، باب
).٢٤٧(» السلسلة الصحيحة«األلباين يف 



 

.)١(»خريمنلكسلف
ِيردوملعقل،يمنعهامالصحيحانحديثانفهذان العملفوجببخالفهام،الرشعَ

.أسلمإذاثوابهإثباتمنذكرتهماعىلاإلمجاعنقلوقدهبام،
هبا،َّيعتدملأسلمولوعبادة،كافرمنتصحال:وغريهمأصحابناقولوأما
.اآلخرةلثوابتعرضفيهوليسالدنيا،أحكاميفهباُّيعتدال:فمرادهم
ٌمطلقَأطلقفإن مغالطجمازففهو:بذلكورصحاآلخرة،يفعليهايثابالأنهِ

.)٢(»هلامعارضالالتيالصحيحةللسنةخمالف
ْفرقُتملاألدلةألنواملالكية؛حنيفةأيبعندًأيضااملرتديتناولالقاعدةهذهوحكم َِّ

الشافعيذهببينامباالرتداد،طارئأوأصيل،كفربعدكانإذامابنياإلسالمدخوليف
.)٣(ولآلدميهللاٍّحقُّكلَّاملرتديلزمأنهإىل

تداركوالعليه،إثمفالباألصالة،تعاىلاهللابحقوقيتعلقالقاعدةهذهونطاق
.)٤(فاتملااألداءأوبالقضاء
وذلكاخلليقة؛عىلهباَّمنسبحانهاهللامنلطيفةهذه:علامؤناقال«:عريبالابنقال

ذلككانفلواملآثم،ويرتكبوناملعايص،ويرتكبونواجلرائم،الكفريقتحمونالكفارأن
.مغفرةنالتهموالتوبة،ًأبدااستدركواملامؤاخذهتميوجب

مامجيعوهدمباإلسالم،املغفرةبذلواإلنابة،عندالتوبةَقبولعليهماهللاَّفيرس
ًوتأليفااإلسالم،كلمةقبوهلمإىلوأدعىالدين،يفدخوهلمإىلأقربذلكليكونتقدم؛

، ومسلم، كتاب )٢٢٢٠(تقه، رشاء اململوك من احلريب وهبته وع: البخاري، كتاب البيوع، باب: أخرجه) ١(
).١٢٣(بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، : اإليامن، باب

).٢٥٤ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، : ً، بترصف يسري، وانظر أيضا)٥-٣/٤(املجموع، للنووي، ) ٢(
).٥٥١ص(يعقوب الباحسني،. ، قاعدة املشقة جتلب التيسري، د)٢/٣٩٩(أحكام القرآن، البن العريب، ) ٣(
).١/١٦١(، املنثور يف القواعد، للزركيش، )٢٥٥ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٤(



 

.)١(»أسلمواوالأنابواملايؤاخذونأهنمعلموالوفإهنمالرشيعة،يفًوترغيباامللة،عىل
التيلألحداثاإلسالمبعدالغسلكإجيابالفروع،َبعضالعلامءُبعضواستثنى

القولعىلبناءوذلكقتل،أوظهارأويمني،عنأكانتسواءوالكفاراتقبله،كانت
.)٢(أخرىفروعيفالفقهاء،بعضعندتسقطالبأهنا

:األقلياتفقهتأصيليفالقاعدةتطبيقات
ًيلجوا يف دين اهللا أفواجا، وما ُتعترب هذه القاعدة ذهبية يف الدعوة إىل اهللا، ومنحة ربانية لعباد اهللا ل

َأشد حاجة األقليات املسلمة وهي تتطلع لنرش دينها، والتمكني لنفسها يف تلك الديار أن تدعو إىل اهللا  َّ
ِهبذه القاعدة ترغيبا يف اإلسالم، وإزالة للحواجز التي قد تعوق الراغبني فيه وهي هبذا تعد الداخلني يف  َ ً ً

.ما كان قبله من الذنوب، وتعدهم ثواب ما أسلفوا من خرياإلسالم بوالدة جديدة هتدم
الكفـرمـنالتوبـةبـابفتحيفمتكاملةمنظومةمتثالنبعدهاالتيالقاعدةمعوهي
.بإطالقواملعايص
بالتوبـةالربـاينالرتخـيصهذاتستوجبالديارتلكيفاملطبقةاجلهالةأنشكوال

.السالفاتالذنوبواملخالفاتَّمشقاتمنكثريملواجهة
 : :

هذه القاعدة كاملتممة للقاعدة السابقة، فالسابقة كانت يف التوبة من الكفر 
والرشك، فهي يف توبة الكفار، وهذه القاعدة يف التوبة من مجيع الذنوب واملعايص فهي 

.يف توبة املسلمني
: املعنى العام للقاعدة

ًتوبة ومتابا، : مصدر تاب يتوب، وهي تدل عىل الرجوع فيقال: -ًلغة-لتوبة ا

).٢/٣٩٨(أحكام القرآن، البن العريب، ) ١(
، املنثور يف القواعـد )٢٥٥ص(، األشباه والنظائر، للسيوطي، )٣٨٨ص(األشباه والنظائر، البن نجيم، ) ٢(

). ١/١٦١(للزركيش، 



 

التوبة التامة، وهي اجلمع بني ترك القبيح : ترك الذنب عىل أمجل الوجوه، واملتاب: والتوب
.)١(وحتري اجلميل

ترك الذنب لقبحه، والندم عىل ما فرط منه، والعزيمة عىل : -ًاصطالحا-وهي 
.)٢(ارك ما أمكنه أن يتدراكه من األعامل باإلعادة ترك املعاودة، وتد

ِّالرجوع إىل اهللا بحل عقدة اإلرصار عن القلب، ثم القيام بكل حقوق الرب: أو هي َ.
َّالندم عىل معصيته من حيث هي معصية، مع عزم أال يعود إليها إذا قدر عليها: أو هي ٍ)٣(.

َّهي أال يبقي : يعود ملثله، وقيلَّوأما التوبة النصوح فهي توثيق العزم عىل أال 
ًالتائب عىل عمله أثرا من املعصية رسا وجهرا ً)٤( .

ًوعالمتها أن يكره العبد املعصية ويستقبحها، فال ختطر له عىل بال وال ترد يف خاطره أصال ُ ِ َ ٍ)٥(.
: والتوبة النصوح هي ما تضمن ثالثة اشياء

.ًال تدع ذنبا إال تناولتهتعميم الذنوب واستغراقها هبا بحيث: األول«
ٌإمجاع العزم والصدق بكليته عليها؛ بحيث ال يبقى عنده تردد، وال تلوم وال : الثاين ُّ ٌ َُّ َ

.ًانتظار، بل جيمع عليها كل إرادته، وعزيمته مبادرا هبا
ختليصها من الشوائب والعلل القادحة يف إخالصها ووقوعها ملحض : الثالث

الرغبة فيام لديه والرهبة مما عنده، ال كمن يتوب حلفظ جاهه اخلوف من اهللا وخشيته، و
وحرمته ومنصبه ورياسته، أو حلفظ قوته وماله، أو استدعاء محد الناس، أو اهلرب من 

).٢/٦١(، لسان العرب، البن منظور، )١/٣٥٧(اللغة، البن فارس، معجم مقاييس ) ١(
).٧٦ص(املفردات، للراغب، األصبهاين، ) ٢(
: ، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ملحمد عـيل التهـانوي، حتقيـق)٩٥ص(التعريفات، للجرجاين، ) ٣(

).٥٢٥-١/٥٢٤(م، ١٩٩٦، ١عيل دحروج، مكتبة لبنان، بريوت، ط. د
).٩٦ص(فات، للجرجاين، التعري) ٤(
).٥٢٥-١/٥٢٤(كشاف اصطالحات الفنون، للتهانوي، ) ٥(



 

َّذمهم، أو لئال يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء هنمته من الدنيا، أو إلفالسه وعجزه، 
.ها هللا ونحو ذلك من العلل التي تقدح يف صحتها وخلوص

فاألول يتعلق بام يتوب منه، واألوسط يتعلق بذات التائب، والثالث يتعلق بمن يتوب إليه، 
الصدق فيها واإلخالص، وتعميم الذنوب هبا، وال ريب أن هذه التوبة تستلزم : فنصح التوبة

.)١(»االستغفار وتتضمنه ومتحو مجيع الذنوب، وهي أكمل ما يكون من التوبة
أن يرتك املعصية يف احلال، وأن يقصد تركها يف : النصوحورشوط التوبة

.)٢(االستقبال، وأن يندم عىل فعلها يف املايض 
َّفإن تعلقت املعصية بحق آدمي استربأ منه، وطلب أن حيله بعد أن يعيد إليه حقه َّ ٍّ ومن )٣(ِّ

.)٤(العلامء من يضيف حصوهلا يف الوقت الذي حدده الشارع، وهو ما قبل الغرغرة
ومقصود هذه القاعدة أن من تاب إىل اهللا توبة خالصة صحيحة فإن اهللا تعاىل يتجاوز له عام 

.فرط من الذنوب، ويسرت عليه ما سلف من العيوب، ويبدل اهللا سيئاته حسنات
التوبة هي حقيقة دين اإلسالم، والدين كله داخل يف «: Pقال ابن القيم 

يكون حبيب اهللا؛ فإن اهللا حيب التوابني وحيب مسمى التوبة وهبذا استحق التائب أن
ًاملتطهرين، وإنام حيب اهللا من فعل ما أمر به، وترك ما هنى عنه؛ فإذا التوبة هي الرجوع 
ًمما يكرهه اهللا ظاهرا وباطنا إىل ما حيبه ظاهرا وباطنا، ويدخل يف مسامها اإلسالم  ًً ً

ا كانت غاية كل مؤمن وبداية األمر واإليامن واإلحسان، وتتناول مجيع املقامات؛ وهلذ

حممـد : بن قـيم اجلوزيـة، حتقيـقامدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، ملحمد بن أيب بكر ) ١(
).٣١٢-١/٣١٠(م، ١٩٧٣-ه١٣٩٣، ٢حامد الفقي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط

).٥٢٥-١/٥٢٤(الفنون، للتهانوي، كشاف اصطالحات ) ٢(
حممـد نـارص الـدين األلبـاين، املكتـب : رياض الصاحلني، ملحيـي الـدين حييـى بـن رشف النـووي، حتقيـق) ٣(

).١١ص(م، ١٩٧٩-ه١٣٩٩، ١اإلسالمي، بريوت، ط
).٤٠١ص(اإلرشاد إىل قواطع األدلة، للجويني، ) ٤(



 

ُوخامتته كام تقدم، وهي الغاية التي وجد ألجلها اخللق واألمر، والتوحيد جزء منها، بل 
هو جزؤها األعظم الذي عليه بناؤها، وأكثر الناس ال يعرفون قدر التوبة وال حقيقتها، 

ًفضال عن القيام هبا علام وعمال وحاال، ومل جيعل اهللا تعاىل  ً حمبته للتوابني إال وهم ًً
ٌخواص اخللق لديه، ولوال أن التوبة اسم جامع لرشائع اإلسالم وحقائق اإليامن، مل  ٌُّ
َيكن الرب تعاىل يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم، فجميع ما يتكلم فيه الناس من 

.)١(» املقامات واألحوال هو تفاصيلها وآثارها
وبا عينيا وعىل الفور، سواء أكانت الذنوب من فالتوبة واجبة من مجيع الذنوب وج

.الصغائر، أم من الكبائر
واتفقوا عىل أن التوبة من مجيع املعايص واجبة، وأهنا واجبة «: Pقال النووي 

، وقال ابن تيمية )٢(» عىل الفور، ال جيوز تأخريها، سواء كانت املعصية صغرية، أو كبرية
P :»٣(» يف كل حالفإن التوبة واجبة عىل كل عبد(.

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿: وقد دل عىل وجوهبا قوله تعاىل
Ô﴾]٣١: النور[.

.]٨: التحريم[﴾! " # $ % & ' )﴿: وقوله تعاىل
.)٤(»يا أهيا الناس توبوا إىل ربكم قبل أن متوتوا«: ^وقوله 
.)٥(»َيا أهيا الناس توبوا إىل اهللا فإين أتوب يف اليوم إليه مائة مرة«: ^وقوله 

).٣٠٧-١/٣٠٦(مدارج السالكني، البن القيم، ) ١(
).١٧/٥٩(رشح صحيح مسلم، للنووي، ) ٢(
).١٠/٣٣٠(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٣(
، والقـضاعي يف )١٠٨١(يف فـرض اجلمعـة،: ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيهـا، بـاب: أخرجه) ٤(

.سمن حديث جابر ) ١/٤٢٠(، »مسند الشهاب«
اسـتحباب االسـتغفار واإلكثـار منـه، : غفار، بـابمسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبـة واالسـت: أخرجه) ٥(

.سمن حديث األغر املزين ) ٢٧٠٢(



 

.)١(ونقل اجلويني اإلمجاع عىل وجوب ترك الزالت والندم عىل ما تقدم منها
.والعقل يؤيد ما جاء به النقل، وانعقد عليه اإلمجاع

.دل عىل هذه القاعدة القرآن الكريم، والسنة املطهرة: أدلة القاعدة
: القرآن الكريم: ًأوال

! " # $ % & ' ) ( * + , - ﴿: قوله تعاىل
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R Q P O NM L﴾]٧٠: الفرقان[.
: وجه الداللة

َّدلت اآلية األوىل عىل أن من تاب توبة نصوحا فقد كفر اهللا عنه س يئاته، وقوله تعاىل يف هذا ً
.يفيد حتقق األمر املوعود به﴾( * + , - .﴿:املوضع

ًودلت اآلية الثانية عىل حتقق املغفرة ملن تاب وآمن وعمل صاحلا، وزادت الثالثة 
.)٢(ملن كملت توبته وصحت رجعته أن اهللا تعاىل يبدل سيئاته حسنات

: السنة املطهرة: ًثانيا
.)٣(»قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا تاب اهللا عليهمن تاب«: ^قوله -١

).٤٠٥-٤٠٤ص(اإلرشاد إىل قواطع األدلة، للجويني، ) ١(
).١٣٠-٦/١٢٧(، )٣٠٩-٥/٣٠٨(، )١٧٠-٨/١٦٨(تفسري ابن كثري، ) ٢(
ستغفار واالسـتكثار منـه، استحباب اال: مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: أخرجه) ٣(

.س، من حديث أيب هريرة )٢٧٠٣(



 

.)١(»التائب من الذنب كمن ال ذنب له«: ^وقوله -٢
.)٢(»وأتبع السيئة احلسنة متحها«: ^وقوله -٣

ثم يستغفر منه : ، قيل»يكتب عليه«: -وقد سئل أحدنا يذنب، فقال-^وقوله -٤
: قال.»فيكتب عليه«: فيذنب، قالفيعود : قيل. »يغفر له ويتاب عليه«: ويتوب؟ قال

.)٣(»يغفر له ويتاب عليه، وال يمل اهللا حتى متلوا«: قال. ثم يستغفر منه ويتوب
: وجه الداللة

األحاديث مرصحة بقبول توبة التائب والتجاوز عن ذنب املستغفر، وأن من تاب غفرت له 
.)٤(ود، يقبل توبة عبده ما مل يغرغرسيئاته، وعفي له عن خطيئاته، واهللا تعاىل حليم تواب، رحيم ود

، كتاب الشهادات، »الكربى«، والبيهقي يف )٤٢٥٠(ذكر التوبة، : ابن ماجه، كتاب الزهد، باب: أخرجه) ١(
َوحـسن إسـناده . س، وغريمهـا، مـن حـديث عبـداهللا بـن مـسعود )١٠/١٥٤(شـهادة القـاذف، : باب َّ

أيب سـعيد، وابـن عبـاس، : ُوروي مـن أحاديـث). ١٣/٤٧١(» الفـتح«احلافظ ابن حجـر العـسقالين يف 
.وأنس بن مالك، وأم املؤمنني عائشة، وغريهم 

، واإلمـام )١٩٨٧(مـا جـاء يف معـارشة النـاس، : ، بـاب^الرتمذي، كتاب الرب والصلة عن رسـول اهللا : أخرجه) ٢(
قــال يل رســول : قــالسالغفــاري ، وغريمهــا، مــن حــديث أيب ذر)١٧٧، ١٥٨، ٥/١٥٣(» مــسنده«أمحــد يف 

ِاتق اهللا حيثام كنت، وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق النـاس بخلـق حـسن«: ^اهللا ِ َ حـديث «: قـال الرتمـذي. »ِ
.مُوروي من حديث معاذ بن جبل، وأنس بن مالك . »حسن صحيح

بكــر أمحــد بــن احلــسني أبــو: وعنــه يف املوضــع األول-) ٤/٢٥٦، ١/٥٨(» مــستدركه«احلــاكم يف : أخرجــه) ٣(
ــي يف  ــامن«البيهق ــعب اإلي ــق»ش ــريوت، ط: ، حتقي ــة، ب ــب العلمي ــول، دار الكت ــسيوين زغل ــسعيد ب ــد ال ، ١حمم

طـارق بـن : ، حتقيـق»املعجـم األوسـط«، وأبـو القاسـم سـليامن بـن أمحـد الطـرباين يف -) ٥/٤٠٨(هـ، ١٤١٠
ــاهرة،  ــرمني، الق ــراهيم، دار احل ــسن إب ــوض اهللا، وعبداملح ــ١٤١٥ع ــري«، ويف )٨/٢٩٨(ـ، ه ــم الكب » املعج

: َّوصــححه احلــاكم، وحــسن إســناده. س، مــن حــديث عقبــة بــن عــامر اجلهنــي -ًخمتــرصا -) ١٧/٢٨٧(
كـام يف -ِّألحاديث إحياء علوم الـدين » خترجيه الكبري«ُّالفضل زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي يف أبو

م، ١٩٩٥/هــ١٤١٥، ١ف عبداملقصود، مكتبة طربيـة، الريـاض، طأرش: ، اعتنى به»املغني عن محل األسفار«
).١٠/٢٠٠(» جممع الزوائد«ُّ، واهليثمي يف -) ١٠٥٤/٢(

ُيف فضل التوبـة واالسـتغفار ومـا ذكـر مـن : ، باب^الرتمذي، كتاب الدعوات عن رسول اهللا : أخرجه) ٤(
، من حديث ابـن عمـر )٤٢٥٣(وبة، ذكر الت: ، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب)٣٥٣٧(رمحة اهللا لعباده، 

، »حـديث حـسن غريـب«: قـال الرتمـذي. »َّإن اهللا يقبل توبة العبد مـا مل يغرغـر«: قال^ أن النبي م
َوروي أيـضا مـن حـديثي). ٤/٢٥٦(، واحلـاكم )٢/٣٩٤(وصححه ابن حبـان  ً عبـادة بـن الـصامت،: ُ

.موأيب أيوب بشري بن كعب 



 

وهذا كله يتعلق بذنوب العباد فيام بينهم، وبني رهبم تبارك وتعاىل، وأما فيام يتعلق 
بذنوب العباد فيام بينهم فام مل حيصل فيه التغافر والتسامح يف الدنيا كان فيه القصاص 

.يف اآلخرة وال بد، وذلك مقتىض أن ربنا تعاىل هو العدل احلكيم
ُّوما عدا ذنوب العباد فيام بينهم فإنه مرجو العفو واملغفرة بالتوبة واإلنابة باستثناء 

z y x w v u t } | ﴿: املوت عىل الرشك، قال تعاىل
ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ }﴾]٥٣: الزمر[.

ليس يف رشيعتنا ذنب إذا فعله اإلنسان مل يكن له خمرج منه « : Pقال ابن تيمية 
.)١(» ًبرضر عظيم، فإن اهللا مل حيمل علينا إرصا كام محله عىل الذين من قبلنابالتوبة إال 

.)٢(»فليس يف رشع اهللا وال قدره عقوبة تائب البتة« : Pوقال ابن القيم 
وال شك أن من تاب من الرشك األكرب والكفر األكرب قبل موته فإن اهللا يتوب 

.لقاعدة السابقةعليه، وال عقوبة عليه باإلمجاع، كام شهدت به ا
! " # $ % & ' ) ( * + , - . ﴿: قال تعاىل
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 :

ًكثريا ما يرتكب أهل تلك األقليات من املخالفات واملوبقات ما يعود سبب إىل جهل 
وغلبة للشهوات، وشيوع للمنكرات، فتفشو املنكرات واحلرمات، ويقع التقصري يف بالدين،

كثري من الواجبات، وهذا يعرفه كل من عايش تلك اجلاليات، ونظر يف أحواهلا، وخالط مسائلها 

حممـد حامـد الفقـي، دار : تقي الدين أمحد بـن عبـد احللـيم بـن تيميـة، حتقيـقالقواعد الفقهية النورانية، ل) ١(
).٢٦٧ص(، ه١٣٩٩املعرفة، بريوت، 

).٢/٩٧(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(



 

ًحيث يقع التقصري كثريا يف الفرائض والعبادات، ويستهان بمحرمات مالية يف وجوه الكسب 
ن غياب مظلة الرشيعة اإلسالمية وأحكامها الرشعية، وخفوت نور األمر واإلنفاق، وبسبب م

تقع مفاسد كثرية يف اجلوابن األرسية -باملعروف والنهي عن املنكر يف تلك املجتمعات 
واالجتامعية، وجيرتأ عىل كبائر وحمرمات، ثم تنشأ مشاكل معقدة فيام يتعلق باألنباء، واالزواج 

باب التوبة عىل مرصاعية يفتح طاقة األمل واستعادة الرشد، والزوجات وغري ذلك، وفتح
.وفعالية اهلوي والشيطان



 

 
 

 

 :)١(.
: املعنى العام للقاعدة

االحتياج إىل : اسم املصدر من االضطرار، واالضطرار: -يف اللغة-الرضورة 
َّاضطره إليه ورضه إليه، بمعنى: اليشء، يقال َ . )٢(أجلاه، وأحوجه إليه : َّْ

َّاضطر«و ُ َأدركه رضر، ووجد به: افتعل من الرضر، أي» ْ ِ ُ َ .
. أيت بمعنى خالف النفعت» َّرض«: وأصل مادة

. )٣(والرضورة تأيت بمعنى املشقة واحلاجة، كام تأيت بمعنى الشدة التي ال مدفع هلا 
ُواملضطر يرد عىل معنيني؛ أحدمها . مكتسب دفعه: مكتسب الرضر، والثاين: َِ

يدفع الرضر الذي : ُيلجئه للرضر، واملضطر يبيع منزله، أي: فالسلطان يضطره، أي
. )٤(تناعه من بيع ماله يلحقه بام

ــــشاطبي، ) ١( ــــات، لل ــــزايل، )١٠-٢/٨(املوافق ــــصفى، للغ ــــري،)١٧٤ص(، املست ــــب املن ، رشح الكوك
اإلسـالمي وحكمتـه، للـشيخ حممـد األمـني الـشنقيطي، ، منهج الترشيع)١٦٠-٤/١٥٩(البن النجار، 

، حقيقــة الــرضورة الــرشعية وتطبيقاهتــا املعــارصة، )١٧ص(، ٢اجلامعــة اإلســالمية، املدينــة املنــورة، ط
).١٧ص(، ه١٤٢٨، ١حممد حسني اجليزاين، دار املنهاج، الرياض، ط.د

).٨٣-٣/٨٢(، ، النهاية، البن األثري)٢/٣٦٠(املصباح املنري، للفيومي، ) ٢(
).١/٥٣٨(، املعجم الوسيط، )٢٤٧ص(، خمتار الصحاح، )٢/٧٤(القاموس املحيط للفريوز آبادي، ) ٣(
حممـد عبـد القـادر عطـا، دار : أحكام القرآن، اليب بكر حممـد بـن عبـد اهللا املعـروف بـابن العـريب، حتقيـق) ٤(

).١/٨٢(م، ٢٠٠٣-ه١٤٢٤، ٣الكتب العلمية، بريوت، ط



 

ُترد ويقصد هبا أحد معنيني-يف اصطالح علامء الرشيعة-والرضورة  ِ معنى عام، : َ
. ومعنى خاص

.ما ال بد منه يف قيام مصالح الدنيا والدين: أما املعنى العام للرضورة فهو
أن : واملعنى العام للقاعدة يدور عىل أن مقصود الرشع من الـخلق مخسة، وهو

. )١(عليهم دينهم، وأنفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وماهلم حيفظ
ِّوهذه الرضورات اخلمس أول من عني بعدها عىل هذا النحو  َ ِ هو -فيام وصل إلينا-ُ

َّمأمور به، ومنهي عنه، ومباح، فأما : فالرشيعة متضمنها«: املعايل اجلويني حيث قالأبو
، ...فأثبت الرشع يف املوبقات منها زواجر، وأما املنهيات ...املأمور به فمعظمه العبادات

، واألموال معصومة ...، والفروج معصومة باحلدود...الدم معصوم بالقصاص: وباجلملة
. )٢(»...عن الرساق بالقطع

َوحتديد هذه الرضورات وعدها يف مخس إنام علم باالستقراء التام احلاصل بتتبع  ِ ُ ُّ
ريق األمارات، بحيث ثبتت مراعاة نصوص الكتاب والسنة وقرائن األحوال وتفا

َالشارع هلا والتفاته إليها يف مجيع أحكامه، بل يستحيل أن يفوهتا يف يشء من أحكامه،  ِّ َُ
. )٣(بل مجيع التكاليف الرشعية تدور حوهلا باحلفظ والصيانة 

ُوذهب اآلمدي إىل أن هذه الرضورات اخلمس املحصورة مل ختل من رعايتها ملة من امللل 
: ُاملقاصد اخلمسة التي مل ختل من رعايتها ملة من امللل، وال رشيعة من الرشائع، وهي«: لفقا

ًنام كان نظرا إىل واحلرص يف هذه اخلمسة األنواع، إ... الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال،

).١٧٤ص(ى، للغزايل، املستصف) ١(
).١١٥١-٢/١١٥٠(الربهان، للجويني، ) ٢(
، رشح الكوكـب املنـري، )٥٢-٢/٤٩(، املوافقـات، للـشاطبي، )١٧٠ص(روضة الناظر، البـن قدامـة، ) ٣(

).١٦٠-٤/١٥٩(البن النجار، 



 

. )١(»الواقع، والعلم، والنتفاء مقصد رضوري خارج عنها يف العادة
للرضورة، فقد نقل فيه عن الفقهاء واألصوليني القدامى وأما املعنى اخلاص 

: واملحدثني عدة تعاريف، منها
. )٣(»ًاخلوف عىل النفس من اهلالك علام أو ظنا«: هلا بقوله)٢(تعريف الدردير املالكي

خوف الرضر برتك األكل، إما عىل نفسه أو «: تعريف اجلصاص احلنفي هلا بقوله
. )٤(»عىل عضو من أعضائه

هي أن تطرأ عىل اإلنسان حالة من اخلطر أو «: وهبة الزحييل بقوله. وقد عرفها د
املشقة الشديدة؛ بحيث خياف حدوث رضر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو، أو بالعرض، 
ٍأو بالعقل، أو باملال، وتوابعها، ويتعني أو يباح عندئذ ارتكاب احلرام، أو ترك 

. )٥(»ا لرضر عنه يف غالب ظنه ضمن قيود الرشعًالواجب، أو تأخريه عن وقته، دفع
ِوهو تعريف مبني عىل الرضورات اخلمس، وعىل ما استفيد من قاعدة الرضورات تبيح «: ُ

. )٧(»احلاجة تنزل منزلة الرضورة عامة كانت أو خاصة«: ، وقاعدة)٦(»املحظورات
. احلالة امللجئة الرتكاب حمظور رشعي: وهي باجلملة

ٌأن الرضورة حالة ال مدفع هلا، كام يدل عىل أن الرضورة عذر معترب وهذا يدل عىل َ

).٣/٣٠٠(اإلحكام، لآلمدي، ) ١(
ي املالكي، األزهـري، تـوىل اإلفتـاء بمـرص، مـن الربكات، أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب حامد العدوأبو) ٢(

هــ، ١١٢٧أقرب املسالك ملذهب اإلمـام مالـك، الـرشح الكبـريعىل خمتـرص خليـل، ولـد سـنة : تصانيفه
). ٢/٦٧(، ومعجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، )١/٢٤٤(األعالم، للزركيل، . هـ١٢٠١وتويف سنة 

).١١٦-٢/١١٥(ر، دار الفكر، بريوت، الرشح الكبري، أليب الربكات أمحد الدردي) ٣(
).١٥٩ص(أحكام القرآن، للجصاص، ) ٤(
).٦٤ص(وهبة الزحييل، . نظرية الرضورة الرشعية، د) ٥(
). ٩٤ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )١/٤٥(األشباه والنظائر، البن السبكي، ) ٦(
).١٠٠ص(بن نجيم، ، األشباه والنظائر، ال)٨٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٧(



 

ًيف ارتكاب املحرمات، وأما سقوط الواجبات فإنه ال يدخل حتت مفهوم الرضورة اصطالحا؛ 
. وذلك ألن الوجوب تشرتط فيه القدرة واالستطاعة، فعند العجز تسقط الواجبات

ٌولكن الـملجأ مضطر «: قال ابن العريبُوربام أطلق مصطلح الرضورة عىل احلاجة،  َُ َ َّْ
ًحقيقة، واملحتاج مضطر جمازا ٌ َ ً«)١( .

ُوالرضورة التي تستباح معها املحرمات قد يلجئ إليها حالة التداوي، أو دفع  ُُ ُ
ُالصائل، أو نشوب احلريق، أو حوادث السري، وباجلملة فإن السبب اجلامع هلا هو ُ :

الدين، والنفس، والنسل، والعقل، واملال، ومن هذه : املحافظة عىل الرضورات اخلمس
: اجلهة تنقسم الرضورة بالنظر إىل حمافظتها عىل الرضورات اخلمس إىل أقسام مخسة

قتل الشيوخ، والنساء، واألطفال يف اجلهاد، إذا : رضورة سببها حفظ الدين، مثل-١
. حتصن هبم العدو فامتنع اجلهاد إال بقتلهم

ِتناول الـمحرم يف املخمصة، أو : ببها حفظ النفس، والعقل، مثلرضورة س-٢،٣ َّ َُ ِ
. ُاملرض إذا أجلئ إليه

. ًدفع املال للمعتدي حفظا لعرض امرأة مسلمة: رضورة سببها حفظ النسل، مثل-٤
. )٢(ًإفساد قليل املال حفظا ألكثره : رضورة سببها حفظ املال، مثل-٥

: أدلة القاعدة
: لة متضافرة عىل رعاية الرشيعة حلالة الرضورة واالضطرار، فمن ذلكلقد قامت األد

: القرآن الكريم: ًأوال
.]١٧٣: البقرة[﴾v u t s rq p o n m l k j i﴿: قوله تعاىل

. ]١٤٥: األنعام[﴾¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ²﴿: وقوله تعاىل

).١/٨١(أحكام القرآن، البن العريب، ) ١(
).٣٥ص(حممد حسني اجليزاين، . حقيقة الرضورة الرشعية، د) ٢(



 

. ]١١٩: األنعام[﴾* + , - . / 0 1 2 43﴿: وقوله تعاىل
َدلت اآليات بجملتها عىل حل املحرمات حال االضطرار، حيث ذكر : وجه الداللة ِّ ِ

َّاالضطرار بعد ذكر حتريم امليتة، والدم، وحلم اخلنزير، وما أهل لغري اهللا به  ِ ُ)١( .
. ثم إن مجيع أدلة نفي احلرج والتيسري ورفع املشقات دالة عىل املراد، وقد تقدمت

: السنة املطهرة: ًثانيا
.)٢(»ال رضر وال رضار«: قوله -١
ٍوأعوذ بك من رضاء مرضة، وفتنة مضلة«: وقوله -٢ ٍ ٍ َ«)٣( .
ٍيا نبي اهللا؛ إنا بأرض قوم : قلت: قالسكام يف حديث أيب ثعلبة اخلشني وقوله -٣ َّ

أصيد بقويس وبكلبي الذي ليس : أهل الكتاب، أفنأكل يف آنيتهم، وبأرض صيد
َّبمعلم وبكلبي املعلم؛  فإن وجدتم : أما ما ذكرت من أهل الكتاب«: فام يصلح يل؟ قالَّ

َوما صدت بقوسك . غريها فال تأكلوا فيها، وإن مل جتدوا فاغسلوها وكلوا فيها
َفذكرت اسم اهللا فكل، وما صدت بكلبك املعلم فذكرت اسم اهللا فكل، وما صدت  َ َ َْ َّ ُْ ُ

ْبكلبك غري معلم فأدركت ذكاته فكل َُّ َ«)٤(.

جمموعـة مـن البـاحثني، دار : تفسري البحر املحيط، ملحمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس، حتقيـق) ١(
).١/٦٦٤(م، ١٩٩٣-ه١٤١٣، ١الكتب العلمية، بريوت، ط

» مـسنده«،، واإلمـام أمحـد يف )٢٣٤٠(من بنى يف حقه ما يرض جـاره، : كتاب األحكام، باب: ابن ماجه: أخرجه) ٢(
ابن عباس، وأيب سعيد اخلدري، : ُوروي من أحاديث. س، وغريمها، من حديث عبادة بن الصامت )٥/٣٢٦(

ــرة، وجــابر، وغــريهم  ــاين يف . وأيب هري ــريوت، ط»إرواء الغليــل«وصــححه األلب ، ٢، املكتــب اإلســالمي، ب
). ٨٩٦(م، ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥

» مــسنده«، واإلمــام أمحــد يف )١٣٠٦(نــوع آخــر مــن الــدعاء، : النــسائي، كتــاب الــسهو، بــاب: أخرجــه) ٣(
، وهو قطعة من دعاء كان يقولـه عـامر يف صـالته سـمعه مـن م، من حديث عامر بن يارس )٤/٢٦٤(

).١/٥٢٣(واحلاكم ،)٥/٣٠٤(وصححه ابن حبان . ^النبي 
، ومسلم، كتاب الـصيد والـذبائح ومـا )٥٤٧٨(صيد القوس، : البخاري، كتاب الذبائح، باب: أخرجه) ٤(

).١٩٣٠(الصيد بالكالب املعلمة، : يؤكل من احليوان، باب



 

: دالةوجه ال
دلت هذه األحاديث بجملتها عىل نفي الرضر واالضطرار يف دين اهللا تعاىل، وأفاد 

ًاحلديث الثالث حل ما كان مكروها، أو ممنوعا منه؛ للحاجة إليه ً َّ .
أن أهل بيت كانوا باحلرة حمتاجني فامتت عندهم ناقة سوعن جابر بن سمرة -٤

. كلها، فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتهميف أَّهلم، أو بعريهم، فرخص هلم النبي 
: ال، قال: قال» ؟أما لك ما يغنيك عنها«: أن رسول اهللا قال لصاحبها: ويف رواية

ْاذهب فكلها« ُ«)١( .
: وجه الداللة

دل احلديث عىل أنه جيوز للمضطر أن يأكل من امليتة ما يكفيه ما دامت املجاعة 
. )٢(باقية، واملخمصة قائمة

يا رسول اهللا، إنا بأرض تصيبنا هبا خممصة، فام حيل لنا : قلت: قالسواقد الليثيوعن أيب -٥
. )٣(»ًإذا مل تصطبحوا، ومل تغتبقوا، ومل حتتفئوا بقال، فشأنكم هبا«:من امليتة؟ فقال

: وجه الداللة
ًأفاد احلديث أهنم إذا مل جيدوا لبنا يصطبحون به أول النهار، أو يغتبقون به آخر 

. )٤(ر، ومل يكن لدهيم متر يأكلونه، فقد حلت هلم امليتة النها
وقد وردت أحاديث يف إباحة مال الغري عند االضطرار، وأخرى يف الدفع عن 

، )١٠٤، ٨٩، ٥/٨٧(» مـسنده«، واإلمام أمحد يف )٣٨١٦(يف املضطر إىل امليتة، : داود، كتاب األطعمة، بابأبو: أخرجه) ١(
َوحسن إسناده األلباين يف ). ٩٧، ٥/٩٦(» املسند«وابنه عبداهللا يف زوائده عىل  ).٣٨١٦(» صحيح سنن أيب داود«َّ

).٨/١٥٠(نيل األوطار، للشوكاين، ) ٢(
مليتة ما حيل من ا: ، كتاب الضحايا، باب»السنن الكربى«، والبيهقي يف )٥/٢١٨(» مسنده«اإلمام أمحد يف : أخرجه) ٣(

).٤/١٢٥(وصححه احلاكم ). ٣/٢٥١(» املعجم الكبري«، والطرباين يف )٩/٣٥٦(بالرضورة، 
).٥٧ص(وهبة الزحييل، . نظرية الرضورة الرشعية، د) ٤(



 

: النفس والعرض واملال، ومن ذلك
ُمن قتل دون ماله فهو شهيد، «: قال رسول اهللا : قالسعن سعيد بن زيد -٦

ُومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن ق ُتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله ُ
. )١(»فهو شهيد

يا رسول اهللا، أرأيت إن جاء رجل : فقالجاء رجل إىل رسول اهللا: وعن أيب هريرة قال-٧
أرأيت إن : ، قال»فاقتله«: فإن قاتلني، قال: ، قال»فال تعطه«:يريد أخذ مايل؟ قال

. )٢(»فهو يف النار«: تلته؟ قالأرأيت إن ق: ، قال»فأنت شهيد«: قتلني؟ قال
: وجه الداللة

دل احلديثان عىل تعظيم رضورات النفس، والعرض، واملال، ودفع الصائل عليها؛ حلفظها 
. ّورعايتها، وأنه عند االضطرار هتدر دماء كانت معصومة قبل التعدي والصيال

: اإلمجاع: ًثالثا
حالة االضطرار؛ للنص عليه يف القرآن انعقد اإلمجاع عىل إباحة األكل من امليتة يف 

. )٣(الكريم، والسنة النبوية، وقيست عليها سائر املحرمات 
وقد استقرت قواعد الرشيعة عىل نفي احلرج واملشقات البالغة، وإزالة الرضر، 

. وتفويت أعىل املفسدتني بارتكاب أدنامها
َّظها، وقد قسم العلامء وسائل واملقاصد اخلمسة أو الرضورات اخلمس ال بد من محايتها وحف

ما : ، والرتمذي، كتاب الديات، باب)٤٧٧٢(يف قتال اللصوص، : داود، كتاب السنة، بابأبو: أخرجه) ١(
مـن : ، والنـسائي، كتـاب حتـريم الـدم، بـاب-واللفظ له-) ١٤٢١(شهيد، ُجاء فيمن قتل دون ماله فهو 

البخـاري، كتـاب املظـامل، : ، وأخرجه»حسن صحيح«: قال الرتمذي). ٤٠٩٥، ٤٠٩٤(قاتل دون دينه، 
الـدليل عـىل أن مـن قـصد أخـذ مـال : ، ومسلم، كتاب اإليـامن، بـاب)٢٤٨٠(من قاتل دون ماله، : باب
ً، خمترصا مقترصا عىل مجلة مبداهللا ابن عمرو ، من حديث ع)١٤١... (غريه ).ِّالدين(ً

الدليل عىل أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القـصد مهـدر : مسلم، كتاب اإليامن، باب: أخرجه) ٢(
).١٤٠(، ...الدم يف حقه و

).١٣/٣٣٠(املغني، البن قدامة، ) ٣(



 

. )١(الرضوريات، واحلاجيات، والتحسينيات: حفظ هذه املقاصد إىل ثالثة أقسام رئيسة، هي
هي ما ال استغناء عنه يف الدارين، وما ال بد منه يف قيام مصالح : والرضوريات

ائمها، املكلفني يف الدنيا والدين، وحفظ الرضورات اخلمس بإقامة أركاهنا، وتثبيت دع
.)٢(وبدرء الفساد الواقع واملتوقع عليها، فاحلاجة يف الرضوريات ملجئة وال بد

ولست أعني باختالل نظام األمة هالكها، «: Pيقول الشيخ ابن عاشور 
واضمحالهلا؛ ألن هذا قد سلمت منه أعرق األمم يف الوثنية واهلمجية، ولكني أعني به أن تصري 

ألنعام، بحيث ال تكون عىل احلالة التي أرادها الشارع منها، وقد أحوال األمة شبيهة بأحوال ا
يفيض بعض ذلك االختالل إىل االضمحالل اآلجل بتفاين بعضها ببعض، أو بتسلط العدو 

. )٣(»استيالئها عليهاعليها إذا كانت بمرصد األمم املعادية هلا، أو الطامعة يف
: وحفظ الرشيعة للمصالح الرضورية يتم من جانبني

. حفظها من جانب الوجود؛ بترشيع ما يقيم أركاهنا ويثبت بنياهنا: األول
. حفظها من جانب العدم؛ بترشيع ما يدرأ عنها اخللل: الثاين

ًوقد حاول بعض الباحثني أن يضع تعريفا ضابطا للرضوري، فقال كل ما يؤدي : ً
ا ينزل منزلة ذلك كال أو يف الدنيا إىل تلف األصل، أو انحرافه، أو زوال منفعته، أو م

ًجزءا، حقيقة أو حكام سواء كان واقعا أو متوقعا، بشكل قطعي، أو قريب من القطعي،  ً ً ًً
. )٤(وما يؤدي فقده يف اآلخرة إىل دخول النار وحصول العذاب، ولو لفرتة 

ِما دار كالسياج حول الرضوريات ومل يبلغ درجتها يف االفتقار إليها، : احلاجيات-٢

). ١٧٤ص(، املستصفى، للغزايل، )٧٨ص(ن عاشور، ، مقاصد الرشيعة، الب)٢/٨(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).٢/١٢٣(، قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، )٢/٨(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(
).٧٩ص(مقاصد الرشيعة، البن عاشور، ) ٣(
، ١حممد مهـام ملحـم، دار العلـوم، عـامن، األردن، ط. تأصيل فقه األولويات دراسة مقاصدية حتليلية، د) ٤(

).٢٢٩-٢٢٨ص(م، ٢٠٠٧



 

ِرتب اهلالك عىل فقدهاَوت ُّ َ.
فتتحقق الرضوريات مع فقد احلاجيات، ولكن بعرس بالغ وحرج معنت، 
فاحلاجيات تدور عىل ما تدفع به املشقات من الرخص والتوسعات، وسائر 

. )١(التخفيفات؛ وذلك لتسهل احلياة عىل املكلفني وتسري هبم يف رفق ويرس 
ًا أو تسهيال ألجل احلصول عىل املقصود، فهي دون ًفاحلاجة هي احلالة التي تستدعي تيسري

. )٢(ًمؤقتا الرضورة من هذه اجلهة، وإن كان احلكم الثابت ألجلها مستمرا، والثابت للرضورة
ما توسط بني الرضوريات، والتكميالت، : بقولهPوهي ما عرب عنه العز ابن عبد السالم

. )٣(صالح اآلخرة، ففعل السنن املؤكدات الفاضالتهذا بالنسبة ملصالح الدنيا، أما بالنسبة مل
إهنا مفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق «: وقد ضبطها الشاطبي بقوله

َاملؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب، فإذا مل تراع دخل عىل 
سد العادي املتوقع يف احلرج واملشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفا-عىل اجلملة-املكلفني 

. )٤(»املصالح العامة
وهي مقتضيات املروءات، ومكارم األخالق، وحماسن العادات، : التحسينيات-٣

وجتنب األحوال املدنسات التي تأنفها العقول الراجحة، والنفوس الصاحلة، 
. )٥(فتكمل بذلك وجتمل احلياة

الدنيوية، وال ينال الناس بفقدها فالتحسينيات ال تتوقف عليها حياة الناس الدينية أو

).٥٢-٥١ص(، نظرية الرضورة الرشعية، للزحييل، )١١-٢/١٠(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).٢٠٩ص(رشح القواعد الفقهية، ألمحد الزرقا، ) ٢(
).٢/٦٠(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم ) ٣(
).١١-٢/١٠(املوافقات، للشاطبي، ) ٤(
ثر االضطرار يف إباحة فعل املحرمات الرشعية، جلـامل نـادر الفـرا، دار ، أ)٢/١١(املوافقات، للشاطبي، ) ٥(

).٤٢ص(م، ١٩٩٣-ه١٤١٤، ١اجليل، بريوت، ط



 

مستقيمة لدى أصحاب الفطر املستقيمة ال تبدو حرج، إال أن احلياة بفقد التحسينيات 
. )١(والعقول السلمية

ما ال يتعلق برضورة حاقة، وال حاجة عامة، «: بقولهPوقد عرب عنها اجلويني 
ما «: مرة أخرى، فقالوعرب» ولكنه يلوح فيه غرض يف جلب مكرمة، أو نفي نقيض هلا

. )٢(»ًالح وصح الندب إليه ترصحيا، كالتنظف
: الضوابط الفارقة بني الرضوريات واحلاجيات والتحسينيات

ٍّتتبدى بعض الضوابط التي تفرق بني هذه املقاصد، فمن جهة املعنى اللغوي لكل 
ا بعده، يتضح أن الرضوري ما ال بد منه، واحلاجة فيه ملجئة، وهو أصل للحاجي وم

ِوأما احلاجي والتحسيني فإن احلاجة فيهام غري ملجئة أصال، وينزل التحسيني رتبة يف  َ ً
. االحتياج إليه حيث ال ترتتب مشقة بفواته، وإنام تفوت الزينة واجلامل

ُوأما من جهة املعنى االصطالحي فلكل أثره الدنيوي فإن الفساد املرتتب نتيجة  ُ ٍّ
ًو إتالف األصل، أو زوال منفعته كال أو جزءا حاال أو مآالفقد الرضوري يف الدنيا ه ً ً .

ًوأما احلاجي ففقده ال يرتب شيئا مما سبق من الفساد، سواء أكانت عامة أم خاصة،  ُ
ًوإنام حتصل مشقة وشدة، وأما التحسيني ففقده ال يرتب شيئا مما سبق وإنام فقدان 

. اللذات واملستحسنات
: خرويوأما من حيث األثر األ

ًففقد الرضوري يرتتب عليه التعرض لعذاب اهللا، ودخول النار إما خلودا بسبب 
ًالكفر، أو دخوال مؤقتا بسبب الكبائر من عصاة املوحدين ً .

ًوأما احلاجي فيرتتب عىل فقده اخلوف من دخول النار، ولو دخوال مؤقتا، وحصول املشاق  ً

).٢٦٤ص(اجلياليل، . القواعد األصولية عند اإلمام الشاطبي، د) ١(
).٩٢٥-٢/٩٢٤(الربهان، للجويني، ) ٢(



 

.)١(فقده تأخر اإلنسان عن عايل رتب ودرج اجلنانيف دخول اجلنة، وأما التحسيني فيرتتب عىل 
:األقلياتحياةيفوتطبيقاتالرشعيةالرضورةضوابط

أحدعىلواملحافظةالرشعيةاألحكامتطبيقبنيالتعارضعنداالضطرارينشأ
الرضورات اخلمسة من الدين، أو النفس، أو العقل، أو العرض، أو املال، فتنشأ مفسدتان 

حد إَّإحدامها أكرب من األخرى؛ فأما الكربى فحصول رضر حمقق ال حيتمل يف متعارضتان 
وأما الصغرى فهي فعل حمظور رشعي، وال مناص من ارتكاب أحد ، الرضورات اخلمس

.األمرين وانتهاك إحدى احلرمتني فيرتتب عىل تلك احلالة درء الكربى بركوب الصغرى
َإذا ْملِ ْيكــــنَ َّإالَُ ُاألســــنةِ َّ ِ َ ٌركــــبَمْ َ َفــامْ ــةَ ُحيل َ ْ ــضطرِ ِالـم َّ ْ ُ َّإالْ ــاِ َركوهب ُ ُْ ُ

.اخلطروإزالةالرضرلرفعيكفيالذيالقدرإاليرتكبالاالضطراروعند
هذهتضبطأنمنبدوالمؤقتة،استثنائيةحالةبالرضورةالعملأنٍخافوغري
وترتكباملحرماتألجلهاتنتهكرشعيةرضورةتعتربحتىمعتربةبضوابطالرضورة

.املخالفاتمعها
ًوتعرضاباالستثناءاتًاكتظاظاالساحاتأكثرأنًأيضاالبيانعنوغني

ديارعنًبعيداتعيشالتيتلكاألقليات،ساحةهياحلاجاتيفًوتنوعاللرضورات
.ًوغرباًرشقااإلسالم

واجلرأةملحظور،اارتكاب-جمتمعة-تبيحالتيالرشعيةالرضورةضوابطييلوفيام
: املرشوعغريعىل

ًرجحان وقوع الرضر الفادح حاال أو مآال: الضابط األول ً :
فمتى قطع املكلف، أو غلب عىل ظنه حصول مفسدة كربى بإحدى الرضورات 

).٢٤٤-٢٣٩ص(حممد مهام، . تأصيل فقه األولويات، د) ١(



 

ًاخلمس فقد جاز ارتكاب املحرم، فإن مل يغلب عىل الظن، وإنام كان احتامال مرجوحا مل  ً
. )١(ألحكام ال تناط باألوهام، وال تتعلق باالحتامالت املستبعدة جيز انتهاك املحرم؛ إذ ا

يا رسول اهللا إنا : قلت: قالسويدل عىل هذا الضابط حديث أيب واقد الليثي 
إذا مل تصطبحوا ومل تغتبقوا ومل «: بأرض تصيبنا هبا خممصة، فام حيل لنا من امليتة؟ قال

.)٢(»فشأنكم هباًحتتفئوا بقال
الرخص«و،)٣(»خطؤهالبنيبالظنعربةال«:الفقهيةالقواعدمنكلذلويشهد

.)٤(»بالشكتناطال
أنيصلحوالًومعتربا،حاالحقيقياالرضرأوالرضورةكونمنبدفال:وعليه

.غالببظنًمتوقعاوالًواقعاالًمتومهايكون
غريبالبالدالربويةديةاالقتصاواملؤسساتواملصارفبالبنوكالعملفإنهذاوعىل

رضورةمنهذايعتربمنبقولعربةواليستباح،أنجيوزالاألقلياتديارويفاملسلمة
ُتنزلالتياحلاجةأوالعيش، َّ َ عىلتفرضالتيتلكالرضورة،َمنزلةالفقهاءعندُ

أنهعىلالعملهذافإباحة،)٥(واالرتزاقللعيشكوسيلةالعملهذاقبولالشخص
.املسلمنيبالدعنًفضالالغرببالديفيسلمالرضورة

بالرباتتعاملالومؤسساتأخرى،أعاملوجودمعحاصلةالرضورةفليست
الربا،بعقديتصلأكانسواءًمطلقا،الربويةبالبنوكالعملجيوزالأنهوالصحيحًأصال،

).٦٦-٦٥ص(وهبة الزحييل، . ، نظرية الرضورة الرشعية، د)٣/٢٧٩(عالم املوقعني إ) ١(
.سبق خترجيه) ٢(
).١٨٨ص(، واألشباه والنظائر، البن نجيم، )١٥٧ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٣(
).١٤١ص(، األشباه والنظائر، للسيوطي، )١/١٣٥(األشباه والنظائر، البن السبكي، ) ٤(
).٥٣١-٥٢٩ص(يوسف القرضاوي، . فتاوي معارصة، د: يراجع) ٥(



 

عىلفيقاسبالربايتصلالماماوأبالربا،يتصلفيامالوارداحلديثلنصبه؛يتصلالأم
.الرباعىلاإلعانةبجامعبهيتصلما

منأعظممفسدةلدفعالبنوك؛هذهيفالعمليقتيضاملوازناتفقهبأنالقولوأما
مفسدةمنأعظمالربامفسدةألنيصح؛فالالبنوكهذهيفاملسلمنيغريعملمفسدة

.املوازنةهذهتصحفالالبنوك،هذهيفاملسلمغريعمل
سبيلهنايكنملحقيقياًاضطرارااملسلمنيغريبالديففرداضطرارًجدالسلمولو

.)١(بقدرهاتقدرالرضورةإذأحد؛لكلًمطلقاالبنوكهبذهالعملإلباحة
معرشائهاأواملساكن،لبناءًمطلقاالربويةالبنوكمناالقرتاضجيوزالوهكذا

.)٢(بالتقسيطالعقارتبيعميةإسالرشكاتوجود
أوبالذهب،التختمرضورةمناأليامهذهيفكثريونيدعيهفامسبقماعىلوبناء

وفتحاخلمور،ببيعتسمحالتياالقتصاديةالرضورةأوالربوي،التعاملرضورة
نميباحوالاحلقيقية،الرضوراتمنيعتربالهذاكلذلك،ونحو...للسياحاملالهي

.غريهايفأماإلسالم،بالديفذلكأكانسواءاحلرام،أجله
هبااهللاَّمنرخصةهوإناماالضطرارعنداملحظورارتكابأنإليهالتنبهينبغيومما

.)٣(باملعايصتناطالوالرخصعباده،عىل

األعامل والوظائف، وأثر الظروف املعيشية يف الغرب يف حلها وحرمتهـا، بحـث للـدكتور، حممـد عـثامن ) ١(
).١٦٣-٢/١٦٢(م، ٢٠٠٦شبري، مقدم إىل الدورة الرابعة ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا بالقاهرة 

البلوى، بحث للدكتور وهبة الزحييل، مقدم إىل الـدورة الرابعـة ملجمـع فقه املوازنات والرتجيح، عموم) ٢(
).٢/٢٠٦(م، ٢٠٠٦فقهاء الرشيعة بأمريكا، القاهرة 

، واألشــباه )٢/١٦٧(، واملنثــور يف القواعــد، للزركــيش، )١/١٣٥(األشــباه والنظــائر، البــن الــسبكي، ) ٣(
).١٣٨ص(والنظائر، للسيوطي، 



 

رفسافبلدإىلبلدمنًمخرالينقلاستؤجراملسلمنيغريببالدشاحنةسائقأنفلو
قوليفالسفررخصلهحتلفال،ًعاصيابهوكانمعصية،سفرهذاسفرهكانبشاحنته

.للحنفيةًخالفا)١(العلمأهلمجهور
.)٢(للحنفيةًوخالفاللجمهورًوفاقاالرخص؛بهتستباحالحمرمفعلكلوهكذا

.)٣(»اًقطعخمطئفهوقالهفإنباإلباحة،يقولًأحداأظنما«:العريبابنقال
: حتقق فقد الوسائل املرشوعة يف دفع الرضورة: الضابط الثاين

ًواملراد أن يتعني ارتكاب النهي الرشعي، أو خمالفة األمر الرشعي طريقا لدفع الرضورة ورفع 
.االضطرار، ومتى أمكن املكلف أن يزيل الرضر بوسيلة مباحة امتنع عليه أن يرتكب املحظور

غريهأوبنكمنبالربايقرضهمنإىليلجأأنلهيكنملاملالىلإاضطرًإنساناأنفلو
.الطيبالكسبأواحلسن،للقرضمرشوعةسبيلكليعدمحتى

الطعامصاحبامتنعفإنامليتة،يأكلأنلهجيزملآخرلدىًطعامااجلائعَوجدولو
.)٤(بقيمتهصاحبهعىلًجرباجوعتهلسديأخذه؛أنلهكانبيعهمن

﴾zyxw﴿:وهذا وغريه من األمثلة يدل عىل فقهها قوله تعاىل

، املغنـي، البـن قدامـة، )٣/٤٣٦(زكريا عمـريات، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، : ، حتقيقاملدونة، ملالك بن أنس) ١(
).٣/٥٥٩(، كشاف القناع، للبهويت، )٥٧٣-١/٥٧٠(، أحكام أهل الذمة، البن القيم، )٨/١٣٣(

صية وال يمنـع سـفر املعـ: جاء يف تيسري التحرير حكاية اختالف الفقهاء يف املسألة بني احلنفية واجلمهـور) ٢(
يمنع؛ ألن الرخصة نعمة فـال تنـال : َمن قطع الطريق أو غريه الرخصة عند أصحابنا، وقال األئمة الثالثة

﴾، أناط رخصة أكـل امليتـة باالضـطرار بـرشط q p o n m l k j i﴿: باملعصية، ولقوله تعاىل
فيبقـى يف غـري هـذه ظامل للمـسلمني بقطـع الطريـق، : ٍخارج عىل اإلمام، وال عاد، أي: كونه غري باغ، أي

فكذا سائر الرخص بالقياس، أو بداللة النص، أو باإلمجـاع عـىل عـدم الفـصل، : احلالة عىل أصل احلرمة
ــاىل ــه تع ــرخص بقول ــصوص ال ــالق ن ﴾، PO N M L K J I H G F E﴿: وألصــحابنا إط

). ٢/٤٤٠(تيسري التحرير، ألمري بادشاه، : انظر
.بترصف يسري)١/٨٥(أحكام القرآن، البن العريب ) ٣(
).٦٦ص(وهبة الزحييل، . نظرية الرضورة الرشعية، د) ٤(



 

قم:امرأتهفقالتلغريه،ناقةعندهالذيالرجلحديثيفجوقوله،]١٦:التغابن[
حتى أسأل : ِّاسلخها حتى نقدد شحمها وحلمها ونأكله، فقال: فانحرها فأبى، فنفقت، فقالت

.)١(»فكلوها«: ال، قال: قال» غنى يغنيك؟هل عندك «:ج، فأتاه فسأله، فقالجرسول اهللا
الرضر «: عدد من القواعد الفقهية التي تقرر هذا املعنى، ومن ذلكًأيضاويدل هلذا 

.)٢(»يدفع بقدر اإلمكان
فاألصل يف الرضر أن يزال بالكلية، فإن مل متكن إزالته بالكلية، فيزال املقدور عليه، 

.أو يرتك عىل حاله
ُّكاملغصوب يرد بح ًاله إن كان قائام سليام، أو ُ كانفإنمعه،النقصوأرشًمعيباً

ُّفريدًهالكا َ .قيمياكانإنقيمتهأومثليا،كانإنمثلهُ
:)٣(»باملعسوريسقطالامليسور«:-ًأيضا-الفقهيةالقواعدتلكومن

باألمورالتكليفُتسقطالواملشقةأداؤه،تعرسباميسقطالالتكاليفمنتيرسفام
.]٢٨٦: البقرة[﴾§ ¨ © ª » ¬®﴿:تعاىلقالاملستطاعة،
بنلعمرانجقالوقد،]٧: الطالق[﴾ZYXWVU]\﴿:سبحانهوقال

ًقائام، فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعىل جنبِّصل«:حصني ً«)٤(.
ه متى أمكن ألحد وتيرس له احلصول عىل احلالل الطيب فإن حالت: وباجلملة فإنه

ال تعد من قبيل الرضورة، بل يتعني عليه يف هذه احلالة أن يقترص عىل هذا احلالل 

.سبق خترجيه)١(
).١٩٨ص(، الوجيز، للبورنو، )٢٠٧ص(رشح القواعد الفقهية، للزرقا، ) ٢(
، األشـــباه والنظــــائر،)٣/١٩٨(، املنثــــور، للزركـــيش، )١٥٩ص(األشـــباه والنظـــائر، للـــسيوطي، ) ٣(

).١/١٧٤(البن السبكي، 
، مـن حـديث )١١١٧(ًإذا مل يطـق قاعـدا صـىل عـىل جنـب، : البخاري، كتاب تقـصري الـصالة، بـاب: أخرجه)٤(

. سعمران بن حصني 



 

.)١(ويستغني به، وال جيوز له ارتكاب يشء من احلرام
ًوبناء عىل هذا الضابط فإنه ال حيل االقرتاض بالربا من أجل أن يبني اإلنسان بيتا  ً

ًمتى كان قادرا عىل أن يستأجر، أو كان مالكا لبيت،  ًولو متواضعا، وال رشاء سيارة ً
بالربا؛ ليعمل عليها، ولديه عمل مباح يكفيه، وال فتح مكتب هنديس، أو حماماة، أو 

.)٢(ونحو ذلك... ٍّعيادة طبية، أو متويل أو توسيع حمل جتاري، أو صناعي، أو زراعي
.ًاحا حيقق املطلوبًكام أنه ال جيوز العدول إىل عالج حمرم، إال بعد أن ال جيد املسلم عالجا مب

وكذا ال حيل له العدول إىل تأمني جتاري حمرم، إال بعد أن يفقد التأمني التعاوين 
.التكافيل املرشوع

ْوكذا ال جيوز له العدول إىل طعام حمرم، أو دخل حمرم، إال بعد أن يفقد احلالل  َ
تني املباح، ويف ًالطيب، فيستغني مثال عن األطعمة التي حتتوي اجليالتني املحرم باجليال

ال حيل ملسلم استعامل اخلامئر «: ذلك صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة، ونصه
واجليالتني املأخوذة من اخلنازير يف األغذية، ويف اخلامئر واجليالتني املتخذة من النباتات أو 

ُاحليوانات املذكاة رشعا غنية .)٣(»عن ذلكً
:الرضورةلرفعقدرب املحظور عىل أدنى االقتصار يف ارتكا: الضابط الثالث

ماأويباحمافيكوناملحظور،املحرممنينتهكمابمقداريتعلقالضابطوهذا
أوتوسع،غريمناالضطرارورفعالرضورة،بدفعًمقيدااملحظورمنفيهيرخص

ها،عليزادماجيوزفالالرضورة،حلالجازإناماملحظورإباحةألنوذلكاسرتسال؛
.واملنعاحلظروهوأصله،عىلزادفياماملحظورويبقى

).٧٦ص(حقيقة الرضورة الرشعية، ملحمد اجليزاين، ) ١(
).٢/١٩٢(وهبة الزحييل، ضمن بحوث املؤمتر الرابع ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا، . فقه املوازنات والرتجيح، د) ٢(
.ه١٤٠٧، الدورة الثالثة، صفر، )٢٣(قرار رقم ) ٣(



 

ُأن املضطر ال يأكل من امليتة إال قدر ما يسد رمقه، ويبقي عىل مهجته، ومن اضطر : فمن ذلك ُّ
إىل اخلمر إلزالة الغصة مل جيز له التعدي عن هذا القدر، ومن استشري يف شأن خاطب أو ناكح، مل 

ًالتعريض بقدحه كافيا؛ كأن يقوليعدل إىل الترصيح متى كان  ِ .)١(ذلكونحو... ال يصلح لك: ْ
ففي،]١٧٣: البقرة[﴾nmlkji﴿:تعاىلقولهذلكعىلويدل

أوغريها،وجودمعآكلهاهووالعادياحلاجة،فوقامليتةآكلهوالباغي:التفسري
.)٢(الشبعحدإىلأكلمنهووالعاديًوتلذذا،ًشهوةأكلهامنهوالباغي

.)٣(»ما أبيح للرضورة يقدر بقدرها«: ومن القواعد التي دلت عىل هذا الضابط قاعدة
وكذا احلاجة تقدر بقدرها، فإذا كان الطبيب جيوز له أن ينظر من العورة بقدر 

.رضورة العالج، فليس له أن يزيد عليها، وليس له أن خيلو باملرأة األجنبية عنه
من املغرتبني يف غري بالد املسلمني أن يعمل بعمل وإذا أجاز بعض العلامء للمضطر 

ًحمرم لسد رمقه، واإلبقاء عىل نفسه، فليس له أن يبقى مستمرئا للعمل املحظور، فضال  ً
.وإنام ما جاز لعذر فإنه يبطل بزواله، كام سيأيت! ًعن أن يبقى مرتبحا منه

:ورةالرضبقاءزمنعىلاملحظورارتكابيفاالقتصار:الرابعالضابط
للمحظوراإلباحةزمنفيتقيدالرضورة،بحكمالعملبزمنيتعلقالضابطوهذا

عاداملحرمالنتهاكاملبيحالعذرزالفإذامنزلتها،تنزلالتياحلاجةأوالرضورةببقاء
الإذوالبدل؛باخللفالعملٍحينئذجيوزوالواملنع،التحريممنعهدهسابقإىلاألمر
.األولحكمهإىلاملمنوععاداملانعزالفإذامنه،واملبدلالبدلبنياجلمعجيوز

.)٤(»ما جاز لعذر بطل بزواله«:الفقهيةالقاعدةمعنىوهذا

، املنثـور يف القواعـد، )٩٥ص(، األشباه والنظـائر، البـن نجـيم، )٨٤ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ١(
).٣٢١-٢/٣٢٠(للزركيش، 

).٢/٢٣١(، أحكام القرآن، للقرطبي،)١/٨٥(أحكام القرآن، البن العريب، ) ٢(
).٩٥ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٨٤ص(ظائر، للسيوطي، األشباه والن) ٣(
، ورشح القواعــد )٩٥ص(، واألشــباه والنظـائر، البــن نجـيم، )٨٥ص(األشـباه والنظــائر، للـسيوطي، ) ٤(

).١٨٩ص(الفقهية، للزرقا، 



 

أن يلجأ إىل الرتاب يف -إذا فقد املاء أو عجز عن استعامله-فاملتيمم الذي أبيح له 
فإن تيممه يبطل بزوال عذره الطهارة، فإذا وجد املاء، أو قدر عىل استعامله بعد التيمم 

.)١(ُاملبيح، فإذا وجد املاء بطل التيمم
.)٢(وكل ما جتاوز عن حده انعكس إىل ضده

.)٣(وإذا ضاق األمر اتسع، وإذا اتسع األمر ضاق
واملسلم عىل كل حال ويف كل زمان ومكان، سواء أكان ببالد املسلمني أم بغريها مأمور بأن 

ًرته، ومدافعة االضطرار بعد وقوعه ما استطاع إىل ذلك سبيال، يسعى لدفع غربته، ورفع رضو
.تعني عىل كل قادر مطيقمبل هو فرض من فروض الكفاية عىل األمة، وفرض 

ُّأن املسلم إذا تعني عليه رد رمق مهجة املسلم : ومجلة القول يف ذلك«: قال ابن عبد الرب
َّوتوجه الفرض يف ذلك بأال يكون هناك غريه قيض ع .)٤(»ليه برتميق تلك املهجة اآلدميةَّ

قضية ابتعاث طلبة الدراسات العليا : ومن التطبيقات ذات الصلة بحياة األقليات
إىل الغرب يف التخصصات العلمية املتنوعة، واألصل يف هذا األمر أن اإلقامة بتلك 

.البالد غري املسلمة جازت للرضورة، أو احلاجة التي تنزل منزلتها
أهل اإلسالم البتعاث أبناء املسلمني يف ختصصات دقيقة حيتاج إليها فإذا احتاج

املسلمون، وكان هذا موضع رضورة، فلتقدر بقدرها وزماهنا، فليمنع االبتعاث يف غري 
العلوم الفنية والدقيقة فال حاجة البتعاث يف علوم لغوية، أو أدبية، أو تارخيية، وإنام 

.)٥(طبيقية، والتي ال تتأتى يف ديار اإلسالمليقترص عىل العلوم التجريبية والت

ــسيوطي، ) ١( ــائر، لل ــباه والنظ ــيم، )٨٣ص(األش ــن نج ــائر، الب ــباه والنظ ــد)٩٣ص(، األش ، رشح القواع
).١٦٣ص(الفقهية، للزرقا، 

).٩٣ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٨٣ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٢(
.املراجع السابقة) ٣(
).٢٢٦-٢/٢٢٥(، تفسري القرطبي، )١٤/٢١٠(التمهيد، البن عبد الرب، ) ٤(
).٤٨-٤٦ص(حممد الصباغ، . االبتعاث وخماطره، د) ٥(



 

عىل أنه جتدر العناية باختيار أهل االستقامة والتدين من أولئك املبتعثني مع 
حتصينهم بام حيتاجون إليه، وتوعيتهم بام سيواجهون من إشكاالت وحتديات، وإذا 

َقضوا مدة من السنوات هناك فلتقض يف كنف املراكز اإلسالمية، حتى إ ْ َُ ذا انتهت ْ
َّأغراضهم العلمية، وقضوا مهمتهم عجلوا بعودهتم إىل بالدهم، من غري أن يطيلوا 

.البقاء من غري حاجة معتربة
: أال يرتتب عىل ارتكاب املحظور وقوع مثله أو أكرب: الضابط اخلامس

َّفينبغي أن يكون الرضر يف املحظور الذي حيل اإلقدام عليه أقل من حالة 
لرضر ال يزال برضر مماثل له، وال برضر أكرب منه، وإنام يزال برضر أدنى الرضورة؛ إذ ا

.منه، ويف هذا نظر واعتبار للمآالت
وهذا الضابط يتعلق بتعارض املفاسد، فبقاء املفسدة حال االضطرار يعارض 
ُارتكاب املحظور، فأهيام كان أكرب دفع باألصغر، وأهيام كان أعم دفع باألخص، 

.دفع باألدونوأهيام كان أعىل
.وهذه كلية الرشيعة العظمى وقاعدهتا الكربى، وعليها تدور السياسة الرشعية

َّإذا اجتمع للمضطر حمرمان كل منهام ال يباح بدون الرضورة «: Pقال ابن رجب 
.)١(»تباحًوجب تقديم أخفهام مفسدة، وأقلهام رضرا؛ ألن الزيادة ال رضورة إليها فال 

ٍقد قيدت بقيد مهم، » الرضورات تبيح املحظورات«: فإن قاعدةًوبناء عىل ما تقدم
. )٢(»برشط عدم نقصاهنا عنها«: وهو

طه عبد الـرءوف سـعد، : رير الفوائد، أليب الفرج عبد الرمحن بن رجب احلنبيل، حتقيقتقرير القواعد وحت) ١(
).٢٦٥ص(م، ١٩٧١-ه١٣٩١، ١طمكتبة الكليات األزهرية، القاهرة،

ــسيوطي، ) ٢( ــائر، لل ــباه والنظ ــيم، )٨٤ص(األش ــن نج ــائر، الب ــباه والنظ ــد )٩٤ص(، األش ، رشح القواع
).١٨٥ص(الفقهية، للزرقا، 



 

: فاحلاصل أن هذه القاعدة مقيدة بقيدين
.اإلباحة املذكورة بمعنى رفع اإلثم واحلرج، ال بمعنى التخيري بني الفعل والرتك: أوهلام
.ل هناك حمظورات ال تبيحها الرضورات البتةالرضورات ال تبيح مجيع املحظورات، ب: ثانيهام

: ويمكننا بعد مراعاة هذين القيدين صياغة معنى هذه القاعدة عىل هذا النحو
.)١(»الرضورات ترفع اإلثم واحلرج عند ارتكاب املحظورات التي دوهنا يف املفسدة«

: ومما يؤكد هذا التقييد من القواعد الفقهية
.)٢(»الرضر ال يزال بمثله«
.)٣(»يتحمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام«
.)٤(»ُيرتكب أخف الرضرين لدفع أعظمهام«

: ومن القواعد الفقهية املتعلقة بالتدافع بني املصالح واملفاسد وغريها مما يتصل هبذا الضابط
-ًمثال-أن حيفظ املضطر أصول الرشيعة وثوابتها، فال تلجئه رضورة مهام بلغت ألن يكفر باهللا 

M ﴿:؛ وذلك لقوله تعاىل-ًعياذا باهللا-ال حتمله نازلة ألن يطمئن قلبه بالكفر و
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d c b a ` _ ^ ] \﴾]١٠٦: النحل[.
.)٥(فال يتصور اإلكراه عىل يشء من أعامل القلوب

وال يتصور اإلكراه باجلنان، وال عىل جحد ما جيب «: Pقال العز ابن عبد السالم

).١١٢ص(حممد اجليزاين، . الرضورة الرشعية، دحقيقة ) ١(
).٨٦ص(، األشباه والنظائر، للسيوطي، )١/٥٣(األشباه والنظائر، البن السبكي، )٢(
).١٩٧ص(، رشح القواعد الفقهية، للزرقا، )٩٦ص (األشباه والنظائر، البن نجيم، ) ٣(
).٩٦ص (ن نجيم، ، األشباه والنظائر، الب)٨٧ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٤(
).٢٠٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٥(



 

.)١(»وعرفانِيامن به؛ إذ ال اطالع للمكره عىل ما يشتمل عليه اجلنان من كفر وإيامن، وجحداإل
كام ال يتصور اضطرار إىل قتل نفس معصومة؛ ألن النفوس من حيث هي نفوس 

.)٢(يف مرتبة واحدة يف نظر الرشع
.]٣٣: اإلرساء[﴾lk j i h g f e d﴿: قال تعاىل

: زنا واللواط والفواحش الظاهرة والباطنة، قال سبحانهوكذا ال يتصور اضطرار إىل ال
﴿ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴾]ولو كان يفعل هذا ]١٥١: األنعام ،

.بغري املسلم، وبغري ديار اإلسالم
حرمة تويل الكفار واختاذهم أولياء من : ومما له تعلق بحياة األقليات من التطبيقات

هم، وال جيري يف ذلك اضطرار؛ ألن بين-حلاجته-دون املؤمنني، وإن أقام املسلم 
ٍعقيدة الوالء والرباء موضعها القلب الذي ال سلطان ألحد عليه، وليس ألحد أن 
حيتج عىل حمبته القلبية ألعداء اهللا بام بينه وبينهم من تعامل ظاهر، وليس ألحد أن 

وما هم ًيدعي اضطرارا يف هذا األمر، بل ال ينعقد اإليامن إال ببغض أولياء الشيطان،
z y x w v u t s } ﴿: عليه من باطل األديان، قال تعاىل
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Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À﴾]٤: املمتحنة[.
أن يصاحلوا أعداء الدين -ًوإن بلغ العنت منهم مبلغا-كام أنه ليس ألهل فلسطني 

ٍائيا وال بيعها للكافرين، وال عقد صلح دائم ومطلق، فإن وقع يشء عىل التنازل عنها هن

).١/١٣٧(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ١(
).٢٤٨ص(شفاء الغليل، للغزايل، ) ٢(



 

ًيتضمن إقرار غري املسلمني عىل ديار اإلسالم ومقدساته، أو كان هذا الصلح دائام 
ًومطلقا فقد صار فاسدا وباطال ًً.

إن املسجد األقىص وما بارك اهللا «: جاء يف قرار ملجمع الفقه اإلسالمي بالسودان
لسطني أرض إسالمية، ال جيوز التفريط يف شرب منها، وإنه ليس لليهود أي حوله من ف

.)١(»حق تارخيي يبيح هلم االستيطان فيها
وبشكل عام فإن العمل بحكم الرضورة إنام هو حالة مؤقتة، ومسألة استثنائية، 

: والواجب حياهلا عىل أنواع ثالثة
.لبدائل املباحة واملتاحةوهو األخذ با: ما جيب قبل العمل بحكم الرضورة-١
.وهو االقتصار عىل القدر والوقت الذي به يرتفع الرضر فحسب: ما جيب أثناء الرضورة-٢
وهو السعي إىل رفعها، وبذل اجلهد يف التخلص منها، وهو : ما جيب بعد نزوهلا-٣

.واجب مفروض
 : :

 :

: املعنى العام للقاعدة
والرتكالفعلبنيالتخيريبمعنىالرضورةإىلاملنسوبةاإلباحةال يصح اعتبار

الفعليفواإلثمواجلناحاحلرجرفعيفيدالرشعيةالنصوصظاهرألنوذلكًمطلقا؛
.)٢(املباحفرديأحدوهووتركه،الفعلبنيالتخيريدونوذلكفحسب،
:بإطالقنييطلقاألصولينيعنداملباحأنذلك

.ه١٤٢١، يف االجتامع احلادي والعرشين، سنة )٣(قرار رقم ) ١(
).١٤١-١/١٤٠(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(



 

هواإلطالقوهذاوالرتك،الفعلبنيفيهخريماوهوطرفاه،استوىما:أوهلام
.واحلرامواملكروه،واملندوب،للواجب،قسيماإلطالقهبذاواملباحاألصل،

واملندوب،الواجب،يعماإلطالقهبذاوهواحلرج،فيهرفعما:الثاينواإلطالق
ut ﴿:تعاىلقالكامللحرام،قسيمفهوباحلالل،ويسمىواملباح،واملكروه،

w v﴾]١(]٥٩: يونس(.
احلرجرفعمعنىعىلاإلباحةهواملحظورتبيحالتيبالرضورةالعملفحكم

.وزمنهابقدرهاالرضورةتقديريفتعاىلاهللاتقىإذاباتفاقمضطرعىلإثمفالواإلثم،
.]١٦: التغابن[﴾z y x w﴿:تعاىلقالوقد
الرضوراتمنمعهايكونقداحلرجرفعبمعنىاإلباحةفإنكذلكاألمركانوإذا

املحظوربقاءمعاإلثمرفعمعنىعىلاإلباحةأوالرتكإجيابأوالفعلإجيابيقتيضما
ِاملرتكب َ .املؤبدةاحلرمةوهواألصيل،حكمهعىلَ

أكل امليتة ملن أرشف عىل املوت، وال جيد ما : التي جيب فعلهافمثال الرضورة 
. يدفع به عن نفسه

ُالتي أمر هفهو رخصة من جهة رفع احلرج، عزيمة من جهة اإلبقاء عىل حيات
. بحفظها وعدم إتالفها

إهالكتعاىلاهللايكلفهملإذسعة؛فيهإنحيثمنرخصةيسمى«:قدامةابنقال
يسمىأنوجيوزونجاسته،املحلخبثوهوًموجودا،التحريمسببولكوننفسه،
.)٢(»اجلهتنيقبيلمنفهوبرتكه،العقابوجوبحيثمنعزيمة

.ًآثامكانالرضورةبحكماألخذعنامتنعفلو

).١/٤٢٧(البن النجار، رشح الكوكب املنري، ) ١(
).٦١-٦٠ص(روضة الناظر، البن قدامة، ) ٢(



 

.)١(»لواجبإاليرتكالالواجب«:قاعدةعليهتدلبالوجوبواحلكم
حكمللوسائل«:قاعدةعليهتدلامك،)٢(»وجبجازإذاًممنوعاكانما«أو

.)٤(»واجبفهوبهإالالواجبيتمالما«و،)٣(»املقاصد
.)٥(بحفظهااملأمورالنفسحلفظوسيلةتعنيقدامليتةأكلألنوذلك

قتل املسلم بغري حق، ويف هذه : -وهو الرضورة التي جيب تركها وحيرم فعلها-ومثال الثاين 
اب هذا املحرم ارتكاب مثله أو أشد، وهو ما يتعارض مع ما سبق تقريره احلالة يرتتب عىل ارتك

يف الضابط اخلامس من ضوابط الرضورة، وعىل الراجح فال يدخل هذا حتت حقيقة الرضورة 
.)٦(الرشعية التي تبيح ارتكاب النهي، بل يصري من قبيل جلب املفاسد ال درئها

دل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، كل مسألة خرجت عن الع«: Pقال ابن القيم
ُفليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها -وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث

.)٧(»بالتأويل
الحمظوراتهناكبلاملحظورات،تبيحالالرضوراتمنالنوعهذافإن:وعليه

رتبةدونوخطورتهبتهرتكانتمااملحظوراتمنالرضوراتتبيحوإنامالبتة،تباح
.)٨(عنهانقصاهناعدمبرشط:-القاعدةهذهتتمةيف-قوهلممعنىوهذاالرضورة،
الرشعيةالرضورةإنحيثبحال؛ًحمرمابالرضورةالعمليكونفالوعليه

).١٤٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ١(
).١٤٨ص(، األشباه والنظائر، للسيوطي، )٣/١٤٦(املنثور يف القواعد، للزركيش، ) ٢(
).٣/١٣٥(، إعالم املوقعني، البن القيم، )١/٧٤(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ٣(
).٣٥٨-١/٣٥٧(، رشح الكوكب املنري، البن النجار، )٢/٩٠(األشباه والنظائر، البن السبكي، ) ٤(
).٣/١٣٥(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٥(
).٢٧٣-٢٥/٢٧٢(، جمموع الفتاوي، البن تيمية، )٨٦ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٦(
).٣/٣(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٧(
).١١١ص(حممد اجليزاين، . حقيقة الرضورة الرشعية، د)٨(



 

.عليهاراجحةأوهلا،مساويةمفسدةيعارضهاَّبأالمرشوطة
الكفركلمةإجراء:واملؤاخذةاإلثمرفعنىمععىلفعلهايباحالتيالرضورةومثال

هوماعىلاملحظورويبقىجائز،االضطرارعندبهفالعملاإلكراه،عنداللسانعىل
.مؤبدةحرمتهألنًجائزا؛يصريوالواحلظر،احلرمةمنعليه

هذاإنبلوالرتك،الفعلبنيختيريغريمناألخرويةاملؤاخذةإثمهوفاملرفوع
.)١(ًشهيدالكانقتلحتىصربلوهَاملكر

كانإن:وقيلبالسلف،ًواقتداءالدين،عىلًمصابرةاالمتناع«األفضلألنوذلك
بقائه،ملصلحةالتلفظفاألفضلالرشع،بأحكاموالقيامالعدو،يفالنكايةمنهيتوقعممن

.)٢(»االمتناعفاألفضلَّوإال
.واملعقولالكريم،القرآنمن:القاعدةأدلة
:الكريمالقرآن:ًأوال
.]١٧٣: البقرة[﴾rq p o n m l k j i﴿:تعاىلقوله
:الداللةوجه

حالالتناولأنذكروإنامالرتك،أوالفعللهأنوالًختيريا،اآليةيفاهللاَيذكرمل
.اإلثميرفعاالضطرار

.]١٨٤: البقرة[﴾PO N M L K J I H G F E﴿:تعاىلقوله
إذاأنهإىلوأشارالعذر،نفسذكربلله،جيوزوالأيفطر،الوأالفطر،فله:يقلومل

.أخرأياممنفعدةاضطر

).١٠٩ص(املرجع السابق، ) ١(
).٢٠٧-٢٠٦ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٢(



 

.]١٠١: النساء[﴾Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴿:تعاىلقوله
. فإن شئتم فاقرصوا: فلكم أن تقرصوا، أو: عىل القول بأن املراد القرص من عدد الركعات، ومل يقل

P O N M W V U T S R Q﴿:تعاىلوقال
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

d﴾]َأكرهمنأن:فالتقدير،]١٠٦: النحل ِ ْ إنيلحقهعذابوالعليه،َغضبفالُ
.فلينطقشاءإنأوينطق،أنفله:يقلوملباإليامن،مطمئنوقلبهالكفر،بكلمةتكلم

³²´ ﴿:تعاىلقولهيفكامالتخيري،معنىعىلاإلباحةبخالفوهذا
µ¹¸¶﴾]جنب،وعىلومدبرة،مقبلةشئتم،كيفيريد،]٢٢٣: البقرة
.)١(واضحختيريفهذا

:املعقول:ًثانيا
.احلرجرفعمعنىعىلُتقصدوإنامالتخيري،معنىيفهنااإلباحةتدخلال

والرتك،الفعلطريفيفاإلذنتقريرإىلالشارعمقصدمنمفهومالتخيريلفظألن
.)٢(التخيريمعنىفيهفليسعنه،سكوتاحلرجورفعقصده،يفاءسوعىلوأهنام

الدرجات،أعىليفمأجوراإلكراهمعالكفربكلمةيتكلمملمن:يقولونواجلميع
. والتخيري ينايف ترجيح أحد الطرفني عىل اآلخر، وكذلك غريه من املواضع املذكورة سواه

:األقلياتفقهتأصيليفالقاعدةتطبيقات
مجلةعىلاألقلياتفقهَيعتمدأنأواألقليات،حياةتقومأنِّباطراديصلحال

كانوإنمنزلتها،ينزلوماالرضورةوحاالتالطارئة،الظروففقهعىلأواستثناءات،

). ١٧١ص(اجلياليل، . القواعد األصولية عند اإلمام الشاطبي، د) ١(
).١/١٤٣(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(



 

معبالدها،خارجاملسلمةلألقلياتالدينيةاحلياةحلفظمستصحبةمقاصدعنغنىال
ونرشالرسالةتبليغإىلالتطلعمعبحسبه،ٌّكلقلياتاألأوضاعخصوصياتمراعاة

لألقليات،الداخليةاإلمكاناتحدوديفاألولوياتمراعاةخاللمنذلككلالدعوة،
.اجلهاتخمتلفمنهبااملحيطةاخلارجيةوالظروف

عند بعض الفقهاء، وبعض جمامع فقه -ًمثال-ُفإذا أعملت قاعدة الرضورات، فأبيح 
ت رشاء مساكن عن طريق التمويل الربوي خارج ديار اإلسالم، فإن هذه اإلباحة ال األقليا

تعني بالنسبة لألقليات سوى نفي احلرج واجلناح ملن اضطر، وليس األمر عىل التخيري بني الفعل 
. والرتك، بل األصل الرتك، واالقرتاض الربوي حرام فوق كل أرض، وحتت كل سامء

إىليبادروأنالربا،ورطاتمنلهرشعيخمرجعنيبحثأنمسلمبكلوحري
باقية،احلرمةفإناالستغفار،منبكثريذلكيشفعوأنواحلرام،اإلثمهذامنالتخلص

.األخرويةاملؤاخذةأواإلرص،أواإلثمهورفعوما
منالديارتلكخلتلوفياممرشوعيتهجيداملذكوراحلكمهذافإناحلال؛وبطبيعة

مماالديار؛هذهلقاطنياإلسالميةالبدائلتقديميمكنهاإسالمية،متويليةماليةتمؤسسا
حيرمفإنهالتمويل،هلذاالبدائلبتقديمُتعنىإسالميةماليةمؤسساتثمةكانتإذاأنهيعني
من-كذلكواحلال-مشاقهمتعدوالاملساكن،لرشاءالطريقةهبذهالتلبساألفرادكلعىل

الكابوسهذاعناالبتعادمنبدالبلاإلسالمي،احلسيفالتيسريجتلبالتياملشاق
اخلناقوتضييقإفقارهم،يفواإلمعانالفقراء،أتعابامتصاصعىليقومالذيالرشس

.وصوبحدبكلمنعليهم
بل إن اإلعراض عن رشاء املساكن عرب املؤسسات املالية اإلسالمية املتوافرة يعد خمالفة 

ًخة لتعاليم الدين احلنيف، كام يعد تعمدا مقصودا الرتكاب ما هنى اهللا عنه ورسوله يف صار ً
ًرصيح اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الكريمة، فضال عن أن ذلك يعد إضعافا مقصودا  ً ً



 

ًوتوهينا عميقا للمؤسسات املالية اإلسالمية التي حتتاج إىل مزيد من تكاتف املسلمني ودعمهم  ً
.)١(التقليديةاها؛ لتنهض باملهمة التي تنهض هبا املؤسسات املاليةإي

هوالبديليكونأنتعنيوالاحلرص،تفيدالأمثلةهذه«:سلطانصالح.ديقول
أرادوامنفبعضبقدرها،تقدرالتيللرضورةاملحرمارتكابأوبالرخصة،األخذ

يفويشرتكوااملورسين،بعضإىليذهبواأنمنهمطلبتثقةموضعيفوهمبيوترشاء
اآلخروراءواحدحصةرشاءحقالعقديفيكونثمحصتهم،ويستأجرمنزلرشاء
.)٢(»هللاواحلمدذلكوتمالرشاء،يومبسعر

وإذا كانت االعتداءات عىل مؤسسات وبيوت املسلمني باهلند ال تتوقف، فال حرج فيام 
جواز التأمني عىل هذه املؤسسات والبيوت، مع إقرارهم بام انتهى إليه املجمع الفقهي باهلند إىل 

ِّرشدواحتى يستطيع املسلمون مواصلة احلياة، وإال... فيه من ربا وقامر وغرر ُ)٣(.
للدفاعالسعيعنباملسلمنيغنىفالاملعاملةهذهعناحلرجبانتفاءالعلامءأفتىفإذا

رفعتالتيالرضورةتلكزالتفإذانة،املمكالرشعيةبالسبلومؤسساهتمبيوهتمعن
املعامالتتلكتركعليهمفإناملحرم؛التجاريبالتأمنيالتعامليفواإلثماحلرجعنهم
:بمعنىباإلباحة،حكمذلكمنيتقعدوالخاص،طارئولظرفًاستثناءُأبيحتالتي

.الطرفنيواستواءالتخيري
ورة امللجئـة مـن مـسائل األقليـات وهكذا ينسحب الكالم عىل كل ما أبيح للرض

ومشكالهتا املعارصة، وهذه القاعدة هلا أمهيتها يف دفع تلك الـرضورات، ورفـع تلـك 
.ٍّاإلشكاالت، يف خمتلف املجاالت املالية واالجتامعية والسياسية عىل حد سواء

قليـات املـسلمة، بحـث للـدكتور قطـب سـانو، بمـؤمتر جممـع نحو منهجية رشيدة للتعامل مع مسائل األ) ١(
).٢٠-١٩ص(م، ديب، ٢٠٠٥الفقه اإلسالمي، الدورة السادسة عرشة، عام 

الضوابط املنهجية لفقـه األقليـات املـسلمة، بحـث للـدكتور صـالح سـلطان، املجلـة العلميـة للمجلـس ) ٢(
).٤١ص(، )٤(األورويب لإلفتاء عدد

).٤٢ص(املرجع السابق، ) ٣(



 

 

 : :

:للقاعدةالعاماملعنى
لتنفياحلاجات؛ترعىكاماحلياة،لتستبقيالرضورات؛ترعىالرشيعةأنسبق
.والراحاتاجلامللتحققوالتحسينيات؛املشقات،

.التحسينيعىليقدمواحلاجيعداه،ماعىليقدموالرضوري
احلرج، كام تتناول العالقة وهذه القاعدة تتناول أثر احلاجة يف الرتخيص ونفي

. بينها وبني الرضورة
:اجلانبنيلكالرشحييلوفيام

:-ًلغة-احلاجةتعريف
.)١(»إن احلاء والواو واجليم أصل واحد وهو االضطرار إىل اليشء«: يقول ابن فارس

.)٢(ِاملعدم:واملحوجالفقر،:ُالـحوج:قوهلمومنهالفقر،:بمعنىاحلاجةتأيتكام
TSRQ ﴿:تعاىلقالَّاألمنية،أوالبغية،أواملأربة،:بمعنىتأيتكام

U﴾]٨٠: غافر[.
الناسيفزعالناس،حلوائجخلقهمًعباداهللاإن«:ًمرفوعاسعمرابنحديثيفو
.)٣(»القيامةيوماآلمنونأولئك!حوائجهميفإليهم

).٢/١١٤(معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ) ١(
).٣/٣٧٩(لسان العرب، البن منظور، ) ٢(
حليـة «، وأبـو نعـيم أمحـد بـن عبـداهللا األصـبهاين يف )١٢/٣٥٨(» املعجـم الكبـري«الطـرباين يف : أخرجه) ٣(

بـو عبـداهللا ، وأ)٣/٢٢٥(هــ، ١٤٠٥، ٤ط، دار الكتـاب العـريب، بـريوت،»األولياء وطبقات األصـفياء
محدي بن عبد املجيد السلفي، مؤسـسة : ، حتقيق»مسند الشهاب«حممد بن سالمة بن جعفر القضاعي يف 

حــديث غريــب مــن «: نعــيمقــال أبــو). ١١٨، ٢/١١٧(م، ١٩٨٦/هـــ١٤٠٧، ٢طالرســالة، بــريوت،
).٣٣١٩(» السلسلة الضعيفة«، وضعفه الشيخ األلباين يف »...حديث زيد عن ابن عمر



 

.وحاجاتوحوج،حاج،:ومجعهاحائجة،وأصلها
.)١(احلديثيفسبقكامحوائج،ىلعوجتمع

:-ًاصطالحا-واحلاجة
.)٢(قولفيهايضبطالمبهمةلفظةاحلاجةأنإىلالعلمأهلبعضذهب

.)٣(احلرجورفعالتوسعة،أجلمنإليهيفتقرمابأهناالشاطبيوعرفها
.وخاصةعامة،:قسمنيإىلاحلاجةوتنقسم

ًمجيعاالناسأن:بمعنىاألمةَمجيعًشامالحتياجااليكونبحيث:عامةحاجة:ًأوال
سياسةأوجتارة،أوصناعة،أوزراعة،منالعامةمصاحلهميمسفيامإليهاحيتاجون

.)٤(صالحوحكمعادلة
الفهيالعامة،بالرضورةسميتورباماألصولية،باحلاجةالعامةاحلاجةوتسمى

ما«:احلرمنيإمامقالوعنهابحدوده،ببلدوالبخصوصها،بفئةوالبعينه،بفردختتص
فإهنااإلجارة،تصحيح:مثلوهذاالرضورة،ِّحدإىلينتهيوالالعامة،باحلاجةيتعلق
ِوضنةمتلكهاعنالقصورمعاملساكنإىلاحلاجةمسيسعىلمبنية َّ ِمالكهاِ َّ سبيلعىلهباُ

رة املفروضة يف البيع وغريه، ولكن حاجة العارية، فهذه حاجة ظاهرة غري بالغة مبلغ الرضو
اجلنس قد تبلغ مبلغ رضورة الشخص الواحد؛ من حيث إن الكافة لو منعوا عام تظهر احلاجة فيه 

أثريزيدوقدالواحد،للجنس لنال آحاد اجلنس رضار ال حمالة تبلغ مبلغ الرضورة يف حق

، تـاج )١/١٨٣(، القـاموس املحـيط، للفـريوز آبـادي، )٣٩١-٣/٣٧٨(ان العـرب، البـن منظـور، لس) ١(
).٥/٤٩٥(العروس، للزبيدي، 

).٣٤٥ص(كإمام احلرمني يف غياث األمم، ) ٢(
).١١-٢/١٠(املوافقات، للشاطبي، ) ٣(
ه ١٤٢٠، ٢طة، الريـاين،صالح بن غانم السدالن، دار بلنسي.القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها، د) ٤(

).٢٨٨-٢٨٧ص(م، ١٩٩٩-



 

.)١(»اجلنسإىلنسبةبالاآلحادينالماعىلاجلنسإىلالراجعالرضريفذلك
اخللقكافةحقيفالعامةواحلاجة«:فقالأخرى،بعبارةالغزايلاملعنىهذاوأكد

.)٢(»الواحدالشخصحقيفاخلاصةالرضورةمنزلةتنزل
كاعتباراملمنوعجتويزيفاحلاجةاعتبار:السابعةالقاعدة«:العريبابنوقال
.)٣(»املحرمحتليليفالرضورة

ِّمرشوعية اإلجارة، واجلعالة، واحلوالة، ونحوها، جوزت «: ن األمثلة عىل احلاجة العامةوم ُ
ٍعىل خالف القياس؛ ملا يف األوىل من ورود العقد عىل منافع معدومة، ويف الثانية من اجلهالة، ويف  َ

.)٤(»كالرضورةالثالثة من بيع الدين بالدين، لعموم احلاجة إىل ذلك، واحلاجة إذا عمت كانت
معني،بفردخمتصةكانتما:أيالعامة،احلاجةقابلتماوهي:خاصةحاجة:ًثانيا

يفمعنيأمرإىلاملحتاجالشخصوأمامعني،زمنأومعني،بلدأوحمصورة،طائفةأو
َّتعدأنفيمكنواألمكنةواألزمنةواألحوالالظروفمجيع الًعامةًحاجةحاجتهَُ

.)٦(الرضورةملعنىًتوسيعاوتعتربؤقت،موحكمها،)٥(ًخاصة
تضبيب اإلناء بالفضة؛ إلصالح موضع الكرس، ولبس احلرير حلاجة اجلرب : ومن أمثلتها

.)٧(واحلكة ودفع القمل، واألكل من الغنيمة يف دار احلرب، وال يشرتط لآلكل أن يكون معه غريه
.املحظورتبيحكوهنايفالرضورةمنزلةتنزلقداحلاجةأنبالقاعدةواملقصود

).٢/٩٢٤(الربهان، للجويني، ) ١(
).٢٤٦ص(شفاء الغليل، للغزايل، ) ٢(
، ١طالقبس يف رشح موطأ مالك بن أنس، أليب بكر حممد بن ولد كريم، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،) ٣(

).٢/٧٩٠(م، ١٩٩٢
).٨٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٤(
).٥٠٦ص(يعقوب الباحسني، . قاعدة املشقة جتلب التيسري، د) ٥(
).٢٠٠ص(صناعة الفتوى، البن بيه، ) ٦(
).٢٦-٢/٢٥(، املنثور يف القواعد، للزركيش، )٨٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٧(



 

الرضورةمنزلةتنزلالعامةاحلاجة«:فقالًتفصيال،الزركيشَّعرباملعنىهذاوعن
.األصوليةاحلاجةهيوهذه،)١(»الناسآحادحقيفاخلاصة
.)٢(»املحظورتبيحاخلاصةاحلاجة«:قالثم

العامةاحلاجةبنياًومجعبالرضورة؛املعنىيفتلحقالتيالفقهيةاحلاجةهيوهذه
.)٣(»خاصةأوكانتعامةالرضورةمنزلةتنزلاحلاجة«:القاعدةنصيفقيلاصةاخلو

:والرضورةاألصوليةاحلاجةبني
بدونواستمرارهحكمهابقاءبدليلاألصولية،احلاجةهناباحلاجةواملقصود

.أفرادهاآحاديفلتحققهااحتياج
منإليهايفتقرما«:بقولهالشاطبيقررهماعىلاألصولينيعنداحلاجياتوهي

بفوتالالحقةواملشقةاحلرجإىلالغالبيفاملؤديالضيقورفعالتوسعة،حيث
َتراعملوإذااملطلوب، َ يبلغالولكنهواملشقة،احلرج-اجلملةعىل-املكلفنيعىلدخلُ

والعادات،العبادات،يفريةجاوهيالعامة،املصالحيفاملتوقعالعاديالفسادمبلغ
.)٤(»واجلناياتواملعامالت،

بإطالق؟الرضورةمنزلةتنزلاحلاجةوهل
قائمةاحلاجةأناعتبارومدىوالرضورة،احلاجةبنيالفرقمعرفةإىلحيتاجهذا

.مطلقةبصفةالرضورةمقام
وهوواحد،بمعنىًلغةيطلقانقدوالرضورةاحلاجةأنعليهاملتفقومن

).٢/٢٤(املنثور يف القواعد، للزركيش، ) ١(
).٢/٢٥(املرجع السابق، ) ٢(
).٨٨ص(ئر، للسيوطي، األشباه والنظا) ٣(
).١١-٢/١٠(املوافقات، للشاطبي، ) ٤(



 

.ونحومهاواالفتقار،االضطرار،
وكلاملشقة،وهوواحد،بمعنىيتعلقاناملصطلحنيفكالاالصطالحيةاجلهةومن

.والتخفيفالتيسرييستدعيمنهام
:الكربىالكليةالقاعدةعىلومتفرعةمتعددة،فقهيةقواعدُبنيتهذاوألجل

:ذلكومن»التيسريجتلباملشقة«
.عنهانقصاهناعدمبرشطاملحظوراتيحتبالرضورات-
.خاصةأوكانتعامةالرضورةمنزلةتنزلاحلاجة-

ِّوإذا كانا عىل هذا النحو من التقارب اللغوي، فهل هذا يصل إىل حد التطابق االصطالحي؟ 
ولكانمنفصلتني،قاعدتنيبذكربينهامالتفريقجازماكذلكاألمركانلو

.املحظوراتتبيحواحلاجاتوراتالرض:يقالأناألصوب
ًاصطالحا،الرضورةَمقامًقائمةاعتبارهايمكنالاحلاجةأنالصوابلكن
.واالقتضاءاملطابقةَمتامملقتضاهاًومؤديةملعناهاًومطابقة

واألصل أن الرضورات وحدها هي التي تبيح املحظورات، وأن هذا احلكم ال ينسحب 
.)١(»الرضوراتيفَّإالحمرمباحلاجةحيلوليس«:Pلشافعيعىل احلاجات، وقد قال ا

.)٢(»غريهماليأخذأنألحدحتقالاحلاجة«:ًأيضاوقال
الرضورية،املصالحتبيحهماتبيحالاحلاجيةاملصالحفإنكذلكاألمركانوإذا

عىليطلقحتىاألوىل،يفمنهاأفدحالثانيةيفاحلاصلةاملشقةأنعىلمبنيوذلك
بابمنأهنااحلاجيةاملصالحعىليطلقكاماملفاسد،درءبابمنأهناالرضوريةاملصالح

.)٣(املصالحجلب

).٤/٥٢(األم، للشافعي، ) ١(
).٣/١٩٤(األم، للشافعي، ) ٢(
).٤٨-٤٧ص(اجليزاين، . ، حقيقة الرضورة الرشعية، د)٢٤-١٦ص(منهج الترشيع اإلسالمي وحكمته، للشنقيطي، ) ٣(



 

.)١(حكمعليهايرتتبالاحلاجيةاملصالحأنرأواالعلامءوأكثر
اعتربهاحاجيةأوحتسينيةمصلحةلهالحكلامأنهللمجتهدجيوزال«:)٢(الطويفقال

.)٣(»جنسهامنًشاهداالعتبارهاجيدحتىاألحكامعليهاورتب
ال)والتحسينياتاحلاجياتيفيقعما:يعني(الرضبانفهذان«:قدامةابنوقال

ًوضعاكانذلكجازلوفإنهأصل،غريمنهبامالتمسكجيوزالأنهيفًخالفانعلم
.)٤(»الرسلبعثةإىلاحتجناوملابالرأي،للرشع

أصوهلا،عىلٍجارهوبامًمقيداالسامحفيهاأتىإنامالسمحةاحلنيفيةألن«وذلك
.)٥(»أصوهلامنبثابتبالتشهياألقوالاختياروالالرخص،تتبعوليس

تبيحالتيالرتبأعىلمنفيهبدالوإباحتهالقطعياحلرامبارتكابفالرتخص
.منهاالستثناءوحتققللنص،املخالفة
إىلاحلرمةمناالنتقالقاعدةبني:واملائةوالثالثوناحلاديالفرق«:رايفالققال
هلايكفياحلرمةإىلاإلباحةمناالنتقالقاعدةوبنيالرتب،أعىلفيهاويشرتطاإلباحة،

.)٦(»األسبابأيرس
الذيالنهيارتكابتبيحالتيالرضورةبخالفالرتب،أعىلمنليستفاحلاجة

).٢٠٥ص(صناعة الفتوى وفقه األقليات، البن بيه، ) ١(
الربيع، نجم الدين، سليامن بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد، الرصرصي ثم البغدادي الفقيه األصـويل، أبو) ٢(

اإلكسري يف قواعد التفسري، ورشح أربعني النووي، ومقدمة : الطويف احلنبيل املشارك يف كثري من العلوم، من تصانيفه
ــ٧١٦د سنة بضع وسبعني وسبعامئة مـن اهلجـرة، وتـويف سـنة يف علم الفرائض، وخمترص الروضة ورشحه، ول . ه

بـن سـليامن العثيمـني، اعبـد الـرمحن . د: الذيل عىل طبقات احلنابلة، لعبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل، حتقيـق
ـ ١١٤٢٥طمكتبة العبيكان، ). ١/٤٢٥(، املقصد األرشد، البن مفلح،)٤/٤٠٤(م، ٢٠٠٥-ه

).٣/٢٠٧(وضة، للطويف، رشح خمترص الر) ٣(
).١٧٠ص(روضة الناظر، البن قدامة، ) ٤(
).٤/١٤٥(املوافقات، للشاطبي، ) ٥(
).٣/٨١٣(الفروق، للقرايف، ) ٦(



 

ماومنهاملقاصد،حتريمحيرممافمنهًأيضا،رتبعىلوالتحريمًغالبا،رمةاحلعىليدل
.الثاينمنُّأشدواألولوذرائع،وسائلحتريميكون

للمصالحاملتضمنةوهي:مقاصدقسمني؛عىلاألحكامموارد«:القرايفيقول
إليهأفضتماحكموحكمهاإليها،املفضيةالطرقوهي:ووسائلأنفسها،يفواملفاسد

.)١(»املقاصدمنرتبةأخفضأهناغريوحتليل،حتريممن
َّفإن النص الدال عىل التحريم ال يعارض إال بالرضورة، وال تقوى احلاجة : وعليه َ يف -ُ

ٍعىل معارضته، بل احلاجة ال تؤثر حيث يوجد نص بخالفها، وال تعترب عندئذ-األصل ِّ .
النصمعوأمافيه،نصالٍموضعيفيعتربانإنامواحلرجاملشقة«:نجيمابنيقول

وقطعهاملكياحلرمحشيشرعيبحرمةKوحممدحنيفةأبوقالولذافال؛بخالفه
.)٢(»اإلذخرَّإال

: فيمكن أن نرصد بني الرضورة واحلاجة التي تنزل منزلة الرضورة الفروق التالية: وعليه
.ًغالبامعنيلنصخمالفةفيهاليسالرضورةمنزلةتنزلالتياحلاجة-١

.النصخالفعىلوردتالتياالستثنائيةاألحكامقبيلمنفإهناالرضورةأما
فإهناالرضورة،بخالففيهنصالموضعيفتعتربإنام-ًغالبا-فاحلاجةولذلك

.النصموضعيفبدوالتعترب
ُتعرففالرضورة َ ْ النصوفقعىلجتريةواحلاجله،وخمالفتهاللنصبمعارضتهاُ

.معارضتهعىلتقوىوال
وقد انبنى عىل هذا الفرق أثر كبري؛ حيث إن الرتخص ألجل الرضورة مرشوط ومقيد بزمن -٢

. ٍحمدد، وحال معينة، وهي حال قيام العذر، كأكل امليتة ملن أرشف عىل اهللكة

).٢/٤٥١(املرجع السابق، ) ١(
).٩٣ص(األشباه والنظائر، البن نجيم، ) ٢(



 

ويكون،-ًباغال-واالستمرارالدوامصفةيأخذفإنهاحلاجةألجلالرتخصأما
.وغريهاملحتاجبهوينتفعأحد،لكل

أحكام،منهباويرتبطاستثناء،منبالرضورةيتعلقمارشعتالتيالنصوص-٣
إباحةكآياتخاص،نوعمنوشدةحرجبرفعتتعلقحمددة،واضحةنصوص

مارشعتالتيالنصوصأنحنييفَللمكره،الكفربكلمةوالنطقللمضطر،امليتة
نصوصمنُّأعمفهيعامة،بصفةاحلرجبرفعتتعلقأحكاممنباحلاجةلقيتع

َالسلمإباحةكنصوصًحتديدا،ُّوأقلالرضورة، .ونحوهاواإلجارةَّ
ضعفمنهيبارتكابختتصالفقهياملعنىيفالرضورةمنزلةتنزلالتياحلاجة-٤

َّدليله، وتدنت مرتبته يف سلم املنهيات، وهو ما يعرف ُ باملحرم لغريه، وما كان حتريمه من َّ
. ما هني عنه سدا للذريعة: باب حتريم الوسائل ال املقاصد، وهو ما يعرب عنه بقوهلم

لذاته،املحرمارتكابوتبيحلغريه،املحرمارتكابتبيحفإهناالرضورةبخالف
للرضورة،إاليباحاللذاتهحرمما:القواعدومناملقاصد،حتريموحرمعنههنيماوهو
.)١(للحاجةيباحالذريعةلسدحرموما

.)٢(املقاصدحتريمحرممماُّأخفللذريعةسداحرمماأنومعلوم
العراياُأبيحتكامالراجحة،للمصلحةُأبيحللذريعةسداحرموما«:القيمابنقال

ُأبيحوكاموالعرص،الفجربعدالصالةمناألسبابذواتُأبيحتوكامالفضل،ربامن
.املحرمالنظرمجلةمنواملعاملوالطبيبوالشاهدللخاطبالنظر

).٣/٤٨٨(، زاد املعاد، البن القيم، )٢/١٦١(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
، حقيقة الـرضورة )٢٢٩-٢٢٨ص(، صناعة الفتوى، البن بيه، )٢/١٥٩(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(

).٥٦-٥٤ص(اجليزاين، . الرشعية، د



 

امللعونبالنساءالتشبهذريعةِّلسدحرمالرجالعىلواحلريرالذهبحتريموكذلك
.)١(»احلاجةإليهتدعومامنهُوأبيحفاعله،

: ى يف جهات ثالث، هيفإن أهم الفروق اجلوهرية بني الرضورة واحلاجة تتبد: وعليه
.احلاجةحاليفذلكودونالرضورة،حاليفالرتبأعىليففهي:املشقةمرتبة-١
ُفالنهي املرتكب يف حال الرضورة هو ما كان من قبيل املقاصد والوسائل، :النهيمرتبة-٢ َ َ

. للذريعةَّوأما يف حال احلاجة فيقترص عىل ما هو من قبيل الوسائل، أو ما هني عنه سدا
منحرجبرفعتتعلقوحمددة،واضحةكانتأدلةمنبالرضورةارتبطفام:الدليلمرتبة-٣

وتعلقتالرضورة،حاليفمنهاأعماألدلةفكانتباحلاجةارتبطوماخاص،نوع
.ًإمجاالاحلرجبرفع
ملقاصد،ابابمنأوقويا،فيهالنهيكانماتبيحالاحلاجاتفإنهذاعىلًوبناء

ًمطردا»الرضورةمنزلةتنزلاحلاجة«:قوهلمجيعلالوهذا َّ.
الرضورة،يفكامبه،َالعملُتوقفوالالنص،ترفعالاحلاجةفإنذلكعىلًوعالوة

بالعمومتناولهكانماوبخاصةيراها،منعندالعمومختصيص:هوجماهلاوغاية
.فقهيةقاعدةمنَتستثنيأوًقياسا،ُختالفوقدًضعيفا،

.)٢(احلاجةعىليعتمدالذياالستحسانأولالستصالحًاستناداختصصأهناواحلق
معنىيفتوسعحقيقتهايفهيإناماملحرمتبيحالتياحلاجةمنذكرمافإنوباجلملة

تكونأناملبيحةاحلاجةتلكيفيشرتطحيثغري،النطاقهايفوزيادةالرضورة
.الظاهرةوالشدةالزائدةاملشقةمنبقدرموصوفة

).٢/١٦١(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
).٢٣٢-٢٣١ص (صناعة الفتوى، البن بيه، ) ٢(



 

يفنظريهلايكونأوتعامل،عليهاجيريأوويكثر،احلاجةهبذهالبالءيعمبأنوذلك
أنذلكدائمة؛غريمؤقتةاحلاجةتكونأنًأيضاواشرتطبه،إحلاقهايمكنالرشع

منعتكفاملخروج:مثلبقدرها،تقدركوهنايفبالرضورةيلتحقمامنهااحلاجة
.)١(ذلكإىلحاجةدعتإذااملريضعورةإىلالطبيبونظرحلاجته،املسجد

املحظورارتكابتبيحال:عاديةإىلَاحلاجةالعلامءُبعضَّقسماملعنىهذاوألجل
.)٢(النهيارتكابإباحةيفالرضورةمنزلةتنزلالتيوهيورضوريةالرشعي،
َّثمومن ِّقسمتَ .ودائمةمؤقتة،:نوعنيإىلوريةالرضاحلاجةُ

َالسلم،إباحة:مثلوغريه،للمحتاجالعامةاحلاجةهيفالدائمة النوعفهذاواإلجارة،َّ
َّيقدرال املخالفأوالقياس،عنبهباملعدولالعلامءبعضيسميهقدماوهذابقدره،ُ

.للنهيٌارتكابأوٍّملنهيٌإباحةثمةوليسللقياس،
كاطالعغريه،دونبمحتاجوتعلقتخاص،بسبباملقيدةفهياملؤقتةاجةاحلوأما

حلاجة،املعتكفوخروجوالعكس،للنساءالرجلمداواةأومريض،عورةعىلالطبيب
ملعنىًتوسيعاتكونأنعناحلاجةهذهتزيدفالوعليهالرضورة،منزلةينزلالنوعفهذا

.للمحظوراملبيحةالفقهيةالرضورة
وفقهي،أصويل،:معنيانهلاواحلاجةالرضورةإن:يقالأنيمكنتقدمملاًتلخيصاو

:التايلالنحوعىل
.واألبداناألديانقوامهباالتياألحكامينتظمكيل:األصويلمعناهايففالرضورة
.املحرمتبيحالقصوىاملرتبةيفوضيقشدة:الفقهيمعناهايفوالرضورة

).٥٢-٥١ص(اجليزاين، . حقيقة الرضورة الرشعية، د) ١(
ــريوت،) ٢( ــة، ب ــب العلمي ــد كــايف، دار الكت ــدها، ألمح ــرشعية حــدودها وقواع ـــ، ١٤٢٤، ١طاحلاجــة ال ه

).٥٢-٥١ص(



 

َّوأدىللعامة،ًوحرجاًمشقةاعتبارهُعدمَأورثكيل:األصويلاهامعنيفواحلاجة
عنخرجتأوقياس،عنحادتمنصوصةلعقودًأصالفكانويرس،سهولةإىلاعتباره
.ًاستحساناأوًاستصالحاجمتهداجتهادإليهاأدىأوكلية،قاعدة

منهيإباحةيفالفقهيمعناهاقيبالرضورةتلحق:الفقهيمعناهايفواحلاجة
ِسلميفمرتبتهوتدنتدليله،ضعف َّ .)١(املنهياتُ

ُويمثل َّ َ ِوالسلم،العراياببيع:األصويلاملعنىيفللحاجةُ َ املغرببنيواجلمعَّ
تالوةوجوازاملشرتك،األجريوتضمنياخلوف،وصالةاملسافر،ومجعللمطر،والعشاء
.)٢(النسيانخشيتإذاللقرآناحلائض

ُويمثل َّ َ قطعه،برشطصالحهبدوقبلالثمربيعبصحة:الفقهياملعنىيفللحاجةُ
القطعورشطاحتيجفلامالصالح،بدوقبلاجلوازعدمواألصلفقهية،حاجةفهذه
ِالسلمبخالفوهذاجاز، َ الصالحبدوقبلالثمربيعأماأحد،ولكلًمطلقاجائزفإنهَّ
.)٣(الفقهيةالرضورةمعنىيفتوسعوهو،إليهاحتاجبمنخاصفأمر

:األقلياتفقهتأصيليفالقاعدةتطبيقات
َّمجهور الفقهاء يرون أن هيجر املسلم دار الكفر، وأال يقيم إقامة دائمة إال بني املسلمني الذين 
يتحاكمون إىل اإلسالم وحيكمون به؛ وذلك ألن اإلقامة بغري دار املسلمني تنشأ عنها نوازل

ما يمس الواليات، : ما يمس املناكحات، ومنها: ما يمس املعامالت، ومنها: متعددة، منها
. وهكذا األمر حني يغيب سلطان الرشيعة عن البالد والعباد

).٢٢٨ص(صناعة الفتوى، البن بيه، ) ١(
).٢٠٧-٤/٢٠٦(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(
).٢١٥-٢١٤ص(صناعة الفتوى، البن بيه، ) ٣(



 

،)١(دينهإظهارعىلاملسلمقدرإذاكفربداراإلقامةأباحمنالفقهاءمنكانوإذا
بمشيئةموضعهايفتأيتسوفأخرىوبأدلة،)٢(قومهيفاملسلمالنجايشببقاءمستدلني

إذاَّأماعبادته،وممارسةدينهإظهارعىلًقادراكانإذايتأتىإناماخلالفهذاأنَّإالاهللا،
فتحرمعبادته،عنوالصدعقيدته،يفوالفتنةبالكليةدينهمنلالنسالخمدعواكان

.مكانهمنخريمكانإىلاهلجرةوجتباإلقامة،ٍعندئذ
ويتأكد طلب اخلروج من ديار الكفار إذا كان املسلم املقيم ال يستطيع تربية أبنائه تربية 
ًإسالمية، أو كان بيته مهددا بالتحلل اخللقي، ووجد سبيال إىل اإلقامة يف بلد إسالمي فيه بقية من  ً

.)٣(أخالقه؛ فالعربة يف املوازنة بني البلدان من حيث الصالح والفساد
إىلًسبيالجيدململنالقوم،بالديفاإلقامةإىلتدعوشديدةحاجاتتوجدوقد

.لهبالنسبةأمانأوأخالقمنبقيةفيهإسالميبلديفاإلقامة
ورباماإلقامة،ٍعندئذفتباحمؤقتة،ولوإقامةإىلغريهاأوطبيةحاجةتلجئأو
الكبريةواملشقةالشديدةاحلاجةيلتنزعىلًبناءأخرى،معينةأحواليفاجلنسيةجازت

.الرضورةمنزلة
بالدغرييفواألموالاألنفسعىلواألمنالدينإقامةمنالقدرهذاولتحقيق

.اقتصاديةوثالثةاجتامعية،وأخرىسياسية،مشاركةإىلحاجةمتساملسلمني
َوجداالحتياجاتتلكوتلبيةاملشقات،تلكرفعأجلومن ِ لكتيبيحمنُ

.)٤(وواقعيةرشعيةبضوابطالسياسيةاملشاركات

الفتاوي احلديثية، لشهاب الـدين أمحـد بـن حجـر اهليتمـي، ، )٢٣٠-٧/٢٢٩(فتح الباري، البن حجر، ) ١(
).٢٠٤ص(دار الفكر، 

. سمن حديث جابر ) ٣٨٧٧(موت النجايش : البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب: أخرجه) ٢(
).٢٨٤ص(صناعة الفتوى وفقه األقليات، البن بيه، ) ٣(
.م٢٠٠٦-ه١٤٢٧خ بتاري) ٥/١٦(قرار املجلس األورويب لإلفتاء رقم : ينظر) ٤(



 

َوجدكام ِ للوالءًمنافياليسللوطنالوالءأنليقرراملواطنة؛مبدأمعيتعاملمنُ
.)١(املمكنةالرشعيةالضوابطحدوديفللدين

ُكام وجدت فتاوي تعطي املراكز اإلسالمية يف غري بالد املسلمني والية رشعية 
ًضايا األقليات، بناء عىل القول بقيام مجاعة املسلمني مقام القايض، وهي جزئية يف ق

.)٢(قاعدة معروفة عند املالكية
.الرشعيةالسياسةعلامءعندوالعقداحللأهلواليةنظريةتقابلوهي

أواخلاص،التجاريكالقطاعمتعددة؛قطاعاتيفاألعاملمنأنواعأبيحتكام
الرضورة،منزلةاحلاجةتنزيلقاعدةإىلبالنظركلهوذلككومية،احلالرسميةالقطاعات

.بالدهغرييفاملقيمونِاإلسالمُأهلهلايتعرضالتيالكبريةاملشقاتهذهورعاية

).٣٠٦ص(صناعة الفتوى وفقه األقليات، البن بيه، ) ١(
، ١١-١٠، املجلـة العلميـة للمجلـس األورويب لإلفتـاء، العـدد )٥/٤٩٥(مواهب اجلليـل، للحطـاب، ) ٢(

).٣٠٥ص(اجلزء الثاين، 



 

 

 
 

َويعنى ْ .األفعاليفاملكلفنيومقاصدالرشعيةاملقاصد:باملقاصدُ
 

 :
)١( :

:للقاعدةالعاماملعنى
ذلكوبعدالرشيعة،مقاصدمعنىعىلالتعرفالقاعدةمعنىعرضقبلحيسن

.التفصيلمنيشءباملصالحملعنىالتعرض
مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد، : مجع مقصد، واملقصد: -لغة-املقاصد 

ًقصد يقصد قصدا، ومقصدا، وعليه: فيقال : ٌكثرية، منهاٌٍفإن املقصد له معان لغوية: ً
>=<? ﴿: ُّاألم، االعتامد، والتوجه، واستقامة الطريق، قال تعاىل

BA @﴾]٩: النحل[.
. )٢(]١٩: لقامن[﴾Ý ÜÛ﴿:م اإلفراط والتفريط، قال تعاىلالتوسط وعد: ومنها

َالقصد القصد تبلغوا«: ويف احلديث قوله  َ«)٣(.

).٣/٣٠٠(، اإلحكام، لآلمدي، )١٧٤ص(، املستصفى، للغزايل، )٢/٦(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).٢/٧٣٨(، املعجم الوسيط، )٥٠٥-٢/٥٠٤(املصباح املنري، للفيومي، ) ٢(
، مـن )٦٤٦٣(القصد واملداومـة عـىل العمـل، : البخاري، كتاب الرقاق، باب: قطعة من حديث أخرجه) ٣(

ــرة  ــن ينَجــي أحــدا مــنكم عملــه«: ^قــال رســول اهللا : قــالسحــديث أيب هري ًل وال أنــت: ، قــالوا»ِّ




 

مل يوجد عند العلامء األوائل تعريف واضح ودقيق : -ًاصطالحا-واملقاصد 
ملقاصد الرشيعة، وإنام وجدت كلامت ومجل هلا تعلق ببعض أنواعها وأقسامها، 

. ادفاهتا، وبأمثلتها وتطبيقاهتا، وبحجيتها وحقيقتهاوببعض تعبرياهتا ومر
حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل «: فقد ذكروا الكليات املقاصدية اخلمس

. ، وذكروا املصالح الرضورية واحلاجية والتحسينية»أو النسب، واملال
من وذكروا بعض احلكم واألرسار والعلل املتصلة بأحكامها وأدلتها، وذكروا أدلة

املنقول واملعقول دالة عىل حقيقة املقاصد، وحجيتها، ووجوب مراعاهتا، واالعتامد 
عليها برشوط معينة، وضوابط مقررة، وبدون اخلروج عن الرشع أو معارضة أدلته 

. ومصادمة تعاليمه وقواعده وأصوله
عىل كام أهنم عربوا عن املقاصد بتعبريات كثرية دلت يف جمملها بالترصيح والتلميح

التفاوت بني هؤالء األعالم يف مراعاة املقاصد واستحضارها يف عملية فهم النصوص 
. واألحكام، واالجتهاد فيها، والرتجيح بينها

: ومن تلك التعبريات واالشتقاقات
املصلحة، واحلكمة، والعلة، واملنفعة، واملفسدة، واألغراض، والغايات، 

ين، واملراد، ونفي الرضر واألذى، وغري ذلك مما واألهداف واملرامي، واألرسار، واملعا
. )١(هو مبثوث يف مصادره ومظانه

ومع أن اإلمام الشاطبي يعد أول من أفرد املقاصد الرشعية بالتأليف، وتوسع فيها 
 

وال أنا، إال أن يتغمـدين اهللا برمحـة، سـددوا وقـاربوا، واغـدوا وروحـوا، ويشء مـن «: قاليا رسول اهللا؟ 
لن يدخل أحد : وأخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب. »الدجلة، والقصد القصد تبلغوا

وقـاربوا سـددوا«: ، إال أنه ليس عنـده موضـع الـشاهد، ولفظـه)٢٨١٨(اجلنة بعمله بل برمحة اهللا تعاىل، 
ُوأبرشوا؛ فإنه لن يدخل اجلنة أحدا عمله ً َ ِ .احلديث» ...ُ

) ١٥-١٤ص(هـ، ١٤٢١، ١طنور الدين اخلادمي، مكتبة العبيكان، الرياض،. علم املقاصد الرشعية، د) ١(
).٢٥ص(نعامن جغيم، . طرق الكشف عن مقاصد الشارع، د



 

بام مل حيصل ألحد قبله، إال أنه مل يورد اصطالحا خاصا يف تعريفها وضبطها، ولعله مل 
. نطقية، ويؤيد ذلك انتقاده لنظرية احلد عن املناطقةيشأ التقيد باحلدود امل

: تعريف العلامء املعارصين للمقاصد
لقد حظيت مقاصد الرشيعة يف العرص احلديث، بعناية خاصة من قبل 
املعارصين؛ وذلك ألمهيتها ودورها يف االجتهاد الفقهي، ويف معاجلة قضايا احلياة 

واعد الرشعية، وكان من رضوب هذا املعارصة يف ضوء األدلة والنصوص، والق
ًتدوين املقاصد وتأليفها واعتبارها علام رشعيا وفنا أصوليا له كسائر : االعتناء

.العلوم والفنون تعريفاته ومصطلحاته وتقسيامته، وغري ذلك
: وقد وردت عدة تعريفات معارصة نوردها فيام ييل

: بأهناعرف الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور املقاصد-١
املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال الترشيع أو معظمها، بحيث ال ختتص «

مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الرشيعة، فيدخل يف هذا أوصاف الرشيعة، وغاياهتا 
ٍويدخل يف هذا معان من احلكم ليست ... العامة، واملعاين التي ال خيلو الترشيع عن مالحظتها

. )١(»لحوظة يف سائر أنواع األحكام، ولكنها ملحوظة يف أنواع كثرية منهام
الغاية : املراد بمقاصد الرشيعة اإلسالمية«: وعرفها الشيخ عالل الفايس بقوله

. )٢(»منها واألرسار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها
رشيعة هي الغايات إن مقاصد ال«: وعرفها فضيلة الدكتور أمحد الريسوين بقوله
. )٣(»التي وضعت الرشيعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد

).٥١ص(مقاصد الرشيعة، البن عاشور، ) ١(
).٣ص(يعة اإلسالمية ومكارمها، لعالل الفايس، مقاصد الرش) ٢(
).٧ص(أمحد الريسوين، . نظرية املقاصد عند الشاطبي، د) ٣(



 

هي املعاين واحلكم ونحوها التي «: وعرفها فضيلة الدكتور حممد اليويب بقوله
ًراعاها الشارع يف الترشيع عموما وخصوصا من أجل حتقيق مصالح العباد ً«)١( .

املعاين امللحوظة يف األحكام الرشعية، «: اكام عرفها فضيلة الدكتور نور الدين اخلادمي بأهن
ًواملرتتبة عليها، سواء أكانت تلك املعاين حكام جزئية، أم مصالح كلية، أم سامت إمجالية، وهي 

. )٢(»الدارينتقرير عبودية اهللا ومصلحة اإلنسان يف: تتجمع ضمن هدف واحد، هو
، والغايات، واحلكم األهداف: وظاهر من التعريفات السابقة أن املقاصد تعني

.العليا من وضع الرشيعة، وسن األحكام يف العاجل واآلجل
والوقوف عىل املقاصد العامة للرشيعة نافع مفيد يف جهات كثرية، وجماالت عديدة، من 

. ًأن يكون قصد املكلف موافقا لقصد الترشيع، ويف ذلك حتقيق العبودية هللا بام يريده اهللا: ذلك
: تنحرص يف أقسام ثالثةواملقاصد الرشعية

.الرضوريات، واحلاجيات، والتحسينيات
. )٣(هي كليات تنتظم األحكام التي هبا قوام األديان واألبدان: والرضوريات

إهنا ما ينتظم املحافظة عىل رضورات احلياة اخلمس من جهة الوجود، : يقالأو 
. )٤(ومن جهة العدم

: يتم عىل وجهني يكمل أحدمها اآلخر، ومهاوحفظ الرشيعة للمصالح الرضورية وغريها
. حفظها من جانب الوجود، وذلك برشع ما يقيم أركاهنا ويثبت قواعدها

، ١طحممد سعد اليويب، دار اهلجـرة، الريـاض،. مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، د) ١(
).٣٧ص(م، ١٩٩٨-ه١٤١٨

).١٧ص(اخلادمي، نور الدين . علم املقاصد الرشعية، د) ٢(
).٢٢٨ص(صناعة الفتوى، البن بيه، ) ٣(
).٢٤٣ص(املرجع السابق، ) ٤(



 

. )١(حفظها من جانب العدم، وذلك برشع ما يدرأ عنها االختالل الواقع، أو املتوقع فيها
.والرضوريات أصل للحاجيات والتحسينيات

َّاعتبارها مشقة وحرجا للخلق عامة، وأدى فهي كليات أورث عدم: أما احلاجيات ً ً
. )٢(اعتبارها إىل يرس وسهولة

واحلاجيات رتبة متأخرة عن الرضوريات، فام كان من قبيل الرضوريات فهو أرفع 
ًرتبة مما هو من قبيل احلاجيات تأصيال وتعليال، فاحلاجيات مثال ال تؤثر فيام ثبت فيه  ً ً

. ة واخلمر واخلنزير، وإنام الذي يؤثر فيها هو الرضورياتالنهي بأدلة قوية، كتحريم امليت
واحلاجيات تؤثر يف مرتبة املنهيات التي ال توصف بأهنا يف أعىل رتب املنهيات؛ إذ 

. إن حمرمات املقاصد ليست يف احلرمة كمحرمات الوسائل والذرائع
قباح فهي كليات أورث عدم اعتبارها غياب املكرمات، واست: وأما التحسينيات

. احلياة، وأدى اعتبارها إىل حتصيل الكامالت يف األمور الدينية والدنيوية
ورتبة التحسينيات دون رتبة احلاجيات؛ ألنه بفوات التحسينيات ال يرتتب حرج، 
أو إعنات، وإنام تصبح احلياة مستقبحة يف نظر العقول الراجحة، والنفوس الكريمة، 

. اجيات بمثابة املكمل للرضورياتفهي بمثابة املكمل للحاجيات، واحل
ًوبمعرفة هذه املقاصد يتبني للمسلم مقدار ما حققه منها، فيزداد إيامنا ومتسكا  ً
َّبرشيعته، ويف حال نقصه يعمل عىل استدراك ما فرط فيه، وحتقيق هذه املقاصد التي 

ًجعلت سببا للفوز يف الدارين ُ .
ُوهي مصدر ميمي من صلح يصلح، مجع مصلحة،: املصالح: -لغة-تعريف املصالح  ُ

).٢/٨(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).٢٢٨ص(صناعة الفتوى، البن بيه، ) ٢(



 

ًاملصلحة كاملنفعة وزنا ومعنى: وهي ضد املفسدة، والصالح ضد الفساد، ويقال ً)١( .
اآلالم : اللذات وأسباهبا، واملفاسد: املصالح هي: -ًاصطالحا-تعريف املصلحة 

ل ، فتكون املصلحة متمثلة يف جلب املنافع وما يوص)٢(وأسباهبا، أو األرضار وأسباهبا
. )٣(إليها، وتكون املفسدة متمثلة يف درء اآلالم واألرضار وما يوصل إليها

املصلحة ال معنى هلا إال اللذة، أو ما يكون وسيلة إليها، «: )٤(ويقول الرازي
. )٥(»واملفسدة ال معنى هلا إال األمل، أو ما يكون وسيلة إليه

معنوية كذلك، وهو ما ينبه عليه وهذه املنفعة ال تقترص عىل كوهنا مادية، بل قد تكون 
أعني باملصالح ما يرجع إىل قيام حياة اإلنسان ومتام عيشه، ونيله ما تقتضيه «: الشاطبي بقوله

. )٦(»ًأوصافه الشهوانية والعقلية عىل اإلطالق، حتى يكون منعام عىل اإلطالق
. ما تقتضيه أوصافه الشهوانية إشارة إىل اجلانب املادي للمصلحة: فقوله
. ًوالعقلية، تنبيه إىل اجلانب املعنوي للمصلحة أيضا: وقوله

املحافظة عىل مقصود الرشع : قال اخلوارزمي واملراد باملصلحة«: وقال الشوكاين
. )٧(»بدفع املفاسد عن اخللق

).١/٢٣٣(، القاموس املحيط، )١/٣٤٥(املصباح املنري، للفيومي، )١(
).١/١٥(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، )٢(
، ٢طيوســف حامــد العــامل، املعهــد العــاملي للفكــر اإلســالمي،. املقاصــد العامــة للــرشيعة اإلســالمية، د)٣(

).١٣٧-١٣٦(م، ١٩٩٤-ه ١٤١٥
عبـد اهللا امللقـب فخـر حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن عيل التيمي البكري الـرازي الـشافعي، أبـو)٤(

املطالب العاليـة، وهنايـة : املفرس املتكلم، له تصانيف كثرية، منهاالدين، املعروف بابن اخلطيب، األصويل 
العقول، واألربعني، واملحصل، واملحصول يف أصول الفقه، وعيون املـسائل، وتأسـيس التقـديس، تـويف 

).٤/٢٤٨(، ووفيات األعيان )٢١/٥٠٠(سري أعالم النبالء : هـ، انظر٦٠٦
).٦/٢٤٠(املحصول، للرازي، )٥(
).٢/٢٥(فقات، للشاطبي، املوا)٦(
).٢/٩٩٠(إرشاد الفحول، للشوكاين، ) ٧(



 

والرشع ال يرد بتحريم املصالح التي ال مرضة فيها، بل : وقال ابن قدامة
. )١(بمرشوعيتها 

ًلرشعية هي املستندة إىل الرشع وهي التي ال تعارض نصا وال إمجاعا، واملصالح ا
ًوهي ما يشمل الدنيا واآلخرة معا، ومصلحة الدنيا يف إقامة احلياة عىل منهج اهللا تعاىل 

فبإدراك نعيم بإقامة الدين وبحفظ النفس والنسل والعقل واملال، ومصلحة اآلخرة 
. من الناراجلنة، ومرضاة اهللا تعاىل والنجاة 

واملصلحة الرشعية ال تتوقف عند حدود الزمان وإنام تشمل كل زمان، وذلك 
بخالف املصلحة لدى أرباب النظم الوضعية؛ إذ يقيسون املصالح واملفاسد بمعايري «

. )٢(» ضيقة حمدودة بعمر الدنيا وحدودها
الشارع قد أن : وتبني مما سبق أن املصالح الرشعية هي مقاصد الشارع ومراده، أي

قصد تلك املصالح وأراد حتصيلها بالنسبة للمكلف من خالل القيام باألحكام 
الرشعية، فالقيام بالفرائض والتعاليم الدينية يؤدي إىل حتقيق مصالح عبادة اهللا وجلب 

. مرضاته والفوز بجناته وإراحة وطمأنة نفس املكلف
قصوده ومراده، غري أن هذه وهذه املصالح أرادها الشارع بترشيعه األحكام فهي م

... املصالح التي قصدها الشارع تعود عىل املكلف وتؤول إليه، وليس تؤول إىل اهللا
. )٣(وعليه فإن املقاصد هي نفسها املصالح الرشعية 

ًوهذه القاعدة التي تؤكد عىل ابتناء الرشيعة عىل رعاية املقاصد واملصالح معا، قد توافق عىل 
: ، يقولPًصوليون قاطبة فيام يعترب إمجاعا فهذا العز ابن عبد السالمالقول بمضموهنا األ

).٦/٤٣٧(املغني، البن قدامة، ) ١(
).٣١ص(ضوابط املصلحة، للبوطي، ) ٢(
).٢٣ص(نور الدين اخلادمي، . علم املقاصد الرشعية، د) ٣(



 

. )١(»التكاليف كلها راجعة إىل مصالح العباد يف دنياهم وآخرهتم«
الرشيعة جاءت بتحصيل املصالح «: يقرر هذه القاعدة بقولهPوابن تيمية 

.)٢(» وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها
فإن أوامر الرشع تتبع املصالح «: فقالPقرايف وعىل نفس املنوال نسج ال

. )٣(» اخلالصة أو الراجحة، ونواهيه تتبع املفاسد اخلالصة أو الراجحة
إنا ملا تأملنا الرشائع وجدنا األحكام واملصالح متقارنني ال «: Pوقال الرازي

ك ينفك أحدمها عن اآلخر، وذلك معلوم بعد استقرار أوضاع الرشائع، وإذا كان كذل
ِكان العلم بحصول هذا مقتضيا ظن حصول اآلخر وبالعكس من غري أن يكون  َّ ً

ًأحدمها مؤثرا يف اآلخر وداعيا إليه ً«)٤( .
إمجاع األئمة عىل تعليل الرشيعة بجلب املصالح ودفع Pوينقل اآلمدي 

ن أن أئمة الفقه جممعة عىل أن أحكام اهللا ال ختلو م: وأما اإلمجاع فهو«: املفاسد فيقول
حكمة مقصودة، وإن اختلفوا يف كون ذلك بطريق الوجوب كام قالت املعتزلة، أو 

. )٥(» بحكم االتفاق والوقوع من غري وجوب كقول أصحابنا
وأما اإلمجاع فقد أمجع إال من ال يعتد به من «: َونقل الطويف هذا اإلمجاع، فقال

. )٦(» سدجامدي الظاهرية، عىل تعليل األحكام، باملصالح ودرء املفا
ًوبناء عىل ما سبق فإن الظاهرية هم نفاة التعليل يف األحكام الرشعية إال ما نص فيه عىل 

).٢/١٢٦(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ١(
).١/٢٦٥(يمية، جمموع الفتاوي، البن ت) ٢(
).٢/٥٦٩(الفروق، للقرايف، ) ٣(
).٥/٢٤٧(املحصول، للرازي، ) ٤(
).٣/٣١٦(اإلحكام، لآلمدي، ) ٥(
مـصطفى زيـد، . املـصلحة يف التـرشيع اإلسـالمي، د: ال رضر وال رضار، ملحـق بكتـاب: رشح حديث) ٦(

).٢٤٨ص. (حممد يرسي، دار اليرس، القاهرة. د: عناية وتعليق



 

علته، وذلك املوقف اعتقادي ال يقبله عامة أهل السنة حيث يرى ابن حزم أن القول بتعليل 
. )١(األحكام يلزم عنه اعتقاد أن اهللا رشع الرشائع لعلل أوجبت عليه أن يرشعها

ًفيقرر أن احلكم قد يرشع لسبب، ويكون عندئذ سببا Pود ابن حزم ثم يع ٍ
ولسنا ننكر أن يكون اهللا تعاىل جعل بعض «: برشط أن يرد نص يفيد سببية حيث قال

. )٢(» ًاألشياء سببا لبعض ما رشع من الرشائع، بل نقر ذلك ونثبته حيث جاء به النص
: أدلة القاعدة

د عىل ابن حزم من خالل إقامة األدلة عىل هذه القاعدة من ولعله من املناسب أن يكون الر
الكتاب، والسنة، عالوة عىل ما سبق ذكره وتقريره من أقوال علامء الرشيعة، وما نقل من 

. اإلمجاع عليها
: القرآن الكريم: ًأوال

. ]١٠٧: األنبياء[﴾` d c b a﴿: قال تعاىل-١
َلعلل إال لرمحتنا الواسعة، فإن ما بعثت ما أرسلناك لعلة من ا: أي«: قال الشوكاين

. )٣(» به سبب لسعادة الدارين
ال يمكن أن تقوم أو تتحقق إال إذا كانت النبي والرمحة التي جعلت علة لرسالة 

الرشيعة نفسها مقيمة ملا حيقق مصلحة املكلفني عىل اجلملة، ومانعة ملا يلحق الفساد 
. )٤(تكفل الرشيعة إقامة املصالح ومنع املفاسد هبم؛ إذ ال تتصور الرمحة بحال إذا مل

).٩٨-٨/٩٧(ام، البن حزم، اإلحك) ١(
).٨/١٠٢(اإلحكام، البن حزم، ) ٢(
: فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، ملحمد بن عيل بن حممد الـشوكاين، حتقيـق) ٣(

).٣/٥٨٧(الرمحن عمرية، دار الوفاء، املنصورة، عبد.د
ًراســة وحتلــيال، دًقواعــد املقاصــد عنــد اإلمــام الــشاطبي، عرضــا ود) ٤( عبــد الــرمحن الكــيالين، دار الفكــر . ً

).١٣٢ص(هـ، ١٤٢١، ١طبدمشق، 



 

? @ K J I H G F E D C B A ﴿: قال تعاىل-٢
P O N M L X W V U T S R Q

_ ^ ] \ [Z Y﴾]٢٠٥-٢٠٤: البقرة[ .
: وجه الداللة

نعيه سبحانه عىل املفسدين يف األرض يدل عىل أنه يطلب من اإلنسان أن يكون 
. ًفقا لصالح ما تقتضيه احلكمة من خلقهترصفه يف هذا العامل موا

كام بني سبحانه يف ختام اآلية أنه ال حيب الفساد، ومفهومها أنه حيب الصالح؛ ولذا 
ًأقام الترشيع حمققا للصالح، ومانعا من الفساد ً .

. ]٧٠: اإلرساء[﴾_ ` b a﴿: قال تعاىل-٣
: وجه الداللة

. اإلنسان، وحتصيل سعادته يف الدارينإكرام بني آدم يقتيض ترشيع ما فيه صالح 
: األدلة التي فيها تعليل األحكام بتحصيل املنافع الدينية يف الدنيا واآلخرة-٤

XWVUTSR ﴿: قال تعاىل يف ختام آية ترشيع الوضوء
^ ] \ [ Z Y﴾]٦: املائدة[ .

. ﴾ª »﴿: وعقب ترشيع الصيام
ــــــصالة ــــــرشيع ال ﴾´º¹¸¶µ«﴿: وعقــــــب ت

.]٤٥: العنكبوت[
u t s r q p o n ﴿: وتعليل العبادة بغاية التقوى

v﴾]٢١: البقرة[ .
!"#$ ﴿: قوله تعاىل: النص عىل علل األحكام اجلزئية، ومن ذلك-٥
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I﴾]٣٢: املائدة[ .
.]٧: احلرش[﴾on m l k j i h﴿: وقال تعاىل

: ه الداللةوج
. هذه النصوص تدل عىل العلية بشكل ظاهر

: السنة املطهرة: ًثانيا
ما ورد مما يدل عىل أن الرشيعة سمحة سهلة ميرسة :
.)١(»بعثت باحلنيفية السمحة«: قوله -١
. )٢(»ال رضر وال رضار«: قوله -٢
ٌإن الدين يرس ولن يشاد الدين أحد إال غلبه«: قوله -٣ َ َّ ٌ«)٣(.

: الداللةوجه 
ْهذه األحاديث تدل عىل قصد الشارع مصلحة العباد، ولو مل يرد ذلك ملا يرس  ُِ َ

. عليهم، وملا رفع احلرج عنهم، وملا نفى العنت واملشقة يف الدين
النص عىل كثري من املقاصد واحلكم للترشيعات النبوية :
.)٤(»إنام جعل االستئذان من أجل البرص«: قوله -١

.سبق خترجيه) ١(
.سبق خترجيه) ٢(
.س، من حديث أيب هريرة )٣٩(الدين يرس، : البخاري، كتاب اإليامن، باب: أخرجه) ٣(
: ، ومـسلم، كتـاب اآلداب، بـاب)٦٢٤١(االستئذان من أجل البرص، : البخاري، كتاب االستئذان، باب: أخرجه) ٤(

ُاطلـع رجـل مـن جحـر يف : قـالس، من حديث سهل بن سـعد الـساعدي)٢١٥٦(حتريم النظر يف بيت غريه، 



 

َّإنام هنيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا«: قوله -٢ ْ َّ َُّ َ ُْ َّ َِّ ِِ َ َّ ِ«)١(.
: وجه الداللة

ًتضمنت األحاديث تنصيصا عىل العلية؛ وذلك لتحقيق مصالح حفظ العورات 
وصيانة احلرمات، وحياطة األعراض يف احلديث األول، وحتقيق التكافل االجتامعي، 

. غنياء والفقراء يف احلديث الثاينوالتواصل بني األ
: اإلمجاع: ًثالثا

تقدم ما نقله اآلمدي والطويف من حصول اإلمجاع عىل تعليل األحكام باملصالح، 
واتفاق أهل السنة والسلف عىل ذلك، وليس بطريق الوجوب كام تقوله املعتزلة، وإنام 

ًتفضال منه تعاىل وإحسانا  ً)٢( .
: االستقراء: ًرابعا

ناظر يف األحكام اجلزئية املتعلقة برخص الصالة والصوم والسفر واملرض واملطر ال
ٍيمكنه تقرير أمر جامع لتلك األحكام وغريها، وهذا األمر هو التخفيف عن املكلف  ٍ ُ
ِورفع احلرج عنه، ومن تتبع أحكام البيع كمنع بيع السمك يف املاء، والطري يف اهلواء،  ِ

ارد، وما يف بطون األمهات، وما يف أعامق البحار، وبطون والعبد اآلبق، واجلمل الش
ٍّاألرض من كنوز ومعادن يتوصل إىل تقرير أمر كيل متعلق بمنع بيع املعدوم واملجهول،  ٍ
وما ال يقدر عىل تسليمه، وعلة ذلك وحكمته إبطال الغرر والرضر واجلهالة املفضية 

 
َحجر النبي  » ...إنام جعـل! لو أعلم أنك تنظر لطعنت به يف عينك«: مدرى حيك به رأسه؛ فقال^ومع النبي ̂  ُ

.فذكره
، ...بيان ما كان النهي عن أكـل حلـوم األضـاحي بعـد ثـالث يف: مسلم، كتاب األضاحي، باب: أخرجه) ١(

. ك، من حديث عائشة )١٩٧١(
).٢٤٨ص(مصطفى زيد، . ، املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية، د)٣/٣١٦(اإلحكام، لآلمدي، ) ٢(



 

. )١(التنازع واخلصومة إىل أكل أموال الناس بالباطل، واملؤدية إىل حصول
: شواهد العقل واحلس: ًخامسا

ًإن برهان صالحية الرشيعة قائم يف الواقع فإن بقاءها صاحلة لكل زمان ومكان  َ
ٌوإنسان، وتطبيقها يف كافة األمصار أمر يدل عىل انطوائها عىل مصالح العباد 

. تقيمةواستجابتها حلاجاهتم، وموافقتها لفطرهم السليمة، وعقوهلم املس
: صيغ مشاهبة للقاعدة

َّعرب الشاطبي عن هذه القاعدة بتعبريات عدة تتفق يف جوهرها مع قاعدة ابتناء 
: الرشيعة عىل املصالح، فمن ذلك

ًالتكليف كله إما لدرء املفاسد، وإما جللب املصالح، أو هلام معا، فالداخل حتته « َّ
. )٢(»ٍمقتض ملا وضعت له

مقصودة ألنفسها، وإنام قصد هبا أمور أخرى هي معانيها، األعامل الرشعية غري«
. )٣(»وهي املصالح التي رشعت ألجلها

األسباب املمنوعة أسباب للمفاسد ال للمصالح، كام أن األسباب املرشوعة «
. )٤(»أسباب للمصالح ال للمفاسد

َفكل فعل طاعة أمر به الشارع فهو سبب لتحقيق مصلحة؛ ولذلك أمر به، وكل َ َ
.فعل معصية هنى عنها فهو سبب لتحقيق مفسدة؛ ولذلك هنى عنه

املفهوم من وضع الشارع أن الطاعة واملعصية تعظم بحسب عظم املصلحة أو «

). ٤٨-٤٧ص(نور الدين اخلادمي، . علم املقاصد الرشعية، د) ١(
).١/١٩٩(املوفقات، للشاطبي، ) ٢(
).٢/٣٨٥(املرجع السابق، ) ٣(
).٢/٢٣٧(املرجع السابق، ) ٤(



 

. )١(»املفسدة الناشئة عنها
ِوهذه القاعدة األخرية تشري إىل أن الشارع احلكيم مل يكتف بأن يعلم املكلف بأن يف 

اقرتافه للمنهيات مفسدة تلحقه، وإنام ربط املصلحة فعله للمأمور مصلحة له ويف 
وربط املفسدة باملعصية؛ ،بالطاعة؛ لتكون الطاعة حافزة عىل القيام بالفعل الصالح

. )٢(لتكون رادعة للمكلف عن اقرتاف ذلك الفعل 
عىل رتب املصالح ترتتب الفضائل يف الدنيا «: Pوقد قال العز ابن عبد السالم 

.)٣(»قبى، وعىل رتب املفاسد ترتتب الصغائر والكبائر وعقوبات الدنيا واآلخرةواألجور يف الع
كام تشري هذه القاعدة إىل أن املصلحة واملفسدة يرجع تقديرها واحلكم عليها إىل 

. وليس إىل حمض العقول أو جمرد األهواء،الشارع احلكيم سبحانه
وعليه فقد ساق )٤(مقتضياهتاا ويرتب عليها ًفاملراد باملصلحة ما يعتد هبا رشع

وضع الرشيعة إذا سلم أهنا «: بمثابة القيد للقاعدة التي معنا، وهيةالشاطبي قاعد
ه، ال َّملصالح العباد، فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشارع، وعىل احلد الذي حد

. )٥(»عىل مقتىض أهوائهم وشهواهتم
،فالعقل يدرك املصلحة واملفسدةوليس يف تقرير املصالح باملنقول إزراء باملعقول،

إذا تعاضد «ا هلا، وًوليس منشئ،فهو مدرك لألحكام،ولكنه ليس بشارع وال حاكم
ا، ويتأخر ًالنقل والعقل عىل املسائل الرشعية فعىل رشط أن يتقدم النقل فيكون متبوع

).٢٩٩-٢/٢٩٨(املرجع السابق، ) ١(
).١٣٧ص(عبد الرمحن الكيالين، . قواعد املقاصد عند الشاطبي، د) ٢(
).٤٢-١/٤١(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ٣(
).٢/٣٧(املرجع السابق، ) ٤(
).٢/١٧٢(املرجع السابق، ) ٥(



 

. )١(»ا، فال يرسح العقل يف جمال النظر إال بقدر ما يرسحه النقلًالعقل فيكون تابع
نفالت العقل من اع، وَبَّوعليه فإن إدراك العقل للمصالح معترب عىل أنه تابع ال مت

ًضوابط الرشع يصريه هوى حمضا، وباطال . اًرصفً
ا واملفاسد املستدفعة إنام تعترب من حيث تقام احلياة الدنيا ًواملصالح املجتلبة رشع«

أو درء ،مصاحلها العاديةمن حيث أهواء النفوس يف جلب ، الللحياة األخرى
. )٢(»مفاسدها العادية

إن قاعدة وضع الرشيعة حلفظ مقاصدها يف اخللق بإقامة مصالح العباد يف العاجل 
. املكلف يف الدنيا واآلخرةةسعادلأن الرشيعة ما وضعت إال عىل واآلجل تدل بجالء 
شقات إال أهنا ا من املًال ينفك عنها غالبا ية وإن وجد فيها معوالتكاليف الرش

. مشقات حممودة العاقبة يف األوىل واآلخرة
DC ﴿:عىل ذلك قوله تعاىلَّفرده، دلُليعبده، وباأللوهية يالعبدخلق عواهللا 

H G F E﴾]فكانت العبادة غاية وعلة لوجود اخللق]٥٦: الذاريات ، .
حتصيل ، أال وهو ٍجعل العبادة حلكمة جليلة ومقصد سام-تعاىل شأنه-ثم إنه 

: التقوى، وإنام تراد األعامل ملا يقوم بالقلب من أحوال، دل عىل ذلك قوله تعاىل
﴿v u t s r q p o n m l﴾]٢١: البقرة[ ،

3 4 5 6 7 8 9 : ; > = ﴿: وقال سبحانه
¶¸º¹« ﴿: ، وقال جل وعال]١٨٣: البقرة[﴾< ? @

    ¼ÁÀ ¿ ¾ ½﴾]٣٧: احلج[ .
ع فائدهتا إىل املكلف وحده، فيسعد يف الدنيا وال وترج،د عائدهتاوثم إن التقوى تع

).١/٨٧(املرجع السابق، ) ١(
).٣٨-٢/٣٧(املرجع السابق، ) ٢(



 

. ى، وهينأ يف اآلخرة ويرىضقيش
وتفريج الكربات، وانتظام ،وتتابع اخلريات،وتيسري املعاش،فحصول الربكة

،كل ذلك من ثمرات التقوى التي هبا يسعد اإلنسان يف الدنيا، وحصول النجاة-احلياة
كل ذلك من -ورؤية وجه رب األرض والسموات،وجماورة األنبياء،ودخول اجلنات

. ثمرات التقوى التي هبا يسعد اإلنسان يف اآلخرة
: تطبيقات القاعدة يف تأصيل فقه األقليات

سواء أكانوا يف ديار اإلسالم ،هذه القاعدة يف حياة الناس كافةتطبيقكام تقدم فإن
. ويضبط مسريهتا،وراهتاويرعى رض،من شأنه أن يقيم احلياة وحيفظها-أم خارجها
ا مما تشهده تلك الديار من تطور مذهل وتقدم هائل يف كافة املجاالت، بل ًوانطالق

ا بام يغشى عامل السياسة واالجتامع واالقتصاد والرتبية يف تلك الديار من تغريات ًاعتداد
لذلك فإن توجيه مسائل األقليات ؛حثيثة، وتنظيامت متالحقة، وتطورات متعاقبة

والقواعد ،وتسديدها بتعاليم الدين ينبغي أن يقوم عىل اعتصام رشيد باألصول الكلية
. )١(واملقاصد الرشعية،العامة

ودفع املفاسد يف ،وإذا حتقق أن الرشيعة حتفظ مقاصدها يف اخللق بإقامة املصالح
عامل كل زمان ومكان، فال بد إذن من إعامل هذه القاعدة يف حياة األقليات، وهذا اإل

،م ما قيده املعارصونُّوتفه،استيعاب ما كتبه األقدمون يف املقاصد واملصالحإىل حيتاج 
. ورتبوه وطبقوه عىل قواعد األقدمني

ويف أمثال ما كتبه القفال الكبري يف حماسن الرشيعة، والباقالين يف األحكام والعلل، 
بن عبد السالماء العليل، والعز اوالغزايل يف شف،والغياثي،وما كتبه اجلويني يف الربهان

).٤ص(قطب سانو، . نحو منهجية رشيدة للتعامل مع مسائل األقليات املسلمة، د) ١(



 

يف وابن القيم ،يف قواعد األحكام، والقرايف يف الفروق، وابن تيمية يف كثري من مصنفاته
إعالم املوقعني، والطرق احلكمية، وبدائع الفوائد، والشاطبي يف املوافقات، 

ة، واالعتصام، وابن عاشور يف مقاصد الرشيعة، وعالل الفايس يف املقاصد الرشعي
ة ويف ذلك كله ثر-ويوسف حامد العامل، وحممد البلتاجي وغريهم من املعارصين

،فقهية أصولية عظمى ملن كملت آلته واستعدت قرحيته للتصدي حلفظ حياة األقليات
ٍّعىل حد سواء، وبام ال يفيض ،ورعاية املقاصد الرشعية يف ظروفهم العادية واالستثنائية

أو تنازع بني ،أو إمهاهلا، مع ما قد يقع من جتاذب،اجلزئيةإىل تعطيل النصوص الرشعية 
. املصالح واملقاصد والنصوص

: يقول العالمة ابن بيه
ــــدار غــــرب ٍعقــــود الـمــــسلمني ب ْ ْ ْ َُ ِ َ ِ َ ُِ ِ ْ ُ ُ
ـــــور ـــــور ط ـــــه جي ـــــزان الفقي ًومي ُ ُْ ْ ْ ْ ََ َ َُ َِ ِ اِْ

ٌففـــي الـــــجزئي ضـــيق ْ ُِ ِّ ِ ِْ ْ ٌوانحــــسارَ َ ِ ْ َ
ــــصلحة ـــــحق م ــــور ال ٌون َ ْ َ ْ ََ َْ ُِّ ــــوازُ َت َ ىُ

ـــــروع ــــــمقاصد والف ــــــها ال ُجتاذب ْ َ َ ُُ َُ َ َْ ُْ ِ َ َ
ــــــضيع ــــــرط أو ي ــــــرف فيف ُإىل ط ْ َ ْ ُِ َ ُ ْ َ َِ ٍ َ َ ِ

ـــــــس َويف الكـــــــيل منف َُ ْ ِّ ِّ ُ ْ ِ ُوســـــــيع ٌحَ ْ َِ
ــــه ســــطوع ــــصوص ل ــــي الن ُبجزئ ْ ُ ْ ُ ُُ ُ َِّ ِ ُّ ِ ْ ِ

ون ملثل هذه املسائل الشائكة يف بالد األقليات املسلمة حني يعملون هذه رواملتصد
ة وغريها قد خيرجون بأحكام أو بفتاوي قد تستنكر يف بادي الرأي، لكنها قد القاعد

يف إيقاف سهم ستثبت عند املناقشة واملوازنة والرتجيح، كام انتهى إليه نظر عمر 
املؤلفة قلوهبم، وقطع يد السارق، ومنع الزواج بالكتابية، واإللزام بالطلقات الثالث، 

وغري ذلك من الترصفات العمرية التي تعترب ...نيوالزيادة يف حد الرشب إىل ثامن
هو الذي أعمل النص اجلزئي عند تقبيل احلجر األسود، سا مع أنه اجتهادا مقاصدي

.وغري ذلك...لَمَّواالضطباع، والر



 

ا بعض الصحابة فراعوا املقاصد فصلوا العرص يف الطريق ومن قبل اجتهد مقاصدي
م فلم يصلها إال بعد العشاء يف بني قريظة، فكان األولون إىل بني قريظة، واجتهد غريه

، ومل يكن أحد الفريقني ينقصه ىوكان اآلخرون مع النص واملبن،املعنىومع املقصد 
ا أكثر من جانب، ًجانبياهلدى أو التقى، ولكنه االجتهاد البرشي الذي قد يراع

. ىل أحد من املجتهدينب عَّرثوال ،أ أحد الفريقنيَّما خطالنبي والشاهد أن 
املكية النبي وينبغي ملن يتصدى لبحث مسائل األقليات أن ينظر إىل اجتهادات 

!"#$%&' ﴿: كام قال اهللا تعاىل،زمن القلة والضعف
ومل ،سياسة الصرب والكف، وكيف اعتمد ]٢٦: األنفال[﴾)(*+

ÙØ ﴿: -تعاىل شأنه-خارجي، كام قال له ءب الستفزاز أو استعداجيست
ÜÛÚ﴾]ورعاية أمر هذه الدعوة ،وذلك حلفظ شأن هذه األقلية؛]٦٠: الروم

ن صرب ئُاإلسالمية، فلام قويت الشوكة وبنيت الدولة كانت االجتهادات عىل وفق ذلك، فل
ُوكف هو وأصحابه أيدهيم ملا قتلت سمية ويارس النبي  ،التعذيبحتت يف مكة بَّ

ًرة مسلمة يف سوق بني قينقاع، فجرد لذلك األمر حربَّفإنه مل يصرب عىل جمرد كشف عو ِ ا َّ
. حتى أجىل بني قينقاع عن املدينة،هيودعىل

. )١(ٌوهو أمر يؤكد عىل رعاية األولويات يف فقه األقليات، والنظر إىل املقاصد واملصالح واملآالت
وقائع ملعاجلة الاًوإعامل تلك القواعد واألصول احلاكمة يكون باعتامدها إطار

. والنوازل التي حيتاج يف معاجلتها إىل ورع دقيق، وفقه عميق، وفطنة وملكة صحيحة
ُواجه به من تأصيل ألحكامتونوازل األقليات املسلمة وما  َوتقعيد ملسائلها ينبغي أن يراعى فيه هاَ ُ

. ائمةوالثانية د،والرضورة اجلامعية العامة، فاألوىل مؤقتة،الفروق بني الرضورة الفردية

).٣٦-٣٣ص(صالح سلطان، . الضوابط املنهجية لفقه األقليات املسلمة، د) ١(



 

ُويتعرف عىل وجودها بيرس، والثاني،َواألوىل قد تتحقق بسهولة َّ َ تحقق إال بعد تال ةَُ
. وفحص وبحث،طول نظر

فيبيح له األكل منها، ثم ةتيوهلذا رأينا الشارع احلكيم يراعي رضورة املضطر إىل امل
َبيع السلم والعرايا-ًمثال-يراعي احلاجة العامة فيبيح  َّ لك، واألكل من امليتة ونحو ذ... َ

ٌأمر شخيص مؤقت، والتعامل يف السلم أمر عام يف املجتمع ودائم َّ ٌَ .
ملا له من ؛فالشارع احلكيم له قصد يف أن تتعدى إباحة الفعل إىل غري حمتاج إليه

ملا يرتتب عليه من رواج ؛األثر النافع للعموم، كام هو يف سائر الرخص يف املعامالت
. األقوات، وتوفري األعامل واألشغالاألسواق وحتصيل 

ُاخللط بني احلاجات، والرضورات لدى األفراد واملجتمعات، : ومن اخلطأ البني
أن احلاجة يف حق الكافة تنزل منزلة الرضورة يف حق الفرد، يقول علوممن املو

َوهو يتناول موضوع الكسب احلرام فيام لو عم الزمان-اجلويني ه، فلم يوجد إىلَوأهلَّ
: -طلب احلالل سبيل

قدر احلاجة، وال يشرتط الرضورة التي ترعاها -احلرام: أي-فلهم أن يأخذوا منه «
يف إحالل امليتة يف حقوق آحاد الناس، بل احلاجة يف حق الناس كافة تنزل منزلة 

َفإن الواحد املضطر لو صابر رضورته ومل يتعاط،الرضورة يف حق الواحد املضطر ُ َ ََ امليتة َ
ًها إىل الرضورة هللك الناس قاطبة، ففي ولك، ولو صابر الناس حاجاهتم وتعدهل

؛ إذ ال )١(»تعدي الكافة احلاجة من خوف اهلالك ما يف تعدي الرضورة يف حق اآلحاد
َبل يكتف،ُّيراعى فيام يعم الكافة الرضورة َ ْ . بحاجة ظاهرةىُ

،لرضر عىل املجتمع يف جمملهكام تنبغي مراعاة الفروق بني أحكام يعود تفويتها با

).٣٤٥ص(غياث األمم، للجويني، ) ١(



 

ودينه ،وبني األحكام التي يعود تفويتها بالرضر عىل شخص املسلم يف خاصة نفسه
ُّفإنه يستخف يف األوىل؛ومروءته َ َ ْ ُّما ال يستخف يف الثانية،ُ َ َ ْ ُ .

ٍوالنوع األول هو حلفظ مصالح مجاعية تتحقق بامتثال األمة يف جممل ا، والثاين هَ
. تعلق بامتثال آحاد الناسَحلفظ مصالح ت

النهي عن بيع الطعام قبل قبضه عىل تعليل الرهون لذلك برواج : ومثال األول
.السلع يف األسواق

وجوب الصالة، والزكاة، والصوم، وسائر العبادات، والنهي عن الرسقة، : ومثال الثاين
. ستقامةوالغش، وسائر املحرمات، التي تناقض ما يلزم للنفس من التزكية، واال

سمت قوانينه عىل نظر ُ؛ لكن النظام العام للمجتمعات األوروبية رًوكال النوعني مطلوب امتثاال
ًويت املسلم للنوع األول يف هذه املجتمعات، هو أقل رضرتفولذلك ف؛خر للصالح والفسادآ ا من ُّ

. )١(ةوتولذلك ينبغي أن تكون درجات املصالح بإزاء الرتخص متفا؛تفويت النوع الثاين
ًالرتكيز عىل األقلية باعتبارهم مجاعة متميزة، هلا : ُومما يسهم يف ترشيد فقه األقليات« ً ُ

ُهويتها وأهدافها ومشخصاهتا، وال يمكنها أن يتغافل عنها، وينبغي ألهل الفقه أن ينظروا إىل 
تطيع له من رضورات وحاجات، وكيف تسهذا الكيان اجلامعي، وما يتطلبه من مقومات، وما

ًاجلامعة أن تعيش بإسالمها يف جمتمع غري مسلم، قوية متامسكة، مؤمنة بالتنوع يف إطار الوحدة ً ً .
حينام يتحدثون عن الرضورات التي تبيح -ًعادة-ُوقد الحظت أن أهل الفقه 

ُاملحظورات، وعن احلاجة التي قد تنزل منزلة الرضورة، إنام يركزون عىل رضورة الفرد  َ َّ َ ُ
ًوحاجته، غري معنيني كثرياملسلم  . ا برضورات اجلامعة املسلمة وحاجاهتاَ

أن هيتم باجلامعة -لتكون فتواه عن بينة-وأعتقد أن من املهم والالزم للفقيه 

).٢٤١ص(العريب البرشي، . ات، أمنطلقات لفقه األقلي) ١(



 

ِغفُورضوراهتا وحاجاهتا املادية واملعنوية، اآلنية واملستقبلة، وأال ي َل تأثري هذه ْ َ
ِالرضورات واحلاجات يف سري اجلامعة وقو ْ هتا االقتصادية، ومتاسكها االجتامعي، َ

.هويتها اإليامنية: ل ذلكبوسلوكها األخالقي، وتقدمها العلمي والثقايف، وق
وهلذا كان اخلطاب القرآين بأحكام اهللا تعاىل ؛ي القرآن والسنة باجلامعةنُلقد ع

3 ﴿: َّ، سواء تعلق التكليف بالتعبد﴾£¤¥﴿: ا للجامعةًخطاب
!" ﴿:َّ، أم تعلق باملعامالت]١٨٣: البقرة[﴾87654

ق بشئون َّل، أم تع]٢٨٢: البقرة[﴾# $ % & ' ) ( *+
! " # $ % & ' ) ( *+ , ﴿: األرسة

Y ﴿: َّ، أم تعلق بالعقوبات والترشيع اجلنائي]٢٣١: البقرة[﴾-./0
a` _ ^ ] \ [ Z﴾]١٧٨: البقرة[ .

إبرام : ة واألمراء، مثلبل خياطب القرآن اجلامعة أو األمة كلها بام ينفذه الوال
`a ﴿: قوله تعاىلكإقامة احلدود عىل اجلناة، : املعاهدات مع األعداء، ومثل

d c b﴾]٤: التوبة[.
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴿: وقوله تعاىل

.]٣٨: املائدة[﴾98
قامة رشع إة يف يوهذه النصوص وغريها تؤكد أمهية اجلامعة، ومسئوليتها التضامن

. يف األرضاهللا، وتطبيق أحكامه 
يد اهللا مع اجلامعة، ومن «: ه، كقولهواألحاديث النبوية تؤيد هذا االجتاه وتقوي

َّشذ شذ يف .)١(»النارَّ

، ١/١١٥(» مـستدركه«، واحلـاكم يف )٢١٦٧(لـزوم اجلامعـة، : الرتمـذي، كتـاب الفـتن، بـاب: أخرجه) ١(




 

والفقه اإلسالمي يبارك هذه النزعة اجلامعية بأحكام كثرية، بعضها يتعلق باجلانب 
. االجتامعي، وبعضها يتعلق باجلانب االقتصادي، وبعضها باجلانب السيايس

قدم حق اجلامعة عىل حقوق األفراد اخلاصة، فعندما يغزو العدو ُوحسبنا أنه ي
فر اجلامعة كلها للمقاومة، فيخرج االبن بغري إذن أبويه، وخترج املرأة بغري إذن نا، تًأرض

ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، وال حق ؛زوجها، واملرءوس بغري إذن رئيسه
. لفرد أمام حرمات األمة

َبعضُاملحاربُّالعدوَذِخَّتَوهو أن ي) الترتس(ويذكر اإلمام الغزايل هنا مسألة 
طر، وجييز اإلمام الغزايل تمي هبم، ويضعهم يف مواجهة اخلَبرشية حياًاملسلمني تروس

َوغريه من الفقهاء التضحية هبؤالء ال ُ َّرتَتُمـُ عىل ٌإذا كان يف اإلبقاء عليهم خطر،هبمِسَ
. ألن اإلبقاء عىل الكل أهم من اإلبقاء عىل اجلزء؛ِّلهااجلامعة ك

َّومن ثم كان ال أن يراعي مصالح اجلامعة املسلمة، وال جيعل : بد للفقه املطلوب هناَ
. َاالقتصار عىل حفظ مصالح األفراد، فالفرد قليل بنفسه كثري بجامعتههَّكل مه

أن تكون مجاعة قوية متعلمة :ِّومن حق اجلامعة املسلمة يف ديار الغرب ونحوها
َمتامسكة قادرة عىل أن تؤدي دورها، وتتمسك بدينها، وحتافظ عىل هويتها، وتنشئ  ِّ َ ُ

ًأبناءها وبناهتا تنشئة إسالمية حقة، وتبلغ رسالتها من حوهلا بلسان عرصها َّ ً َ«)١( .
بحاالت ُاالعرتاف: ومما يلتحق برعاية الرضورات واحلاجات يف بالد األقليات املسلمة

. املفسدةأ، فيحقق املصلحة ويدرهٍّوظروف طارئة وبلوى عامة، والتعامل مع كل بام يناسب،استثنائية
وتفصل يف ،ُها املنازعاتيإلُّدَرُفإذا خلت تلك الديار عن والية رشعية ت

 
.وغريهم وألوله شاهد من حديث ابن عباس . م، من حديث ابن عمر )١١٦

).٤٨-٤٦ص(يوسف القرضاوي، . يف فقه األقليات املسلمة، د) ١(



 

عترب األمثل ُفال حرج أن ي،الرشعية لذلكتهاخلصومات، ومل يوجد من تتحقق أهلي
. هبانيأو املقيم،ن أهل تلك الديارفاألمثل م

ًإذا مل جيد السلطان من يوليه إال قاضي«: Pوقد قال ابن القيم  ا عن ًا عاريَّ
َّمل يعطل البلد عن قاض، ووىل،رشوط القضاء . َفاألمثلَاألمثلٍ

.َاألمثلفَفإنه يتناول األمثلضاملحَاملحض أو الشبهة حتى مل جيد احلاللُلو غلب احلرامهاونظري
ُونظري هذا لو كان الفسق هو الغالب عىل أهل تلك البلد، وإن مل تقبل شهادة 

. ِفاألمثلِاألمثلُشهادةَِلبُه له لتعطلت احلقوق وضاعت، قتبعضهم عىل بعض وشهاد
وهن منفردات، ،أو مال،ُونظري هذا لو شهد بعض النساء عىل بعض بحق يف بدن أو عرض

. )١(»منهنِاألمثلُواألعراس، قبلت شهادة،َّاحلامماتك،معهنَبحيث ال رجل
ا، بل ًويعطل إقامة دينه يف مثل هذه الصور أبد،َّوال يضع اهللا ورسوله حق املظلوم«

نبه اهللا عىل قبول شهادة الكفار عىل املسلمني يف السفر يف الوصية يف آخر سورة نزلت 
وال سنة، وال اجتمعت األمة عىل لبتة، وال نسخ هذا احلكم كتابأومل ينسخها يشء 

ْ، فإن الرشيعة رشعت لتحصيل مصالح العباد بحسب هوال يليق بالرشيعة سوا،خالفه َ ِ ُ
اإلمكان، وأي مصلحة هلم يف تعطيل حقوقهم إذا مل حيرض أثناء تلك العقود شاهدان 

َّحران ذكران عدالن؟ بل إذا قلتم م ، وينفذ حكَنقبل شهادة النساء حيث ال رجل: ُ
عادل عامل، فكيف ال تقبل شهادة الكفار بعضهم عىل ٍالفاسق إذا خال الزمان عن قاض
. )٢(»بعضهم إذا خال مجعهم عن مسلم

).٤/١٩٧(، البن القيم، إعالم املوقعني) ١(
زهـري الـشاويش، رشكـة الطباعـة العربيـة : الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة، ألمحـد بـن حممـد بـن منقـور، حتقيـق) ٢(

ـــسعودية، ط ـــالمية، د)١٨٣-٢/١٨٢(م، ١٩٨٧-#١٤٠٧، ٥ال ـــرشيعة اإلس ـــة ال ـــدخل لدراس ـــف .، م يوس
. ، يف فقـه األقليــات املــسلمة، د)١٢٥-١٢٣ص(م ، ١٩٩١-#١٤١١، ١القرضـاوي، مكتبــة وهبـة، القــاهرة، ط





 

ا فإن التأكيد عىل رعاية هذه املصالح جيب أن يكون بميزان احلق، ال اهلوى، ًوأخري
يف غرب ىَادنُفال يصلح إذن أن ي،والعدل، ال اجلور، فمن املصالح ما هو غري معترب

ا لتساوهيم ًنظر؛يف اإلرثًوال رشق وال يف أقلية وال أكثرية بمساواة األنثى للذكر مثال
j i h gf e d c ﴿: وذلك لقوله تعاىل؛يف األخوة
lk﴾]١١: النساء[.

أو ،لتعمل يف وظيفة؛كام ال يصلح ملسلمة أن تنزع حجاهبا يف دار غري املسلمني
o ﴿: واهللا تعاىل يقول،اًأو تقليدًأن تفعل هذا مسايرةعن ًفضال،ًتتلقى تعليام

v u t sr q p﴾]٣١: النور[.
ًوال حيل ملسلم أن ينشئ مصنع ُ للتجارة فيها، ال يف أو أن يفتح حمال،ا لبيع اخلمورُّ

وزيادة الدخل القومي، وال ،وتنمية االقتصاد،ديار املسلمني؛ بحجة تشجيع السياحة
$% ﴿: أو ضيق ذات اليد، واهللا تعاىل يقول، مني؛ بحجة احلاجةيف ديار غري املسل

.]٩٠: املائدة[﴾& ' ) ( * + ,
، )القامر(بيع أوراق اليانصيب يف أو الرشق ،ُّوال حيل ملسلم أن يعمل ببالد الغرب

ًوال اخلنزير، ولو توهم أن يف ذلك مصلحة َ َّ َ َ .
ق واضح بني املصلحة القائمة إن املصلحة راجعة إىل خطاب الشارع احلكيم، والفر

:واملتومهة الراجعة إىل داعية اهلوى والتشهي، قال تعاىل،عىل أوامر الرشع املطهر
﴿ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó﴾]٢٦: ص[.

 
).٥٦-٥٥ص(يوسف القرضاوي، 



 

 :
)١( :

: املعنى العام للقاعدة
إقامة : ىل أن الشارع احلكيم من مقاصده يف وضع الرشيعةسبق يف القاعدة األو

املصالح الدنيوية واألخروية عىل وجه كيل بام يكفل سعادة املكلف يف الدارين، ويف 
هذه القاعدة يتقرر أن الشارع احلكيم يطلب من املكلف أن يدخل حتت سلطان 

ًال هلواه، مؤثر،ا هلاًالرشيعة، منقاد ُِ وبذلك ،تمناهييل إليه بطبعه أو ا أحكامها عىل ما يمْ
ُإخراج : فاملقصود من وضع الرشيعة،اًكام هو عبد هللا اضطرار،اًا هللا اختيارًيكون عبد

. املكلف عن داعية هواه إىل طاعة ربه ومواله
ِّوعىل كل أحوال ،َّوهذا املقصد يتناول كل املكلفني يف مجيع األزمان والبلدان

. ٍّة أو أكثرية عىل حد سواءالطوائف والتجمعات من أقلي
: أدلة القاعدة

: القرآن الكريم: ًأوال
. ]٥٦: الذاريات[﴾H G F E D C﴿: قال تعاىل

. ]٣٦: النساء[﴾ml k j i h g﴿: قال تعاىلو
.]٣٦: النحل[﴾M  L K J I H G F ED ﴿:قال تعاىلو

: وجه الداللة
وحده، بامتثال أمره، واجتناب َأفادت اآليات الكريامت وجوب عبادة اهللا تعاىل

. ، وهذا هو التعبد الذي خلق اهللا اخللق ألجلهههنيه، واالنقياد حلكم

).٢/١٦٨(املوافقات، للشاطبي، ) ١(



 

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿: وقال تعاىل
 æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ

ç﴾]٢٦: ص[.
. ]٢٣: اجلاثية[﴾! " # $ % & ' ) (﴿: وقال تعاىل
. ]٧١: املؤمنون[﴾´ º ¹ ¸ ¶ µ «﴿: وقال تعاىل

: وجه الداللة
َاهللا التي أمر اهللاةاتباع اهلوى وترك االنقياد ألمر اهللا تعاىل مضاد لعباد َ ، وقال هباَ

.]٤: النجم[﴾0 1 2 3 4+ , - . /﴿: تعاىل
فال ثالث هلام، وإذا كان ،الوحي وهو الرشيعة، واهلوى: فقد حرص األمر يف شيئني

والدخول حتت ،ان قصد الشارع اخلروج عن اتباع اهلوىلذا ك؛كذلك فهام متضادان
. )١(التعبد للموىل

: السنة املطهرة: ًثانيا
ًحق اهللا عىل العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئا«: قوله -١ ُّ«)٢(.

واالمتثال ،احلديث عىل ثبوت أن العباد خملوقون لعبادة اهللا تعاىلَّدل: وجه الداللة
. ا بام يؤكد داللة املجموعة األوىل من اآلياتًوهنيا ًألحكامه أمر

.)٣(»ٌّشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب املرء بنفسه: ثالث مهلكات«: قوله -٢

).٢/١٧٠(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
: ، ومـسلم، كتـاب اإليـامن، بـاب)٢٨٥٦(اسم الفرس واحلامر، : البخاري، كتاب اجلهاد، باب: أخرجه) ٢(

كنـت : قـالسمن حديث معاذ بن جبل ) ٣٠(ًخل اجلنة قطعا، الدليل عىل أن من مات عىل التوحيد د
يا معاذ؛ هل تدري ما حـق اهللا عـىل عبـاده ومـا حـق العبـاد عـىل «: ُعىل محار يقال له عفري، فقال^ ردف النبي 

.فذكره» ...فإن حق اهللا«: قال! اهللا ورسوله أعلم: ؛ قلت»اهللا؟
، والبزار يف )١/٤٧١(» شعب اإليامن«، والبيهقي يف )٥/٣٢٨(» املعجم األوسط«الطرباين يف : أخرجه) ٣(





 

ى وحرمة اتباعه، بام يؤكد داللة املجموعة وِّاحلديث عىل ذم اهلَّدل: وجه الداللة
. الثانية من اآليات

: املعقول: ًثالثا
عىل أن العباد خلقوا لعبادة اهللا، وإخراجهم من هوى من األدلة والرباهني

ُمجلة األحكام الرشعية، وسائر األوامر والنواهي الداعية إىل االمتثال : نفوسهم ُ
م يالعبادة، والساعية إىل تنظيم املعامالت اإلنسانية عىل وفق اهلدى والتعالوواخلضوع 

ا ما ًوات واألهواء التي كثريهلية، وليس بمقتىض ما متليه خمتلف الشهوات والنزاإل
. تتناقض وتتعارض وتتزاحم

،العبادات: التوحيد والعقيدة، وتشمل: واألوامر والنواهي الرشعية تشمل
. واملعامالت واألحوال الشخصية، واجلنايات

،الوجوب: وهذه األحكام الرشعية ال ختلو من األحكام اخلمسة املعلومة
. إلباحةوا،والكراهة،والندب،والتحريم

الداخل حتت االسرتسالوالتحريم فظاهر مصادمتهام ملقتىض،فأما الوجوب
خريةحتتالدخولظاهرهاكانوإنواإلباحة،،والكراهة،االختيار، وأما الندب

إخراجهإىلراجعةفهياختياره،حتتهلاالشارعلابإدخدخلتفإنامواختياره،املكلف
.ًأيضااختيارهعن

 
ــضاعي يف )كــشف األســتار-١/٦٠(، »مــسنده« ــشهاب«، والق ــن )١/٢١٥(» مــسند ال ، وغــريهم، م

ًوروي أيضا من حديث ابن عباس وابن عمـر وأيب هريـرة وعبـداهللا بـن أيب . سأنس بن مالك حديث ُ
الرتغيـب «ُّعبـدالعظيم بـن عبـدالقوي املنـذري يف حممـد احلـافظ أبـو: َّوحسنه بمجموع طرقه. أوىف 

السلـسلة «، والـشيخ األلبـاين يف )١/١٧٤(هــ، ١٤١٧، ١طإبراهيم شمس الـدين،: ، حتقيق»والرتهيب
).١٨٠٢(، »الصحيحة



 

َاملكلفخرجتَأقداخلمسةالرشعيةاألحكامتكونحوالاألكلويف دائرةمنَّ
.ونزواتهوشهواتههواه

: منها،سائل مهمةووإدراك هذه القاعدة وامتثاهلا ينبه إىل أمور و
َكل عمل كان املتبع فيه اهلوى بإطالق من غري التفات إىل األمر أو النهي أو التخيري -١ َّ

. فهو باطل بإطالق
، وإن جاء يف ضمن املحمود؛ ألنه إذا تبني أنه مضاد ومع اهلوى طريق إىل املذمابات-٢

. اًبوضعه لوضع الرشيعة، فحيثام زاحم مقتضاها يف العمل كان خموف
اتباع اهلوى يف األحكام الرشعية مظنة ألن حيتال هبا عىل أغراضه، فتصري كاآللة -٣

َّاملعد ًألعامل الصاحلة سلامكاملرائي يتخذ ا،القتناص أغراضهةَ ملا يف أيدي َُّ
. )١(الناس

: تطبيقات القاعدة يف تأصيل فقه األقليات
ٍمن املعلوم أن خطاب الشارع املتعلق بأفعال املكلفني ال يفرق بني مسلم يعيش يف 

ًومعلوم أيضا أن خصوصية املجتمع الذي تعيش فيه األقلية ،َالرشق وآخر يف الغرب
ِك الديار إىل حالة لمل املسلمني يف تديار اإلسالم ال يصلح أن حيا عن ًاملسلمة بعيد

ٍتلمس للرخص وتفتيش عن الرضورات، وانتقاء للحاجيات ُّ َ َّلئال يتحول هذا إىل نوع ؛َ
. وخصائص األمة والرسالة،من الرتخيص السلبي الذي ال ينسجم مع كليات الرشع

ورعاية هويتها ،ألقليات املسلمةويف نفس الوقت تنبغي املحافظة عىل حياة هذه ا
وطمس ،اإلسالمية، وتعهد األجيال املتعاقبة حتى ال تتعرض حلمالت التذويب

. وتغييب الثقافة اإلسالمية،اهلوية

).١٧٦-٢/١٧٣(املوافقات، للشاطبي، ) ١(



 

،وبعد النظر،ا يوصف بفقه النفسًيهقواجلمع بني املتطلبني السابقني يستلزم ف
. قوىورسوخ الت،وصدق اإليامن،الفكرر ورجاحة وسعة الصد

ويضبط قوله ،والسائل املستفتي عليه أن حيسن قصده،وكل من الفقيه املفتي
. طهربضوابط الرشع امل

ِلمس َبتُّومتر ،أما املفتي فيعلم أنه يامرس صفة مركبة تبدأ بالتشخيص والتكييف الفقهي للمسألة ُّ َ
. ل ودربة وجتربة ومشورةمعالفتيا، وال يتم إال بعلم ورِالدليل، وعالقاته بالواقع، ومن ثم تصد

أو التقديم بني يدي اهللا ،ط الواقع واملجتمعغالوقوع حتت ضمن وليحذر املفتي واملستفتي 
.]١١٩: األنعام[﴾9 :;578 6﴿: قال تعاىلدورسوله بقول، أو رأي، وق

هر داخل ديار اإلسالم وخارجها، فإن طواألصل هو وجوب التحاكم إىل الرشع امل
عة عند القدرة عىل ذلك أحد يرشعية ختاطب املسلم حيثام كان، وحتكيم الرشحكام الاأل

. )١(معاقد التفرقة بني اإليامن والنفاق
. ا مل يكن من أهل اإلسالمًفال حيل ملسلم أن يتحاكم إىل غري كتاب ربه، فإن فعل اختيار،وعليه

م اإلنجيل مما ال خالف بني اثنني من املسلمني أن من حكم بحك«: Pقال ابن حزم 
. )٢(»بالنص عليه وحي يف رشيعة اإلسالم فإنه كافر مرشك خارج عن اإلسالمِيأت مل

واإلنسان متى حلل احلرام املجمع عليه، أو حرم احلالل «: Pوقال ابن تيمية 
ًاملجمع عليه، أو بدل الرشع املجمع عليه كان كافر . )٣(» ا باتفاق الفقهاءَّ

ٍّالستخالص حق أو ًلقضاء الوضعي عندما يتعني سبياليرخص يف اللجوء إىل او
النعدام البديل الرشعي القادر عىل ذلك، سواء ؛دفع مظلمة يف بلد ال حتكمه الرشيعة

).٢١ص(هـ، ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٥، الدنامرك، قرارات وتوصيات املؤمتر الثاين ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا، كوبنهاجن) ١(
.، بترصف يسري)٥/١٧٣(اإلحكام، البن حزم، ) ٢(
).٣/٢٦٧(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٣(



 

: أم كان خارجها، ويقيد ذلك بام ييل،أكان ذلك داخل بالد اإلسالم
لرشعي أو التحكيم ا،أو دفع املظامل عن طريق القضاء،تعذر استخالص احلقوق-
. أو العجز عن تنفيذ أحكامه،لغيابه
اللجوء إىل بعض محلة الرشيعة لتحديد احلكم الرشعي الواجب التطبيق يف -

ألن ما زاد عىل ذلك ؛والسعي يف تنفيذه،موضوع النازلة، واالقتصار عىل املطالبة به
. بغري ما أنزل اهللاٌوحكم،عىل احلقٌخروجًأو انتهاءًابتداء
. ة القلب للتحاكم إىل القضاء الوضعي، وبقاء هذا الرتخص يف دائرة الرضورة واالستثناءكراهي-

u t s rq p o n m l k j i ﴿: َّدل عىل ذلك قوله تعاىل
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﴾y x w v u t s r q p﴿: ، وقوله]١٤٥: األنعام[
، »الرضورات تبيح املحظورات«: القاعدة الفقهية، كام يستفاد ذلك من]١١٥: النحل[

.ودالئلها املعروفة يف كتب القواعد الفقهية
ِكام يدل عىل ذلك أيضا قصة جلوء الصحابة  ُ للمثول أمام احلاكم النجايش شً

مرتني بسبب مطالبة كفار قريش هبم، وللذود عن حقهم يف إبطال مزاعم -ٍيومئذ-الكافر
من قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي قريش الباطلة فيهم، و

يعلن املجلس أنه جيب : القرار الثالث[بشأن الرواية التي كتبها املدعو سلامن رشدي 
مالحقة هذا الشخص، بدعوى قضائية جزائية تقدم عليه، وعىل دار النرش التي نرشت له 

ن تتوىل رفع هذه الدعوى عليه منظمة أيطانيا، وهذه الرواية، ويف املحاكم املختصة يف بر
َوأن توكل ،املؤمتر اإلسالمي التي متثل الدول اإلسالمية ذه الدعوى أقوى املحامني هلِّ

، وواضح من القرار جتويزهم )١(]املتمرسني يف القضايا اجلنائية أمام حماكم اجلزاء الربيطانية

).٢٥٢ص(قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي، ) ١(



 

. زلةالتحاكم إىل املحاكم الربيطانية يف تلك النا
تعذر استخالص احلقوق أو دفع املظامل عن طريق : وأما ما يدل عىل القيد األول

القضاء الرشعي، فهو أنه إذا أمكن استخالص احلق أو دفع املظلمة عن طريق القضاء 
الرشعي مل تكن هناك رضورة تلجئ إىل التحاكم إىل القانون الوضعي الذي حكمه 

. كام تقدم لغري الرضورة،التحريم
معرفة حكم الرشع يف النازلة وعدم املطالبة بزيادة، فهو : وأما ما يدل عىل القيد الثاين

،والسنة،عىل ذلك الكتابَّأن املطالبة بزيادة عىل حكم الرشع ظلم، والظلم حرام، دل
، ومن ]٤٤: األعراف[﴾:;>=<﴿: قوله تعاىل: واإلمجاع، فمن أدلة الكتاب

ًإين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرما فال «: احلديث القديس: أدلة السنة
وهي ،أن املسلم جيب عليه يف حالة سلوك الوسيلة املباحة: ومن دالئل ذلك، )١(»تظاملوا

إنام أنا «: لقوله؛وإن حكم له به احلاكم الرشعي،أال يأخذ مال غريه،التحاكم إىل الرشع
ن أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، يكوبرش، وإنه يأتيني اخلصم فلعل بعضكم أن

قطعة من النار فليأخذها، أو فأقيض له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنام هي
. ؛ فمن باب أوىل ال يبيح له حكم احلاكم غري الرشعي أن يظلم غريه)٢(»فليرتكها

، ودالئلها »الرضورة تقدر بقدرها«: القاعدة الفقهية: ًومن دالئل ذلك أيضا
، وألن الرضورة أباحت سلوك وسيلة حمرمة الستخالص احلق ودفع الظلم، املعروفة

، من حديث أيب ذر الغفـاري )٢٥٧٧(حتريم الظلم، : مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب: أخرجه) ١(
.فذكره» ...يا عبادي؛ إين حرمت الظلم«: أنه قالعفيام روى عن اهللا ^ عن النبي ،س

، )٢٤٥٨(َإثــم مــن خاصــم يف باطــل وهــو يعلمــه، : البخــاري، كتــاب املظــامل والغــصب، بــاب: أخرجـه) ٢(
، مـن حـديث زينـب بنـت أم )١٧١٣(احلكم بالظـاهر واللحـن باحلجـة، : ومسلم، كتاب األقضية، باب

أنه سمع خصومة بباب حجرتـه ^ أخربهتا عن رسول اهللا ^ زوج النبي كها أم سلمة سلمة عن أم
.فذكره... فخرج إليهم فقال



 

. خذ ما ليس بحقأومل تبح سلوكها لظلم اآلخرين و
قوله : ومن أدلة القيد الثالث، وهو كراهة القلب للتحاكم إىل القانون الوضعي

X W V U T S R Q P O N M ﴿: تعاىل
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فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف... فليغريه«: حديث: هاومن، ]١٠٦: النحل[
.)٢(»ولكن من ريض وتابع«: ، وحديث)١(»اإليامن

ا ومجاعات أن يسعوا إىل إجياد ًجيب عىل املسلمني املقيمني خارج ديار اإلسالم أفراد
البديل الرشعي عن القضاء الوضعي، وذلك عن طريق جمالس الصلح والتحكيم ونحوه، 

إىل التسكني القانوين هلذه اآلليات، واحلصول عىل إقرار دول إقامتهم بأحكامها، والسعي
.ًوعليهم أن يتواصوا فيام بينهم باألخالق اإلسالمية الكريمة التي تقيهم اخلصومات ابتداء

،حتكيم رشع اهللا: ودليله أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، ومن الواجب
ا دينه، وهذه أن يظهر هب: اجب عىل املقيم خارج بالد اإلسالموالتحاكم إليه، ومن الو

.)٣(الواجبات ال تتم إال بام ذكر يف قرار املجمع، واهللا تعاىل أعىل وأعلم
 

: األمور بمقاصدها: قاعدة
: معنى القاعدة

، من حديث )٤٩(، ...بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن و: قطعة من حديث أخرجه مسلم، كتاب اإليامن، باب) ١(
.َاحلديث» ...ًأى منكم منكرا فليغريه بيدهَمن ر«: يقول̂ ُسمعت رسول اهللا : قالس أيب سعيد اخلدري 

وجوب اإلنكار عىل األمراء فيام خيالف الرشع وترك قتاهلم ما صـلوا، ونحـو : مسلم، كتاب اإلمارة، باب: أخرجه) ٢(
ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن «: قال^ أن رسول اهللا ك، من حديث أم سلمة)١٨٥٤(ذلك، 

.»ال ما صلوا«: أفال نقاتلهم ؟ قال: ؛ قالوا»ن من ريض وتابععرف برئ، ومن أنكر سلم، ولك
).٣١-٢١ص(قرارات وتوصيات املؤمتر الثاين ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا، باختصار، ) ٣(



 

قواعد الكلية الكربى؛ حيث إن أعامل هذه القاعدة عىل وجازة ألفاظها أمجع ال
َّاملكلف وترصفاته القولية والفعلية ختتلف نتائجها وتتباين أحكامها الرشعية املرتتبة 

. عليها بحسب مقصود املكلف وغايته من تلك األقوال واألفعال والترصفات
عامة؛ » مقاصدها«اجلنسية عليها، ولفظة » أل«ولفظة األمور عامة بدليل دخول 

. ضافتها إىل ضمري لفظ عامإل
فالقاعدة تشمل مجيع ما يثاب عليه العبد، أو يعاقب، فتشمل بعمومها الواجب، 
ًواملندوب، واحلرام، واملكروه، واملباح، وكام تشمل الفعل تشمل الرتك إذا كان مقصودا 

. )١(بنية، فأحكام األمور بمقاصدها التي دعت إليها وبعثت عليها 
: ، فيقال)٢(»إنام األعامل بالنيات«: عدة بدليلها، وهو حديثوقد يعرب عن القا

. )٣(، واملقاصد معتربة يف العبادات والعادات »إنام األعامل بالنيات«: قاعدة
. )٤(عزمت : نويت نية، أي: العزم عىل اليشء، يقال: والنية يف اللغة

ًجلب نفع، أو دفع رض، حاال ًانبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من«: وهي بمعناها العام ٍّ
ًأو مآال، والرشع خصها باإلرادة املتوجهة نحو الفعل ابتغاء وجه اهللا تعاىل وامتثاال حلكمه ًَ َّ«)٥( .

القصد الكيل الشامل : ًقصد اليشء مقرتنا بفعله، أو: ًوالنية تعرف اصطالحا بأهنا
. )٦(للعزم والقصد املقارن للفعل 

، املقاصــد الــرشعية يف )١/٦٧(، األشــباه والنظــائر، للــسبكي، )٨ص(األشــباه والنظــائر، للــسيوطي، ) ١(
).٥٧ص(م، ٢٠٠١، القاهرة، ١طعزيز عزام، دار البيان للنرش والتوزيع،عبد ال. القواعد الفقهية، د

كتـاب : ، وهـذا لفظـه، ومـسلم)١(كتاب بـدء الـوحي، بـاب كيـف كـان بـدء الـوحي : أخرجه البخاري) ٢(
. ً، من حديث عمر بن اخلطاب مرفوعا)١٩٠٧(» إنام األعامل بالنيات«: قوله : اإلمارة، باب

). ٤٢-٤١ص(لكربى وما تفرع عنها، للسدالن، القواعد الفقهية ا) ٣(
).٢/٦٣٢(، املصباح املنري، للفيومي، )١٤/٣٤٣(لسان العرب، البن منظور، ) ٤(
، وفيض القدير رشح اجلامع الصغري، ملحمد عبد الرءوف املنـاوي، ضـبط )٣٠ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٥(

.ً، نقال عن البيضاوي)١/٤٠(، ١٩٩٤-ه١٤١٥، ١طبريوت،أمحد عبد السالم، دار الكتب العلمية، : وتصحيح
هناية اإلحكام يف بيان ما للنية من أحكام، ألمحد بك احلسيني، وقد حقق بكلية الرشيعة، بالريـاض، عـام ) ٦(





 

. )١(شامل للعزم والقصد املتقدم عىل الفعل، أو املقارن له يف بعض أحوالهقصد كيل نسبي، : أو هي
. القصد واإلرادة والعزم: وللنية مرادفات متعددة، منها

اهلم، واملشيئة، والرغبة، : وتقرتب ألفاظ أخرى من معناها مع وجود فروق، مثل
. واالبتغاء، ونحوها

ىل يف القول والعمل تدخل يف مجيع اإلخالص هللا تعا: والنية بمعناها العام وهو
ًاألعامل األخروية دخوال أوليا، وقد صاغ بعض الفقهاء من ذلك املعنى قاعدة فقهية 

. )٢(» ال ثواب إال بالنية«: واعتربها قاعدة الفقه الكلية األوىل، فقال ابن نجيم
: واملقصود من النية يف العبادات أمران

: اداتمتييز العبادات عن الع: أوهلام
قد يكون بنية الصيام فيكون قربة، وقد يكون محية -ًمثال-فاإلمساك عن املفطرات 

. ًأو تداويا، فال يكون عبادة
: متييز العبادات: ثانيهام

. سواء بني الفروض كالظهر والعرص، أو بني الفروض والنوافل كسنة الفجر وفريضته
، وال يكفي التلفظ باللسان دون عقد )٣(ًوالنية حملها القلب إمجاعا؛ ألهنا من عمله 

. القلب، وال يشرتط مع عمل القلب التلفظ
إن هذا من : َّتلفظ بالنية إال يف احلج، وقد قيلسوال الصحابة ومل ينقل عنه 

 
). ٩-٨ص(هـ للباحث مساعد بن قاسم الفالح، ١٤٠١

).١/٩٦(، ه١٤٠٣خلرجيي، الرياض، صالح السدالن، مكتبة ا. النية وأثرها يف األحكام الرشعية، د) ١(
).١٤ص(األشباه والنظائر، البن نجيم، ) ٢(
).٥٩ص(عبد العزيز عزام، . املقاصد الرشعية، د) ٣(



 

. )١(إظهار النسك، ال من اجلهر بالنية
َّووقت النية أول العبادات ولو حكام، فإذا تأخرت عنه مل يصح يف اجلملة،  وجيوز ً

وجيزئ تقدمها عليه يف الصيام املفروض، ويستصحب حكمها ما مل يشتغل بعمل آخر 
يقطعها، فمن نوى الصالة عند الوضوء، ثم حرض املسجد فافتتح صالته بتلك النية 

، وللفقهاء تفاصيل كثرية يف )٢(ًأجزأته؛ ألن النية املتقدمة باقية إىل وقت الرشوع حكام 
. وق بني املفروض واملندوب منهاأمر نية العبادات، وفر

: أدلة القاعدة
: السنة املطهرة: ًأوال

احلديث، ويف » ...إنام األعامل بالنيات، وإنام لكل امرئ ما نوى«: قوله -١
.)٣(»إنام األعامل بالنية«: رواية

أفادت عبارة احلديث أن األعامل تقبل أو ترد، ويثاب عليها أو يعاقب : وجه الداللة
. )٤(النية الباعثة عليها، والداعية إليها، فال حيصل للعامل من عمله إال ما نواه بهبحسب 

ُإنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا إال أجرت عليها حتى ما جتعل يف «: قوله -٢ َّ

).٢٣-٢٦/٢١(جمموع الفتاوى، البن تيمية، ) ١(
ة ، القواعـد الفقهيـ)٦٩(عبد العزيز عـزام . ، املقاصد الرشعية، د)٢٤ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٢(

).٣٤ص(م، ١٩٩٧-#١٤١٧، ١طحممد بكر إسامعيل، دار املنار،. بني األصالة والتوجيه، د
، ومـسلم، )١(، ^كيـف كـان بـدء الـوحي إىل رسـول اهللا : البخاري، كتاب بدء الوحي، بـاب: أخرجه) ٣(

-) ١٩٠٧(وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعامل،» إنام األعامل بالنية«: قوله: كتاب اإلمارة، باب
مـا جـاء أن األعـامل بالنيـة واحلـسبة، : كتاب اإليامن، باب: وعنده وعند البخاري يف مواضع أخرى، مثل

.س، من حديث عمر بن اخلطاب -» إنام األعامل بالنية«: )٥٤(ولكل امرئ ما نوى، 
).٥٧-١/٥٦(، ٣طاجلامع يف رشح األربعني، حممد يرسي، دار اليرس، القاهرة،) ٤(



 

. )١(»فم امرأتك
ٍرب قتيل بني الصفني اهللا أعلم بنيته«: قوله -٣ َّ ُ«)٢( .
. )٣(»ن ال نية لهال عمل مل«: قوله -٤
. )٤(»الناس عىل نياهتم-حيرش: ويف رواية-إنام يبعث«: قول -٥

: وجه الداللة

، )٥٦(ما جاء أن األعامل بالنية واحلسبة، ولكل امرئ مـا نـوى، : البخاري، كتاب اإليامن، باب: خرجهأ) ١(
، يف قـصة س، من حديث سعد بن أيب وقـاص )١٦٢٨(الوصية بالثلث : ومسلم، كتاب الوصية، باب

.له وهو عىل فراش املوت^ عيادة النبي 
: ، حتقيق»مسنده«و بكر عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة يف ، وأب)١/٣٩٧(» مسنده«اإلمام أمحد يف : أخرجه) ٢(

ــدي، دار الــوطن، الريــاض، ــد املزي ــن يوســف العــزازي وأمحــد فري م، ١٩٩٧/هـــ١٤١٨، ١طعــادل اب
َّإن أكثـر شـهداء أمتـي أصـحاب الفـرش، «: قـال^ عـن النبـي س، من حـديث ابـن مـسعود )٤٠٣(

َّورب بذل «، وقال يف »رجال سنده موثقون«: )١٠/١٩٤(» الفتح«قال احلافظ ابن حجر يف . فذكره» ...ُ
أمحـــد عـــصام عبـــدالقادر الكاتـــب، دار العاصـــمة، الريـــاض،: ، حتقيـــق»املـــاعون يف فـــضل الطـــاعون

.»سنده جيد«: )١٨٨ص (
، مـن حـديث)١/٤١(االستياك باألصابع، : ، كتاب الطهارة، باب»السنن الكربى«البيهقي يف : أخرجه) ٣(

َّيـا رسـول اهللا إنـك رغبتنـا يف : ًرجال من األنصار من بني عمـرو بـن عـوف قـال، أنسأنس بن مالك 
أصبعاك سواك عند وضوئك مترمها عىل أسنانك، إنـه ال عمـل «: السواك، فهل دون ذلك من يشء؟ قال

التلخـيص «َّوضعفه احلافظ أمحد بن عيل بن حجـر العـسقالين يف . »ملن ال نية له، وال أجر ملن ال حسبة له
عاصـم حـسن بـن عبـاس بـن قطـب، مؤسـسة أبـو: ، اعتنى بـه»بري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبرياحل

. »يف سنده جهالة«: بقوله) ١/٢٦٤(م، ١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١طقرطبة، مرص،
ــاب الزهــد، بــاب: أخرجــه) ٤( ــن ماجــه، كت ــة، : اب -) ٢/٣٩٢(» مــسنده«، واإلمــام أمحــد يف )٤٢٢٩(الني

ُّوحــسن إســناده املنــذري يف . سغريمهــا، مــن حــديث أيب هريــرة ، و-والروايــة الثانيــة لــه  َ الرتغيــب «َّ
، ومـسلم، )٢١١٨(ُما ذكـر يف األسـواق، : ،  وأخرج البخاري، كتاب البيوع، باب)١/٢٥(» والرتهيب

، -والسياق واللفظ له–) ٢٨٨٤(اخلسف باجليش الذي يؤم البيت، : كتاب الفتن وأرشاط الساعة، باب
ًصـنعت شـيئا يف منامـك مل ^ يا رسول اهللا : يف منامه، فقلنا^ عبث رسول اهللا : قالتكعن عائشة  َ

ُّالعجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل مـن قـريش، قـد جلـا بالبيـت، حتـى إذا : تكن تفعله، فقال ً
نعـم فـيهم املستبـرص«: يـا رسـول اهللا إن الطريـق قـد جيمـع النـاس، قـال: كانوا بالبداء خسف هبم؛ فقلنا

ًللكالم، واملجبور، وابن السبيل هيلكون مهلكا واحدا، ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم اهللا عىل نياهتم ً« .



 

ًواألحاديث بجملتها دالة عىل اعتبار تأثري النية يف أعامل اخللق صحة وفسادا،  ً
ًوقوال وردا، وجمازاة عليها، فميزان األعامل إنام هو النية والقصد  ً)١( .

َّمور بمقاصدها فإنه ينبغي عىل كل مكلف أن يكون قصده يف أفعاله وإذا كانت األ
ًوأقواله الظاهرة والباطنة موافقا لقصد الشارع احلكيم؛ وذلك حتى تؤيت ثامرها وتعود 
ًبصالح نتائجها، وإال فإنه ال يكفي أن يكون ظاهر الفعل مرشوعا ليوصف باملرشوعية 

ًللفعل مرشوعا أيضاوإنام ال بد أن يكون قصد املكلف املبارش ً.
ٌوخمالفة قصد الشارع ومنافاته هدم للمصالح التي رشعت من أجلها األحكام، وعىل 
ًسبيل املثال فإذا كان املكلف مأمورا بالنكاح استحبابا لتحصيل مصالح العفاف واستمرار  ً
النسل ونحو ذلك؛ فإن قصده التحليل للزوج األول هيدم هذه املصالح ويقيض عليها 

.اقض مقصود الشارعوين
والطالق أبيح لتحقيق مصلحة مرشوعة ودرء مفسدة ممنوعة، فإذا استعمل الزوج 
هذا الطالق ليحرم املرأة من حقها يف اإلرث لدى مرضه مرض املوت فقد ناقض 

.مقصود الشارع من ترشيع الطالق
.وهكذا لو خالف املكلف مقصود الشارع يف البيع واهلبة والرشكات ونحوها

اجلملة فإن املكلف عليه أن جيرى عىل موافقة قصد الشارع لتتحقق له املصالح وب
الدينية والدنيوية، وينال أجر العبودية يف أعامله العادية والعبادية، وهبذا يعمر األرض 
وحتقق خالفته فيها وتثمر الثمرات املرجوة، وهبذا يكون قد حقق العبودية التي تعني 

يريض ربه ومواله، ولو خالف يف ذلك هواه ومشتهاه، فيقتيض أال يترصف العبد إال بام
.هذا موافقة لقصد الشارع، أو عىل األقل ترك املناقضة ملقصوده

).٤٥ص(صالح السدالن، . القواعد الفقهية الكربى وما يتفرع عنها، د) ١(



 

ًوهذا األمر يتحقق بامتثال األمر والقصد معا سواء اطلع املكلف عىل املصالح أو 
.ال، وسواء اطلع عىل املفاسد املرتتبة عىل املخالفة أو ال

: ندرجة حتت القاعدةالقواعد امل
ًقاعدة األمور بمقاصدها أوسع القواعد وأمجعها، ومن أكثرها فروعا وأشملها، 
ًفإن عددا كبريا من القواعد الصغرى قد اندرج حتتها، ودخل يف طياهتا بام يوسع  ً

. تطبيقها، ويعظم اإلفادة منها
: ومن أهم تلك القواعد ما ييل

. )١(حتتاج إىل نية اإلضافة هللا تعاىل القربات التي ال لبس فيها ال -١
. )٢(ًاأللفاظ إذا كانت نصوصا يف يشء غري مرتدد مل حتتج إىل نية تعيني املدلول -٢
. )٣(ال ثواب إال بنية -٣
. )٤(منافع األعيان املتعينة ال حتتاج إىل تعيني -٤
. )٥(احلقوق إذا تعينت ال حتتاج إىل تعيني -٥
. )٦(يشرتط له التعيني ال يؤثر اخلطأ فيام ال-٦
. )٧(مقاصد اللفظ عىل نية الالفظ -٧

الح، مكتبـة مساعد بـن قاسـم الفـ. د: األمنية يف إدراك النية، أليب العباس أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق) ١(
). ٢٦/٢٩(، جمموع الفتاوي، البن تيمية، )١٧٠ص(م، ١٩٨٨-ه١٤٠٨، ١طاحلرمني، الرياض،

، األمنية يف إدراك )٢/٤(، إعالم املوقعني، البن القيم )١/٣١٤(قواعد األحكام، للعز ابن عبدالسالم، ) ٢(
).٦ص(النية، للقرايف، 

صــالح الــسدالن، . عــد الفقهيــة الكــربى ومــا تفــرع عنهــا، د، القوا)١٤ص(األشــباه والنظــائر، البــن نجــيم، ) ٣(
). ٥٦-٥٤ص(

).١/٣١٤(، قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، )١٧٠ص(األمنية يف إدراك النية، للقرايف، ) ٤(
).٢١٨-١/٢١٧(صالح السدالن، . النية وأثرها يف األحكام الرشعية، د) ٥(
).٢٩ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )١/٥٦(األشباه والنظائر، البن السبكي، ) ٦(
). ٢٠-١٩ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٤٤ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٧(



 

. )١(هل العربة بصيغ العقود، أو بمعانيها؟ -٨
. )٢(هل األيامن مبنية عىل األلفاظ، أو األغراض -٩

. )٣(هل األيامن مبنية عىل العرف -١٠
. )٤(اليمني عىل نية احلالف، أو عىل نية املستحلف -١١
املقاصد واالعتقادات معتربة يف الترصفات والعبارات، كام هي معتربة يف - ١٢

. )٥(القربات والعبادات 
. )٦(يغتفر يف الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد -١٣

: ومن القواعد املستثناة من قاعدة األمور بمقاصدها
ُمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه -١ ً)٧( .
.)٨(ٌلقرب مكروه، ويف غريها حمبوب اإليثار يف ا-٢

: تطبيقات القاعدة يف تأصيل فقه األقليات
ال تكاد تنحرص تلك التطبيقات التي تندرج حتت قاعدة األمور بمقاصدها يف حياة 
األقليات اإلسالمية، فهي كام تتعلق بالعبادات تتعلق باملعامالت وقضايا األحوال 

). ١٦٦ص(، األشباه والنظائر، للسيوطي، )١/١٧٤(األشباه والنظائر، البن السبكي، ) ١(
). ٥٧ص(األشباه والنظائر، البن نجيم، ) ٢(
، املقاصد الـرشعية يف )١٠٦ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٩٣ص(ظائر، للسيوطي، األشباه والن) ٣(

).٧٨ص(عبد العزيز عزام، . القواعد الفقهية، د
).٢٠-١٩ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٤٤ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٤(
العنني، ط اجلامعة األمريكية نجاح أبو. ة، د، القواعد الفقهي)٩٦-٣/٩٥(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٥(

). ٦٥-٦٤ص(املفتوحة، 
).٢٣٠-١/٢٢٨(صالح السدالن، . ، النية وأثرها يف األحكام الرشعية، د)١٥٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٦(
).١٨٤ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )١٥٢ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٧(
).١٣٢ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )١١٦ص(، األشباه والنظائر، للسيوطي، )٢١٥-١/٢١٠(لزركيش، املنثور، ل) ٨(



 

الرشعية يف تلك الديار، وللتمثيل فقط أسوق الشخصية واجلنايات ومسائل السياسة 
.من قرارات جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا القرار اآليت مع تسبيبه وتوجيهه

تدريسها للتعرف أو تويل،ال حرج يف دراسة القوانني الوضعية املخالفة للرشيعة«
ل وبيان فضل أحكام الرشيعة عليها، أو للتوصل بدراستها إىل العم،عىل حقيقتها

واستخالص حقوقهم، برشط أن يكون عنده من العلم ،لنرصة املظلومني؛باملحاماة
.»بالرشيعة ما يمنعه من التعاون عىل اإلثم والعدوان

، ودراسة القوانني الوضعية )١(»إنام األعامل بالنيات«: وقد قال ر بمقاصدها، واألمو
كتابه الكريم بالعديد من العقائد الباطلة تشبه دراسة العقائد الباطلة، وقد أعلمنا اهللا تعاىل يف

ومناظرة أهلها وجداهلم بالتي هي أحسن، فمن درس القانون ،للتحذير منها؛والرشائع املنحرفة
¿ÁÀ ﴿:فال حرج عليه، كام أنه تعاىل قال يف كتابه الكريم،الوضعي هلذه األغراض

ÉÈÇÆÅÄÃÂ﴾]فيها واحلاالت التي أباح قرار املجمع ، ]٢: املائدة
. إذ من الرب إنصاف املظلومني؛دراسة القوانني الوضعية داخلة يف التعاون عىل الرب والتقوى

تويل الصاحلني األكفاء من املسلمني بعض الواليات العامة خارج بالد «
أو يف البالد التي حتكم بالقوانني الوضعية املخالفة للرشيعة أوىل من تركها ،اإلسالم

وبطانة السوء الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون، كام ألهل الرش والفساد،
.»فعل نبي اهللا يوسف

: عىل ذلكَّدل
. م يف دولة كافرة، ومل يمكنه أن حيكم بكل أحكام اإلسالمكاحلتويل يوسف 

يف ًمسلامًملكه مع كون النجايش كان كذلك حاكامللنجايش يفالنبي إقرار 

.سبق خترجيه) ١(



 

. ذلك حيكم بأشياء من رشيعتهم ختالف رشيعة القرآنا لًدولة كافرة، وكان تبع
والنجايش ما كان «: ، حيث قالPشيخ اإلسالم ابن تيمية : وممن أباح ذلك

ا ما يتوىل الرجل بني ًوكثري،يمكنه أن حيكم بحكم القرآن؛ فإن قومه ال يقرونه عىل ذلك
يريد أن يعمل هبا فال ويف نفسه أمور من العدل ،اًبل وإمام،اًاملسلمني والتتار قاضي

وعمر بن عبد ،ا إال وسعهاًوال يكلف اهللا نفس،بل هناك من يمنعه ذلك،يمكنه ذلك
. عىل ذلكَّمُإنه س: وقيل،العزيز عودي وأوذي عىل بعض ما أقامه من العدل

وإن كانوا مل يلتزموا من رشائع اإلسالم ما ال ،فالنجايش وأمثاله سعداء يف اجلنة
. )١(» بل كانوا حيكمون باألحكام التي يمكنهم احلكم هبا،لتزامهيقدرون عىل ا

يف هذه اآلية ما يبيح للرجل : قال بعض أهل العلم«: Pوقال القرطبي 
الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر، والسلطان الكافر، برشط أن يعلم أنه يفوض إليه يف 

بحسب اختيار الفاجر فعل ال يعارضه فيه، فيصلح منه ما شاء؛ وأما إذا كان عمله 
إن هذا كان ليوسف خاصة، وهذا اليوم : وقال قوم. فال جيوز ذلك،وشهواته وفجوره

: قال املاوردي. واهللا أعلم. غري جائز؛ واألول أوىل إذا كان عىل الرشط الذي ذكرناه
: أحدمها؛ا فقد اختلف الناس يف جواز الوالية من قبله عىل قولنيًفان كان املويل ظامل

زها إذا عمل باحلق فيام تقلده؛ ألن يوسف ويل من قبل فرعون، وألن االعتبار يف جوا
.)٢(»ال بفعل غريه،حقه بفعله

).٢٢٠-١٩/٢١٩(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ١(
، قــرارات وتوصــيات املــؤمتر الثــاين ملجمــع فقهــاء الــرشيعة بأمريكــا، )٩/٢١٥(تفــسري القرطبــي، ) ٢(

).٣١- ٢٠ص (باختصار، 



 

 
 
 

 

 : :

: املعنى العام للقاعدة
عىل تقديم أوىل املصالح عند -املتفق عليها يف اجلملة-يدور معنى هذه القاعدة 

.ًتعارضها، والرتجيح بينها عند تنازعها بناء عىل حجة التقديم واألولوية املعتربة
)١(وحتسينية؛ فإذا كانت املصالح من حيث قوهتا قد تنقسم إىل رضورية وحاجية 

فإن الرضوري منها يقدم عىل ما سواها؛ وذلك ألن األمة بمجموعها وآحادها يف 
)٢(. رضورة إىل حتصيلها بحيث ال يستقيم النظام باختالهلا

واحلاجي منها يقدم عىل التحسيني يف نفس املرتبة؛ وذلك ألن األمة حتتاج إليه القتناء 
ن، بحيث لوال مراعاته ملا فسد النظام، ولكنه كان عىل مصاحلها، وانتظام أمورها عىل وجه حس

فام يتعلق منها بحفظ األديان يقدم يف اجلملة عىل ما سواه مما هو يف رتبته، ، )٣(حالة غري منتظمة
.وهكذا... ًوما كان متعلقا بحفظ األنفس يقدم عىل ما دونه من حفظ العقل والنسل واملال

م عىل ما كان خاصا، فاملصلحة العامة ترجح عىل ًوما كان منها عاما شامال يقد
)٤(.املصلحة اخلاصة عند التعارض

).٢٢٢-٥/٢٢٠(، املحصول، للرازي، )١٧٤ص(، املستصفى، للغزايل، )٢/٨(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).٧٩ص(مقاصد الرشيعة، للطاهر ابن عاشور، ) ٢(
).٨٢ص(املرجع السابق، ) ٣(
).١/٣٥٠(املوافقات، للشاطبي، ) ٤(



 

وما كان منها كليا يقدم عىل اجلزئي الظني من املصالح وال اعتبار للموهوم منها 
)١(.ًإطالقا عند التعارض

.ًوما كان من املصالح متعديا يرجح عىل القارص عند التعارض إذا كان من رتبة واحدة
.ويقدم ما يدوم نفعه عىل ما ال دوام لنفعه

، واحلكم )٢(عىل الدنيوي -يف اجلملة-وما كان من املصالح أخرويا فإنه يقدم 
)٣(. التكليفي يرتجح عىل الوضعي

)٤(.ًوما كان من املصالح واجبا عينيا مضيقا فإنه يقدم عىل ما وجب وجوبا كفائيا موسعا

، ويقدم )٥(ملندوب عند التعارض، والفرض أفضل من النفل والواجب يقدم عىل ا
.آكد الواجبني عند التعارض

)٦(. والوجوب يرجح عىل ما سوى التحريم

)٧(. والندب أوىل من اإلباحة

َّونحو هذا من قواعد التعارض بني املصالح، وال شك أن حمل هذه القواعد 
َّعا؛ إذ القاعدة املقدمة أن حتصيل والرتجيحات هو عند العجز عن حتصيل املصلحتني م ً

. )٨(املصلحتني أوىل من تفويت إحدامها

).٢٠١-١/٢٠٠(، االعتصام، للشاطبي، )١/٣٢٤(املصدر السابق، ) ١(
).٤٧٩ص(، غياث األمم، للجويني، )٣٨٧-٢/٣٧٠(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(
).١/١٢٩(، البحر املحيط، للزركيش، )٤/٦٩٣(رشح الكوكب املنري، البن النجار، ) ٣(
).٤٠-٣/٣٩(، املنثور، للزركيش، )٣٣٣-١/٣٣٢(البحر املحيط، للزركيش، ) ٤(
).١/٤٤٨(غمز عيون البصائر، للحموي، ) ٥(
).٣/٣٠(التقرير والتحبري، البن أمري احلاج، ) ٦(
).٣/٣٠(املرجع السابق، ) ٧(
، الفوائـد يف اختـصار املقاصـد أو القواعـد الـصغرى،)١/٨٧(قواعد األحكام، للعز ابن عبـد الـسالم، ) ٨(

، دار إياد خالد الطباع، دار الفكر املعارص، بـريوت: لعز الدين عبدالعزيز بن عبد السالم السلمي، حتقيق
).٤٧ص(م، ١٩٩٦-ه ١٤١٦، ١طالفكر، سوريا،



 

ُ، إال أنه عند التعارض حتصل أعظم )١(ال شك أن اجلمع أوىل من الرتجيحف ُ َّ َ ُ
ُاملصلحتني بتفويت أدنامها، ويرجح خري اخلريين بتفويت أدنامها َّ َُ.

: أدلة القاعدة
عقول عىل أنه إذا تالزمت املصالح وتزامحت لقد تضافرت األدلة من املنقول وامل

ُّومل يمكن حتصيلها مجيعا فإنه خيتار األعظم واألعىل واألهم، وإن فات ما دوهنا من  ُ ُ ً
: ٌاملصالح، وفيام ييل طرف من األدلة باختصار

: القرآن الكريم: ًأوال
اآليات التي ورد فيها األمر باتباع األحسن واألخذ باألفضل :

.]٥٥: الزمر[﴾¼ ½ ¾ ¿ Â Á À﴿: ه تعاىلقول: مثل
.]١٨: الزمر[﴾z y } | {~﴿: وقوله تعاىل
.]٥٣: اإلرساء[﴾VU T S R Q P﴿: وقوله تعاىل
.]١٤٥: األعراف[﴾= < ? @﴿: وقوله تعاىل

: وجه األدلة
ُإذا وجد مباحان، فخذوا باألحسن : األحسن حيتمل معنى التفضيل، كأنه قال

)٢(. اص، والصرب واالنتصارمنهام كالعفو والقص

ًاآليات التي ورد فيها األفضل واألكمل ثوابا، مثل :
2 3 4 5 76 8 9 : ; > ﴿: قوله تعاىل

.]٢٧١: البقرة[﴾= <?

).٣/١٧٥(، تفسري القرطبي، )١/٣٧(بداية املجتهد، البن رشد، ) ١(
).١٣/١٠٩(، تفسري الطربي، )٢/٥٢٠(املحرر الوجيز، البن عطية، ) ٢(



 

! " # $ % & ' ) ( * + , ﴿: وقوله تعاىل
 ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 /. -

.]٩٥: النساء[﴾>=
.]٢٣٧: البقرة[﴾ËÊ É È Ç﴿: وقوله تعاىل

: ه الداللةوج
ًلقد جاز إخراج الصدقة جهارا، واألوىل واألفضل إخراجها إرسارا، واجلهاد يف  ً

.سبيل اهللا أفضل من القعود، والعفو أوىل من عدمه
.وهكذا تتباين رتب األعامل، وتتفاوت األجور عىل الطاعات

: السنة املطهرة: ًثانيا
َّاهللا، وفرقت بني مصلحة يف الدعوة إىل ديناألحاديث التي قدمت األولويات

: القيام بالفرائض، والقيام بالنوافل
ًيا معاذ إنك ستأيت قوما أهل كتاب، فإذا «: ملعاذ حني أرسله إىل اليمن^قوله : مثل

ًجئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، فإن هم أطاعوا لك 
ٍيهم مخس صلوات ىف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا بذلك، فأخربهم أن اهللا قد فرض عل ٍٍ

ًلك بذلك، فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل 
ِفقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم، فإنه ليس 

.)١(»ٌبينه وبني اهللا حجاب
. »مخس صلوات يف اليوم والليلة«: سالم فقالحني سأله رجل عن اإل^ومثل قوله 

، )١٤٩٦(، أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء حيث كانوا: البخاري، كتاب الزكاة، باب: أخرجه) ١(
م، من حديث ابن عباس )١٩(الدعاء إىل الشهادتني ورشائع اإلسالم، : ومسلم، كتاب اإليامن، باب

عــن«: ويف بعــض الروايــات. فــذكره... ملعــاذ بــن جبــل حــني بعثــه إىل الــيمن^ قــال رســول اهللا : قــال
ًابن عباس أن معاذا قال .س؛ فجعله من مسند معاذ »...َّ



 

َّال، إال أن تطوع«: َّهل عيل غريها؟ قال: فقال وصيام «: ^قال رسول اهللا . »َّ
^ وذكر له رسول اهللا : قال. »َّال، إال أن تطوع«: َّهل عيل غريه؟ قال: قال. »رمضان

: أدبر الرجل وهو يقولف: قال. »َّال، إال أن تطوع«: َّهل عيل غريها؟ قال: الزكاة؛ قال
. )١(»أفلح إن صدق«: ^قال رسول اهللا ! واهللا ال أزيد عىل هذا وال أنقص

األحاديث التي دلت عىل التفريق بني رتب الطاعات :
ثم : ، قيل»إيامن باهللا ورسوله«: ُّحني سئل أي العمل أفضل؟ فقال^قوله : مثل

.)٢(»حج مربور«: ؟ قالثم ماذا: ، قيل»اجلهاد يف سبيل اهللا«: ماذا؟ قال
.)٣(»من سلم املسلمون من لسانه ويده«:ُّحني سئل أي اإلسالم أفضل؟ قال^وقوله

تطعم الطعام، وتقرأ السالم عىل من «: ُّحني سئل أي اإلسالم خري؟ قال^وقوله 
.)٤(»عرفت ومن مل تعرف

: وجه الداللة
سها ويف ثواهبا، ويف أولويتها دلت األحاديث السابقة عىل أن األعامل متفاضلة يف نف

َّعند التزاحم، ويف أرجحيتها يف الطلب الرشعي، فتقدم الفرائض عىل النوافل، ويقدم  َّ َُ َ َُ

: ، ومسلم، كتـاب اإليـامن، بـاب)٤٦(، ...الزكاة من اإلسالم و: كتاب اإليامن، بابالبخاري، : أخرجه) ١(
.س، من حديث طلحة بن عبيداهللا )١١(الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم، 

، ومـسلم، كتـاب اإليـامن، )٢٦(إن اإليامن هو العمل، : َمن قال: البخاري، كتاب اإليامن، باب: أخرجه) ٢(
.س، من حديث أيب هريرة )٨٣(يامن باهللا تعاىل أفضل األعامل، بيان كون اإل: باب

بيان تفاضـل : ، ومسلم، كتاب اإليامن، باب)١١(أمور اإليامن، : البخاري، كتاب اإليامن، باب: أخرجه) ٣(
.س، من حديث أيب موسى األشعري )٤٢(اإلسالم وأي أموره أفضل، 

، ومـسلم، كتـاب -وليس عنـده الـسؤال-) ١٠(يامن، أمور اإل: البخاري، كتاب اإليامن، باب: وأخرجه
.م، من حديث عبداهللا بن عمرو )٤٠(بيان تفاضل اإلسالم، وأي أموره أفضل، : اإليامن، باب

، مـن حـديث)٤١(بيـان تفاضـل اإلسـالم، وأي أمـوره أفـضل، : مسلم، كتاب اإليـامن، بـاب: وأخرجه
.، بدون السؤالمجابر بن عبداهللا 

بيان تفاضـل : ، ومسلم، كتاب اإليامن، باب)١٢(أمور اإليامن، : خاري، كتاب اإليامن، بابالب: أخرجه) ٤(
.م، من حديث عبداهللا بن عمرو )٣٩(اإلسالم، وأي أموره أفضل، 



 

َّاإليامن باهللا عىل سائر الفرائض، وتقدم النوافل املتعدية عىل غريها َُ.
. )٢(عىل مكاهناً، وترجيحها بناء)١(ًوالسنة تزخر ببيان املفاضلة يف األعامل بناء عىل زماهنا

َكام ورد فيها التحذير من الذنوب واملعايص بحسب رتبها، فالرشك باهللا أخطرها،  ََ
.وهكذا... ثم الكبائر، ثم الصغائر

: القواعد الرشعية: ًثالثا
إذا : املشقة جتلب التيسري، وكقاعدة: قواعد نفي احلرج ورفع الضيق، كقاعدة

، ومثل )٤(ب مع عجز، وال حرام مع رضورة ال واج: ، وقاعدة)٣(ضاق األمر اتسع
ًالتي تتضافر مجيعا عىل نفي وغريها من قواعد الفقهذلك قواعد األصول واملقاصد،

... كاملصالح املرسلة، وكاألخذ باألحوط، واالستحسان(الرضر وفتح باب السعة 
ً، فإذا كان املكلف مأمورا بمصلحة ما وقد تعارضت مع غريها وال سبيل)وغريها

ًللجمع بينهام فال بد إذا من الرتجيح، وال يصلح ترجيح بال مرجح، وعند التزاحم ال 
ًبد عند تقديم حق عىل غريه أن يكون مرجحا وله أسباب  ؛ إذ التحكم باطل، )٥(ٍّ

.والعمل بالتشهي ممنوع
ًومتى كان الرتجيح باألمهية، أو األولوية، أو غلبة النفع، أو نحو ذلك كان ترجيحا 

ًسبابه، وكان حمققا ملقصود الشارع له أ ِّ﴿z y x w﴾]١٦: التغابن[.
.)٦(»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمو«: ويف احلديث

.كأحاديث عرش ذي احلجة، والعرش األواخر وغريها) ١(
. كأحاديث فضل الصالة يف املساجد الثالثة، وفضل حرم مكة واملدينة) ٢(
).٨٣ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٣(
).٢/٤١(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٤(
).٤٢٦ص(األشباه والنظائر، البن نجيم، ) ٥(
، ^االقتـداء بـسنن رسـول اهللا : البخاري، كتـاب االعتـصام بالكتـاب، بـاب: قطعة من حديث أخرجه) ٦(

س، من حديث أيب هريـرة )١٣٣٧(عمر، فرض احلج مرة يف ال: ، ومسلم، كتاب احلج، باب)٧٢٨٨(
دعوين ما تركتكم؛ إنام هلك من كان قبلكم بسؤاهلم واختالفهم عـىل أنبيـائهم، فـإذا «: قال^ عن النبي 

.فذكره» ...هنيتكم عن يشء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم



 

وهكذا فإن قواعد املقاصد تقتيض تقديم الرضوري عىل ما عداه، وتقديم 
مصلحة البدن «: ًاحلاجيات عىل التحسينات، وتقديم كل مرتبة عىل مكمالهتا، فمثال

)١(. »قدمة عىل مصلحة املال، ومصلحة القلب مقدمة عىل مصلحة البدنم

 : :
: املعنى العام للقاعدة

ًإذا دار األمر بني درء مفسدتني وكانت إحدامها أكثر فسادا من األخرى، فدرء العليا منهام «
)٢(.»ع يقبله كل عاقل، واتفق عليه أولو العلمأوىل من درء غريها، وهذا موض

وكام أن القاعدة السابقة تنص عىل تقديم املصلحة األرجح واألوىل عند التعارض 
بني املصالح، فكذا عند تعارض املفاسد تدفع املفسدة األكرب، وال شك أن أعظم 

أشدمها ًاملكروهني أوالمها بالرتك، فريتكب أدنى املكروهني رضرا ليتخلص به من
ًفمطلوب الرشيعة ترجيح خري اخلريين إذا مل يمكن أن جيتمعا مجيعا، ودفع رش . )٣(ًرضرا

)٤(. ًالرشين إذا مل يندفعا مجيعا

: أدلة القاعدة
: القرآن الكريم: ًأوال

< ? @ K J IH G F E DC B A ﴿: قوله تعاىل
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).٤/٤٦٧(الفتاوي الكربى، البن تيمية، ) ١(
).٤٤٨-٤/٤٤٧(رشح الكوكب املنري، البن النجار، ) ٢(
).٢/١٤٢(إغاثة اللهفان، البن القيم، ) ٣(
).٢٣/٣٤٣(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٤(



 

} | { zy x﴾]٢١٧: البقرة[.
: وجه الداللة

ٌّوإن كان قتل النفوس فيه رش، فالفتنة : يقول اهللا «: قال ابن تيمية يف معنى اآلية
)١(.»احلاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك، فيندفع أعظم الفسادين بالتزام أدنامها

: السنة املطهرة: ًثانيا
يا : قالوا» ستكون أثرة وأمور تنكروهنا«: قال^ عن النبي سعن ابن مسعود -١

َّتؤدون احلق الذي عليكم، وتسألون اهللا الذي لكم«: رسول اهللا فام تأمرنا؟ قال ُّ«)٢(.
ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حتى «: قالجأن النبي سوعن أسيد بن حضري -٢

.)٣(»تلقوين عىل احلوض
: وجه الداللة

ِاحلديثان يوجهان إىل الصرب عىل مفسدة أمراء اجلور، وترك قتاهلم ملا يرتتب عليه من الفتنة  ْ َ
َفأمر «: الكبرية والرش املستطري، قال ابن تيمية َ َ بالصرب وإعطاء حقوقهم -مع ذكره لظلمهم-َ

الصور؛ الباغي يف مثل هذه وطلب املظلوم حقه من اهللا، ومل يأذن للمظلوم املبغي عليه بقتال
)٤(.»ًفإن فيه فتنة ورشا أعظم من ظلمهم، فاملرشوع فيه الصرب

واهللا يا رسول : ًقسام، فقلت^ قسم رسول اهللا : قالسوعن عمر بن اخلطاب-٣
َّاهللا لغري هؤالء كان أحق به منهم، قال ُ ُإهنم خريوين أن يسألوين بالفحش، أو «: َ

).١٠/٥١٣(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ١(
: ، ومـسلم، كتـاب، بـاب)٣٦٠٣(عالمات النبوة يف اإلسـالم، : البخاري، كتاب املناقب، باب: أخرجه) ٢(

.سمن حديث ابن مسعود ) ١٨٤٣(ل، وجوب الوفاء بيعة اخللفاء األول فاألو
اصـربوا حتـى تلقـوين عـىل «: لألنـصار^ قـول النبـي : البخاري، كتاب مناقب األنصار، بـاب: أخرجه) ٣(

ــاب)٣٧٩٢(، »احلــوض ــارة، ب ــاب اإلم ــوالة واســتئثارهم، : ، ومــسلم، كت ــد ظلــم ال األمــر بالــصرب عن
ًأن رجالسبن مالك عن أسيد بن حضري ، من حديث أنس)١٨٤٥( يا رسول اهللا؛ : من األنصار قالَّ

.ًأال تستعملني كام استعملت فالنا؟ فذكره
).٣٦-١/٣٥(االستقامة، البن تيمية، ) ٤(



 

.)١(»بباخلِّيبخلوين، فلست
:وجه الداللة

بني أمرين ^ احلديث فيه ارتكاب مفسدة ألجل أخرى؛ فإن القوم خريوه «
ُّاملسألة الفاحشة، والتبخيل، والتبخيل أشد، فدفع : مكروهني ال يرتكونه من أحدمها

. )٢(»َّاألشد بإعطائهم^ 
ِّالصالة عىل الغال^ ومثل هذا تركه  ، )٥(َوتركه قتل املنافقني)٤(واملدين)٣(َ

.ء عىل صحة هذه القاعدة، وكثرة تطبيقاهتاوهذا يدل بجال
ويف تقريرها من جهة القواعد األصولية واملقاصدية يقول العز ابن عبد السالم

P :» وقد أمر اهللا بإقامة مصالح متجانسة، وأخرج بعضها عن األمر إما ملشقة
َمالبستها، وإما ملفسدة تعارضها، وزجر عن مفاسد متامثلة، وأخرج بعضها عن ا َ لزجر، َ

)٦(.»إما ملشقة اجتناهبا، وإما ملصلحة تعارضها

).١٠٥٦(إعطاء من سأل بفحش وغلظة، : مسلم، كتاب الزكاة، باب: أخرجه) ١(
).٢/٢٦٦(االستقامة، البن تيمية، ) ٢(
ـاب)٢٧١٠(تعظيم الغلول، يف: داود، كتاب اجلهاد، بابأبو: أخرجه) ٣( ، مـن )٢٨٤٨(الغلـول، : ، وابن ماجه، كتاب اجلهاد، ب

ـال^تـويف يـوم خيـرب فـذكروا ذلـك لرسـول اهللا ̂ ًأن رجال من أصـحاب النبـي سحديث زيد بن خالد اجلهني  : ؛ فق
ًتاعه؛ فوجدنا خرزا مـن ، ففتشنا م»َّإن صاحبكم غل يف سبيل اهللا«: فتغريت وجوه الناس لذلك؛ فقال! »صلوا عىل صاحبكم«

).٢/١٢٧(، واحلاكم )١١/١٩٠(وصححه ابن حبان ! خرز هيود، ال يساوي درمهني
ًمن ترك ماال : ، ومسلم، كتاب الفرائض، باب)٢٢٩٨(َّالدين، : البخاري، كتاب الكفالة، باب: أخرجه) ٤(

.س، من حديث أيب هريرة )١٦١٩(فلورثته، 
.س، من حديث سلمة بن األكوع )٢٢٩٥(َّالدين، : ابوأخرجه البخاري، كتاب الكفالة، ب

، ومـسلم، كتـاب الـرب )٣٥١٨(مـا ينهـى مـن دعـوة اجلاهليـة، : البخاري، كتاب املناقب، بـاب: أخرجه) ٥(
ًنرص األخ ظاملا أو مظلوما : والصلة واآلداب، باب .، وفيه قصةس، من حديث جابر )٢٥٨٤(ً

).١/٧(م، قواعد األحكام، للعز ابن عبد السال) ٦(



 

 :

)١( :

: معنى القاعدة
َلب املصالح وتكثرها، وتدفع َأن الرشيعة جت: َّتقرر فيام مىض من قواعد املقاصد ُ

ُاملفاسد وتقللها، كل ذلك من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة األخرى، فاملفاسد أو 
املصالح ممنوعة أو مرشوعة من أجل إقامة احلياة الدنيا عىل نحو يوصل إىل مرضاته 

َّ، وإال ملا َّتعاىل يف اآلخرة، ال ملجرد نيل الشهوات الدنيوية، أو حتصيل اللذات العاجلة
فوضع الرشيعة، وإن كان ملصالح العباد، فإنام هو حسب «ٌكانت حاجة إلنزال الرشيعة 

ُأمر الشارع، وعىل احلد الذي حده، ال عىل مقتىض أهوائهم وشهواهتم َّ ِ ْ َ«.)٢(

. أخروي يكون يف اآلخرة: ومنها-وجوده يف احلياة الدنيا: أي-دنيوي : واملصالح واملفاسد منها
أن تتجرد عن املفسدة الدنيوية -بحسب العادة-املصالح الدنيوية فال يمكن فأما

ٍأيضا، فهي ال تتمحض مصالح خالصة ال تشوهبا شائبة مفسدة من تكليف ومشقة،  ُ ً َ ً
.تصاحب املصلحة أو تسبقها أو تلحقها

إن املصالح اخلالصة عزيزة الوجود، فإن املآكل «: Pيقول العز ابن عبد السالم 
ٍشارب واملالبس واملناكح واملراكب واملساكن ال حتصل إال بنصب مقرتن هبا، أو سابق، وامل ٍ ٍ َ َ ِ

. )٣(»ٍأو الحق
َّوكذلك املفاسد قل أن تتمحض، فام من مفسدة إال وتقرتن هبا أو تلحقها أو تسبقها  ٍَّ َ َ

).٢٧-٢/٢٦(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).٢/١٧٢(املصدر السابق، ) ٢(
).١٠-١/٩(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ٣(



 

. مصلحة ما
َّفاخلمر وامليرس وإن كانت املفاسد فيها كثرية وكبرية وراجحة إال ً ً ًأن فيها مصلحة ً

ًولو كانت قليلة أو ضعيفة أو مرجوحة ً ً .
﴾ÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º﴿: ولذا قال سبحانه

. ]٢١٩: البقرة[
يف خطابه الرشعي يراعي الغالب من األمرين، فيكون -سبحانه-والشارع احلكيم 

َاحلكم الرشعي للغالب، سواء أكان الغالب جانب األمر، أم كان الغالب جانب احلظر،  ُ َ ُ
املصلحة أو املفسدة، واملفسدة إذا شابت : الشارع يقيم احلكم للغالب من اجلهتنيف

الفعل املأمور به فليست هي املقصودة بذلك األمر، وإنام املقصود اجلهة الغالبة من 
اجلهاد إفساد، وتفويت للنفوس : فإن قيل«: Pويف هذا يقول العز . املصلحة

ال يتقرب به من جهة كونه : إىل اهللا؟ قلناواألطراف واألموال، وهو مع ذلك قربة 
ًإفسادا، وإنام يتقرب به من جهة كونه وسيلة إىل درء املفاسد وجلب املصالح ً«)١( .

وكذا إقامة القصاص واحلدود مع ما فيه من فوات األنفس واألطراف ملن تقام 
. بأرسهعليه فإنه إنام يتقرب به من جهة كونه وسيلة إىل درء املفاسد عن املجتمع 

وعليه فإنه عند اختالط وامتزاج املصالح باملفاسد الراجعة إىل الدنيا فإهنا تفهم عىل 
ًفإذا كان الغالب جهة املصلحة، فهي املصلحة املفهومة عرفا، وإذا «: مقتىض الغالب

ًغلبت اجلهة األخرى، فهي املفسدة املفهومة عرفا؛ ولذلك كان الفعل ذو الوجهني 
إنه مصلحة، : ة الراجحة، فإن رجحت املصلحة فمطلوب، ويقال فيهًمنسوبا إىل اجله

.)٢(» إنه مفسدة: وإذا غلبت جهة املفسدة، فمهروب عنه، ويقال

).١٨٥-١(املصدر السابق، ) ١(
).٢/٢٦(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(



 

. وغني عن البيان أنه متى أمكن حتصيل املصالح ودرء املفاسد كان هذا هو املتعني
َوأما إن استوى طرفا املصلحة واملفسدة يف األمر فقد يتخري بينهام  . ُوقد يتوقف فيهامُ

املصلحة واملفسدة، فإن أمكن حتصيل : وإن اجتمع فيه األمران«: يقول الطويف
ٍاملصلحة ودفع املفسدة تعني، وإن تعذر فعل األهم من حتصيل أو دفع إن تفاوتا يف األمهية، وإن  ٍ ُ

و مصلحة تساويا فباالختيار، أو القرعة إن اجتهت التهمة، وإن تعارض مصلحتان أو مفسدتان أ
ًومفسدة وترجح كل واحد من الطرفني بوجه دون وجه، اعتربنا أرجح الوجهني حتصيال أو  َ َّ َ َ

)١(.»ًدفعا، فإن تساويا يف ذلك عدنا إىل االختيار أو القرعة

وقد أنكر بعض العلامء وجود حالة يستوي فيها طرفا املصلحة واملفسدة، حتى قال 
َّ، وإن حرصه التقسيم، فإما أن يكون هذا القسم ال وجود له«: Pابن القيم  ُ َ حصوله ْ

َّأوىل بالفاعل وهو راجح املصلحة، وإما أن يكون عدمه أوىل به وهو راجح املفسدة، وأما فعل 
يكون حصوله أوىل ملصلحته وعدمه أوىل به ملفسدته، وكالمها متساويان، فهذا مما مل يقم دليل 

صلحة واملفسدة، واملنفعة واملرضة، واللذة واألمل، إذاعىل ثبوته، بل الدليل يقتيض نفيه، فإن امل
.)٢(»تقابال فال بد أن يغلب أحدمها اآلخر

Pالعز ابن عبد السالم : وقد مالت طائفة إىل إثبات هذه احلالة، منهم
)٣( .

إن األسباب الدنيوية خمتلطة قد امتزج خريها برشها، فقلام «: Pوقال الغزايل 
وإىل ما رضه أكثر من نفعه ... قسم إىل ما نفعه أكثر من رضهولكن تن... يصفو خريها

.)٤(»وإىل ما يكافئ رضره نفعه

).٢٧٨ص(التعيني يف رشح األربعني، للطويف، ) ١(
).٢/٣٤٩(القيم، مفتاح دار السعادة، البن ) ٢(
).١/١٣٦(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ٣(
).٤/١٠٠(إحياء علوم الدين، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل، دار املعرفة، بريوت، ) ٤(



 

َّوقد رجح بعض العلامء يف حالة االستواء اختيار درء املفسدة، فقد قال ابن السبكي 
P :» تقديم درء املفاسد عىل جلب املصالح عند التعارض إنام هو فيام إذا تساويا

. )١(»فسدةمن حيث املصلحة وامل
واألصل يف اجتامع املفسدة واملصلحة ترجيح جانب املفسدة عند «: (٢)Pوقال اخلادمي

.)٣(»االستواء
إذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم «: وقد يستدل لذلك املنحى بقوله 

.)٤(»بأمر فأتوا منه ما استطعتم
ة يف الرتك، وقيد يف حيث أطلق يف احلديث االجتناب يف املنهيات، ولو مع مشق

)٥(. Pاملأمورات بقدر الطاقة والوسع، وقد نقل هذا عن اإلمام أمحد 

ًوألن الغالب يف الواجبات أن هلا بدال، وأما فعل املحرمات فإنه ال يتمكن غالبا من  ُ َُّ َ َ ً
. تاليف مفسدهتا بعد وقوعها

، ومها يف رتبة واحدة، ًفلو أن إنسانا أكره عىل أحد أمرين إما ترك واجب، أو فعل حمرم
ٌفاألوىل ترك الواجب بدال من فعل املحرم؛ إذ درء املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة َُّ ً .

).٣/٦٥(اإلهباج، البن السبكي، ) ١(
مـشارك يف بعـض مـن فقيـه، أصـويل، واعـظ،. عبد اهللا بن حممد بن مصطفى، اخلادمي، الرومي، احلنفي) ٢(

منافع الدقائق رشح جمامع احلقائق لوالده يف األصول، رشح البسملة لوالده، تـويف : العلوم، من مصنفاته
).٦/١٤١(معجم املؤلفني،لعمر رضا كحالة،. هـ١١٩٢سنة 

).٢٦٦-١/٢٦٥(بريقة حممودية، للخادمي، ) ٣(
، ^االقتـداء بـسنن رسـول اهللا : اب، بـابالبخاري، كتـاب االعتـصام بالكتـ: قطعة من حديث أخرجه) ٤(

س، من حديث أيب هريـرة )١٣٣٧(فرض احلج مرة يف العمر، : ، ومسلم، كتاب احلج، باب)٧٢٨٨(
دعوين ما تركتكم؛ إنام هلك من كان قبلكم بسؤاهلم واختالفهم عـىل أنبيـائهم، فـإذا «: قال^ عن النبي 

.فذكره» ...هنيتكم
).١٣/٢٦١(فتح الباري، البن حجر، ) ٥(



 

: أدلة القاعدة
: القرآن الكريم: ًأوال

º ¹̧ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿: قوله تعاىل-١  ¶ µ ´
ÄÃ Â Á À﴾]٢١٩: البقرة[ .

: وجه الداللة
َما تكون أعظم رتبة من املصلحة حال ِدلت اآلية عىل أولوية درء املفسدة عند

اجتامعها يف  اخلمر أو يف امليرس، وهي تدل عىل أن احلكم للغالب من املصلحة أو 
ُّالنبي َاملفسدة، وأن املغلوب يف حكم االعتياد ال قيمة له يف ميزان الرشع؛ وهلذا لعن 

.؛ مع وجود مصلحة ما هلم فيها)١(َيف اخلمر عرشة أصناف
M L K J I H GF E D C B ﴿: اىلقوله تع-٢
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n﴾]٢٢١: البقرة[.

، وابــن ماجــه، كتــاب )١٢٩٥(النهــي أن يتخــذ اخلمــر خــال، : الرتمــذي، كتــاب البيــوع، بــاب: أخرجــه) ١(
لعـن «: قـالس، مـن حـديث أنـس بـن مالـك )٣٣٨١(ُلعنت اخلمر عىل عرشة أوجه، : األرشبة، باب

َعارصهـا، ومعتـرصها، وشـارهبا، وحاملهـا، واملحمولـ: يف اخلمر عرشة^ ُرسول اهللا  َ َ َة إليـه، وسـاقيها، َْ ِ َ
ــه َوبائعهــا، وآكــل ثمنهــا، واملــشرتي هلــا، واملــشرتاة ل َ َ َِ » التلخــيص احلبــري«قــال احلــافظ ابــن حجــر يف . »َِ

.»رواته ثقات«: )٤/١٣٦(
ُلعنت : ، وابن ماجه، كتاب األرشبة، باب)٣٦٧٤(ُالعنب يعرص للخمر، : أبوداود، كتاب األرشبة، باب: وأخرجه

ُلعنـت اخلمـر عـىل «: ^قال رسول اهللا : قالم، من حديث عبداهللا بن عمر )٣٣٨٠(ه، اخلمر عىل عرشة أوج
بعينها، وعارصها، ومعترصها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، واملحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشـارهبا، : عرشة أوجه

العــسقالين، ، البــن حجــر»التلخــيص احلبــري«وصــححه ابــن الــسكن؛ كــام يف . واللفــظ البــن ماجــه. »وســاقيها
)٤/١٣٦.(

.عن ابن عباس، وعن عثامن بن أيب العاص، وعبداهللا بن مسعود : ويف الباب



 

: وجه الداللة
دلت اآلية عىل املنع من نكاح املرشكات وإنكاح املرشك للمؤمنة؛ ملا يف ذلك من 

النكاح، كام يف قوله املفسدة الغالبة يف الدين، وقطع اعتبار املصلحة املرتتبة عىل هذا
. ﴾] \[﴿: وقوله. ﴾ON M﴿: تعاىل

: السنة املطهرة: ًثانيا
يا رسول اهللا؛ دعني : سيف قصة عبد اهللا بن أيب بن سلول، وقد قال له عمر قوله -١

ًدعه؛ ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل «: قال النبي ! أرضب عنق هذا املنافق
. )١(»أصحابه

: وجه الداللة
َا عظمت املفسدة بقتل املنافق عبد اهللا بن أيب بن سلول عىل مصلحة قتله أمر مل َ َ
مصلحته راجحة -مع ما فيه من املفاسد-ِّبالكف عنه؛ فاإلبقاء عىل حياته النبي

إذا اختلف مع ًعىل مفسدة الصد عن سبيل اهللا ودينه، إذا حتدث الناس أن حممدا 
.بعض أصحابه قتلهم

ٌولوال أن قومك حديث «: ئشة حني سألته عن اجلدر وباب الكعبة، فقاللعاقوله -٢
َعهدهم باجلاهلية فأخاف أن تنكر قلوهبم أن أدخل الـجدر يف البيت، وأن ألصق بابه  ِ ُِ َُ ْ َُ

. )٢(»باألرض

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ﴿: قولـه: البخاري، كتاب التفسري، باب: أخرجه) ١(
B A @ ? > = <;﴾]ومسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، بـاب)٤٩٠٥(، ]٦: املنافقون ، :

.م، من حديث جابر بن عبد اهللا )٢٥٨٤(ًمظلوما، ًنرص األخ ظاملا أو 
جـدر: ، ومسلم، كتاب احلـج، بـاب)١٥٨٤(فضل مكة وبنياهنا، : البخاري، كتاب احلج، باب: أخرجه) ٢(

.بهك، من حديث األسود بن يزيد عن عائشة )١٣٣٣(الكعبة وباهبا، 



 

: وجه الداللة
مصلحة تأليف القلوب عىل اإلسالم عىل مفسدة بقاء جزء من النبي َّغلب 

. َّئه، وارتفاع باب الكعبة عن الطائفني والزوارالبيت خارج بنا
: املعقول: ًثالثا

ًلو أن اجلهة املغلوبة كانت مقصودة للشارع ومعتربة مل يكن الفعل مأمورا به -١ ً ً
ًبإطالق، أو منهيا عنه بإطالق، بل يكون مأمورا به من حيث املصلحة، ومنهيا عنه 

ًهي عن اخلمر وامليرس ونحومها كان قاطعا ًمن حيث املفسدة، ومعلوم قطعا أن الن
ٍباتا غري معلل باملصلحة َ .)١(

ٍلو كانت اجلهة املغلوبة مقصودة ومعتربة للشارع مع اجلهة الغالبة سواء بسواء -٢ ً ً ً
ًلكان تكليفا بام ال يطاق، وهو باطل رشعا؛ وذلك ألن اجلهة املرجوحة مضادة يف  ً

ًكلف مأمورا باإليقاع وبعدمه يف وقت واحد يف الطلب للجهة الراجحة، فيكون امل
. )٢(ٌحمل واحد، وهو تكليف حمال ال يطاق 

: تطبيقات القاعدة يف تأصيل فقه األقليات
إن هذه القاعدة األصولية املقاصدية تقيم الربهان عىل ارتباط وثيق بني املصلحة 

خرية عند التعارض من جهة، وبني األحكام من جهة أخرى، كام أهنا جتعل الكلمة األ
. هي لنص الشارع احلكيم، مع قطع النظر للمغلوب من املصالح أو املفاسد

ًوال شك أن ثمة تطبيقات كثرية ومتعددة هلذه القاعدة وسابقتها يف حياة األقليات  ً ٍ َ َّ
َمسائل فإن: اإلسالمية، والتي تعيش نائية عن بالد املسلمني، وحمكومة بغري رشائعهم، وعليه

).٢/٣١(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).٢/٣٢(املصدر السابق، ) ٢(



 

ًمما اعترب الشارع فيها وجوها من املصالح أو املفاسد ترشع ألجلها األحكام سوف تبقى ًكثرية
. ًمتأبدة بأحكامها، وإن حاول بعضهم الولوج إىل استبدال أحكامها أو تغيريها بحجة املصلحة

أو التمويل الربوي لألعامل الصناعية أو -ًمثال-فاالقرتاض الربوي لرشاء املساكن 
ٍوف يبقى حمرما بحرمة الربا، وإن ذكرت مصالح فهي غري ملتفت إليها من اإلنتاجية س ُ ً

ِقبل الشارع احلكيم، وهي مرجوحة أمام عظم املفاسد التي ترتتب عىل خمالفة  َ ِ
. النصوص الرشعية القطعية، واحلقائق التارخيية، والوقائع اجلارية واحلالية

سلمني، والعمل هبا يف املجاالت والتحاق أبناء األقليات املسلمة بجيوش غري امل
ُالعسكرية سيبقى حمرما بحرمة مواالة غري املؤمنني، وإن ذكرت مصالح ترتبط  ً
ًباملواطنة، أو بغريها، فهي غري ملتفت إليها من قبل الشارع احلكيم، وهي أيضا  ِ َ ِ ٍ

. ِّمرجوحة أمام عظم املفاسد التي ترتتب عىل خمالفة النص الرشعي القطعي
ألبية أرض إسالمية ال يملك الفلسطينيون أن يتنازلوا عنها، وال أن والقدس ا

ُيساوموا عليها، وال أن يبيعوا أرضها لليهود، وإن ذكرت مصالح ترتبط بإقامة دولة 
ًفلسطينية متنازلة عن قدسها، فهي كذلك غري ملتفت إليها رشعا، وهي مرجوحة أمام  ٍ

الرشعية، واحلقائق التارخيية، عظم املفاسد التي ترتتب عىل خمالفة النصوص
. واالعتبارات الواقعية



 

 :
)١(.

 :)٢(.

: املعنى العام للقاعدتني
القاعدتان يتجاذهبام نظر الفقيه واألصويل، فاألوىل تفيد أن كل وسيلة مباحة تفيض هاتان 

ُّجيب منعها وسد طريقها-ًإىل مفسدة غالبا ومفسدهتا أرجح من مصلحتها َ ُ.
ًكل فعل أفىض إىل املحرم كثريا كان سببا للرش «: Pيقول ابن تيمية  والفساد، ً

)٣(.»انت مفسدته راجحة هني عنهفإذا مل يكن فيه مصلحة راجحة رشعية، وك

التوسل : حقيقة الذرائع«: ِّوهذا ما يعرب عنه العلامء بسد الذرائع، قال الشاطبي
)٤(. »بام هو مصلحة إىل مفسدة

فتح الذرائع، فمن الذرائع ما جيب : وأما القاعدة الثانية فيعرب عنها بقاعدة
ٍاملتوقعة، فإذا تبني يف فعل ما مفسدة فتحه؛ ملا فيه من املصالح الراجحة عىل املفسدة 

ِّومصلحة راجحة فال جمال إلعامل قاعدة سد الذرائع؛ ملا يرتتب عليها من احلرج 
.وتفويت املصالح

وما كان منهيا عنه لسد الذريعة، ال ألنه مفسدة يف نفسه «: Pقال ابن تيمية 
ُيرشع إذا كان فيه مصلحة راجحة، وال تفوت املصلحة لغري َّ َ )٥(. »مفسدة راجحةُ

فإنه يبالغ Pَّومن الفقهاء من اعتمد سد الذرائع دون فتحها، كاإلمام مالك 

).٢/١٦١(، إعالم الوقعني، البن القيم، )٢/٣٠٥(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).١/٩٢(، موسوعة القواعد، للبورنو، )٢/١٦١(إعالم املوقعني، البن القيم ) ٢(
).٣٢/٢٢٨(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٣(
).٤/١٩٩(املوافقات، للشاطبي، ) ٤(
).٢٣/٢١٤(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٥(



 

)١(. ِّيف سد الذرائع، حتى ينهى عنها مع احلاجة إليها

َّواملراد باحلاجة هنا املشقة التي تلحق املكلف بسبب ترك هذا الفعل، بحيث ال 
.تصل إىل درجة التلف واهلالك

هاتني القاعدتني هو تعارض املصالح واملفاسد، فمتى تعارضت وسبب إيراد
.مفسدة مرجوحة بمصلحة راجحة، فالعربة بالراجحة

والرشيعة مجيعها مبنية عىل أن املفسدة املقتضية للتحريم إذا «: قال ابن تيمية
)٢(.»عارضتها حاجة راجحة أبيح املحرم

: أدلة القاعدتني
ًلسد الذرائع حتى ذكر يف إعالم املوقعني تسعة أطال ابن القيم يف االستدالل ِّ

ًوتسعني دليال عىل اعتبار سد الذرائع أصال رشعيا ًِّ.
: ومن ذلك ما ييل

: القرآن الكريم: ًأوال
﴾|{~�¡¢£¤¥¦§¨﴿: قوله تعاىل-١

.]١٨: األنعام[
: وجه الداللة

ُسب دين الكفار الباطل جائز؛ لكن هني عنه ملا يرتتب عليه  من املفسدة الكبرية، ُّ
َّوهي مبادلة السب بالسب، وال شك أن مصلحة تركهم سب اهللا تعاىل راجحة عىل 

)٣(. مصلحة سب آهلتهم الباطلة

).٢٣/٢١٥(املصدر السابق، ) ١(
).٢٩/٤٩(املصدر السابق، ) ٢(
).٦/١٧٤(الفتاوي الكربى، البن تيمية، ) ٣/١٣٧(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٣(



 

ِّولكن إذا كان يف سب آهلتهم ما يغيظهم فيحملهم عىل النظر فيام هم عليه من 
)١(. زسفه وباطل، ومل ينشأ عن ذلك مفسدة تفوق هذه املصلحة أو تساوهيا جا

.]٣١: النور[﴾Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴿: قوله تعاىل-٢
: وجه الداللة

ًاألصل أن الرضب يف األرض جائز، لكن منع منه أهنا قد تتوصل به أحيانا إىل 
إبداء زينتها، والتربج هبا، وهذا مفسدته راجحة عىل مصلحة جواز الرضب، فإن مل 

.ن حرجيكن أجنبي عنها ففعلت ذلك أمام زوجها مل يكن م
̧  ﴿: قوله تعاىل-٣ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª
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Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾]٥: املائدة[.
: وجه الداللة

نكاح الكاتبيات جائز فإذا أفىض إىل عزوف املسلمني عن زواج املسلامت، 
ُولـحق هبن رضر ألجل ذلك جاز للحاكم منعه سدا ُ َ ِ حني سللذريعة، كام فعل عمر َ

.رأى املسلمني استكثروا من نكاح الكتابيات، وأهنن غلبن املسلمني عىل نسائهم
ًوالنص القرآين مل جيعل نكاح الكتابيات واجبا، وإنام أباحه فقط، واملباح ال يبقى 

.َّعىل بابه إن أدى فعله أو تركه إىل رضر
: من السنة املطهرة: ًثانيا

أن عبد اهللا بن أيب بن سلول قال عقب تداعي املهاجرين : مبن عبد اهللاعن جابر-١

).١١٩ص (حممد بكر إسامعيل، . القواعد الفقهية، د) ١(



 

َّأقد تداعوا علينا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل، : واألنصار ُّ
:^فقال النبي -لعبد اهللا-َأال نقتل يا رسول اهللا هذا اخلبيث : فقال عمر

.)١(»ال يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه«
: وجه الداللة

ًكان يكف عن قتل املنافقني مع كونه مصلحة؛ لئال يكون ذريعة إىل أن ^ أنه « َ َّ ً ُّ
ًإن حممدا يقتل أصحابه؛ ألن هذا القول يوجب النفور عن اإلسالم ممن دخل : يقال َّ

)٢(.»فيه، وممن مل يدخل فيه، وهذا النفور حرام

َحتروا بصالتكم طلوع الشمس وال ال «: ^قال رسول اهللا : قالمعن ابن عمر -٢ ْ َّ َ َ
َغروهبا؛ فإهنا تطلعت بقرين شيطان َ«)٣(.

َّكان الكفار يسجدون للشمس يف تلك األوقات هني عن الصالة فيها؛ لئال ملا ُ
ُيكون املصيل متشبها بالكفار، ويف املقابل أبيحت النوافل ذوات األسباب يف أوقات  ُ ِ ً

)٤(. ِّصالة كان لسد الذريعة فيباح للمصلحة الراجحةًالنهي، بناء عىل أن النهي عن ال

عىل أن مجلة كبرية من األحكام يمكن خترجيها عىل هذا النحو؛ كإباحة النظر إىل 
ُاملخطوبة، وقد هني عن النظر سدا لذريعة الفتنة بالنساء، وكإباحة السفر باملرأة إذا 

َّملا ختلفت عن لعائشة خيف ضياعها كسفرها من دار احلرب، وكسفر أم املؤمنني

، ومـسلم، كتـاب الـرب )٣٥١٨(ُمـا ينهـى مـن دعـوة اجلاهليـة، : البخاري، كتاب املناقب، بـاب: أخرجه) ١(
ًنرص األخ ظاملا أو مظلوما، : والصلة واآلداب، باب ً)٢٥٨٤.(

).٦/١٧٤(الفتاوي الكربى، البن تيمية، ) ٢(
، ومسلم، كتاب )٥٨٢(الصالة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، : البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب: أخرجه) ٣(

، من حديث عبد اهللا بن -واللفظ له-) ٨٢٨(هني عن الصالة فيها، األوقات التي : صالة املسافرين وقرصها، باب
.معمر 

).٢٣/١٨٦(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٤(



 

َّالركب، فسافرت مع صفوان بن املعطل، فإنه مل ينه عنه إال إلفضائه إىل املفسدة، فإذا  َ ُْ
ًكان مقتضيا للمصلحة الراجحة مل يكن مفضيا إىل املفسدة ً .)١(

ٌوكذلك دفع الرشوة منهي عنه؛ ألنه وسيلة ألخذ حمرم، فلو توقفت عليها حاجة  ٌّ َِ ْ
َّية راجحة أبيحت للدافع وظلت حرمتها عىل اآلخذومصلحة رشع ٌ .)٢(

ًوباجلملة فإن تعميم هذا األصل اعتامدا عىل تلك الشواهد يرجع أيضا إىل مسألة  ً
القياس عىل الرخص، وجوازه هو قول األكثر من األصوليني؛ لعموم األدلة : أصولية هي

َت علة الرخصة يف موضع آخر عىل حجية القياس، وألن احلكم يدور مع العلة، فإذا وجد ٍ
. )٣(ثبت حكمها

: التطبيقات يف حياة األقليات
مناظرة املخالفني يف : متوج حياة األقليات بتدافعات كثرية جيب التأمل فيها، ومن ذلك

أصل الدين ببالد األقليات اإلسالمية، وبيان فساد معتقداهتم وبطالن أدياهنم جائز مع ما يتضمنه 
ْهم ومعبوداهتم من دون اهللا؛ فإن أفىض ذلك إىل مفسدة ولوغهم يف أعراض من قدح يف عقائد ِ ِ ُِ ُ

-والدولة بأيدهيم-ُّاملسلمني ودمائهم وأدياهنم فيجب الكف عنه؛ سدا هلذه الذريعة التي ختول هلم 
.َأن يتناولوا أهل اإلسالم حال استضعافهم بحروب اإلبادة واالستئصال

تأمني خارج بالد املسلمني إذا كانت من شأهنا إقامة ُعقود ال: -ًأيضا-ومن ذلك 
املؤسسات واملرشوعات اإلسالمية التي حتفظ عىل املسلمني هنالك أدياهنم واجتامع 
أمرهم كاملدارس واملراكز اإلسالمية ونحوها، فإنه يباح إجراؤها، مع أن تلك العقود 

باطل، لكنها ملا تعينت وسيلة حمرمة سدا لذريعة الربا والغرر والقامر وأكل املال بال
حلفظ األديان بأقامة تلك املؤسسات اإلسالمية املهمة جازت؛ ألن ما حرم سدا 

.ُللذريعة أبيح للمصلحة الراجحة

).١٨٦-٢٣/١٨٥(املرجع السابق، ) ١(
).١/١٧٣(قواعد األحكام، للعز ابن عبدالسالم، ) ٢(
).٤/٢٢٠(رشح الكوكب املنري، البن النجار، ) ٣(



 

 :

: املعنى العام للقاعدة
واجب، وأن الفرض ال خالف أنه إذا تعارض واجب مع مندوب أن يقدم ال

أفضل من النفل، بحيث إذا تعارض واجب مع مندوب أو مسنون، ثم ضاق الوقت 
ُّعن املسنون؛ فإنه يرتك تقديام ملصلحة الواجب؛ وذلك ألن الفرض والواجب أحب  ً

)١(.إىل اهللا من املندوب، وثوابه أعظم وأكثر

ما سوى ًواالتفاق حاصل أيضا بني األصوليني عىل أن الواجب يرجح عىل
التحريم فريجح الوجوب عىل الكراهة والندب واإلباحة، وقد يعرب عن هذا بقول 

.)٢(»يقدم األمر عىل ما سوى النهي«: بعض األصوليني
ًهل يقدم األمر عىل النهي، أم يقدم النهي عىل األمر مطلقا، : إال أنه وقع اخلالف

َّوبعبارة أدق ُهل يقدم فعل الواجب عىل ترك ا: ٍ ُ َّ َ ُملحظور، أم يقدم ترك املحظور عىل فعل ُ ُ َّ َ ُ
الواجب عند التعارض؟

: أدلة القاعدة
: اختلف األصوليون يف ذلك عىل مذهبني

ا، وهـذا مـذهب مجهـور : األول ًـيقدم النهـي أو املحظـور عـىل مـا سـواه مطلق َُ َّ ُ
.)٣(األصوليني واختيار أكثرهم

).٢/٥٦٦(، الفروق، للقرايف، )١/٤٤٨(لحموي، غمز عيون البصائر، ل) ١(
).٣/٣٠(التقرير والتحبري، البن أمري احلاج، ) ٢(
ـــدي، )٣( ـــام، لآلم ـــسيوطي، )٤/٢٦٩(اإلحك ـــائر، لل ـــباه والنظ ـــائر،)١٠٦ص(، األش ـــباه والنظ ، األش

).١٢١ص(البن نجيم، 



 

)١(.ًقا، وهذا مذهب ابن تيمية وابن القيميقدم األمر أو الواجب عىل ما سواه مطل: الثاين

)٣(. وابن محدان إىل تقديم املبيح عىل األمر أو النهي(٢)وذهب اآلمدي واهلندي 

وقد استدل أصحاب املذهب األول ملذهبهم وعللوه بعدد من األدلة 
: والتعليالت منها

ُأن النهي ورد جازما وعلق األمر باالستطاعة، وذلك يف-١ ً ََ ِّ ُ َ : مثل قوله تعاىلَ
﴿zyxw﴾]فإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه، «: ^، وقوله ]١٦: التغابن

)٤(.»وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

ِّإن املناهي متتثل بفعل واحد وهو الكف، «: -ًتعليال هلذا املذهب-وقال الشاطبي 
قدرة للبرش عىل فعل مجيعها، فلإلنسان قدرة عليها يف اجلملة من غري مشقة، وأما األوامر فال

األوامر ليس وإنام تتوارد عىل املكلف عىل البدل بحسب ما اقتضاه الرتجيح، فرتك بعض 
)٥(.»بمخالفة عىل اإلطالق بخالف بعض النواهي فإنه خمالفة يف اجلملة

َألن ترك املنهي «: -يف تسبيب الفرق بني املأمور به واملنهي عنه-وقال الطويف  ْ َ
ِارة عن استصحاب حال عدمه واالستمرار عىل عدمه، وليس ذلك ما ال عنه عب ِ ِ ِ

ُيستطاع حتى يسقط التكليف به، بخالف فعل املأمور به، فإنه عبارة عن إخراجه من 
العدم إىل الوجود، وذلك يتوقف عىل رشوط وأسباب كالقدرة عىل الفعل ونحوها، 

َوبعض ذلك يستطاع، وبعضه ال يستطاع، فال جرم س َ أخرب قط التكليف به؛ ألن اهللا َ

).١٢٠ص(، ، الفوائد، البن القيم)١٢١-٢/١٢٠(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
ًعبد اهللا، صفي الدين، حممد بن عبد الرحيم بن حممد، اهلندي، األرموي، الشافعي، كان فقيها أصـوليا مـتكلام، أبو) ٢(

ــ، وتـويف ٦٤٤الزبدة والفائق يف علم الكالم، والنهاية، والرسالة السيفية يف أصول الفقه، ولد سنة : من مصنفاته ه
). ٨/٦٨(، وشذرات الذهب، البن العامد، )٤/١٤(بن حجر، الدرر الكامنة، ال. هـ٧١٥سنة 

).٤/٢٦٠(، اإلحكام، لآلمدي، )٤/٦٥٩(رشح الكوكب املنري، البن النجار، ) ٣(
.سبق خترجيه) ٤(
).٤/٢٧٢(املوافقات، للشاطبي، ) ٥(



 

ُأنه ال يكلف نفسا إال وسعها، وهذه رخصة عظيمة يف كثري من األحكام ً ُ ِّ« .)١(

النهي يقدم لشدة الطلب فيه، والقتضائه الدوام، بخالف األمر الذي ال يفيد -٢
)٢(. التكرار فإن النهي يفيده

: األدلةًواستدل القائلون بتقديم األمر مطلقا بمجموعات من
ُفإن ترك األمر أعظم من ارتكاب النهي يف أكثر من ثالثني «: قال ابن القيم َْ َ
)٣(. »يف بعض تصانيفه- Pابن تيمية : يعني-ًوجها، ذكرها شيخنا 

ُثالثة وعرشين وجها تدل عىل أن ترك األمر أعظم من Pوذكر ابن القيم  َْ َ ً
: ومن ذلك)٤(.ارتكاب النهي

ًعصية إنام تتعلقان باألمر أصال وبالنهي تبعا، فاملطيع ممتثل املأمور، أن الطاعة وامل-١ ً
.]٦: التحريم[﴾« ¼ ½ ¾ ¿﴿: والعايص تارك املأمور، قال تعاىل

: قوله تعاىل: ُّأن فعل املأمورات أحب عند اهللا من ترك املنهيات، ومما يدل عىل ذلك-٢
: ، وقوله تعاىل]٤: الصف[﴾~�¡¢£¤¥¦﴿
.]١٣٤: عمرانآل[﴾9 : ;﴿

الصالة عىل «: ُّأي األعامل أحب إىل اهللا؟ قال: حني سئل^ وقول النبي 
.ونحو ذلك)٥(»...وقتها

̂ ﴿: وأما يف جانب املنهيات فأكثر ما جاء لنفي املحبة، كقوله تعاىل ]\

).١١١-١١٢(التعيني يف رشح األربعني، للطويف، ) ١(
).٤/٢٥٩(اإلحكام، لآلمدي، ) ٢(
).٢/١٢١(عالم املوقعني، البن القيم، إ) ٣(
).١١٩ص(الفوائد، البن القيم، ) ٤(
، ومسلم، كتاب اإليامن، )٥٢٧(فضل الصالة لوقتها، : البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب: أخرجه) ٥(

.سمن حديث عبد اهللا بن مسعود ) ٨٥(بيان كون اإليامن باهللا تعاىل أفضل األعامل : باب



 

، وأخرب يف ]١٩٠: البقرة[﴾rqpon﴿: ، وقوله تعاىل]٢٠٥: البقرة[﴾_
çæåäãâ ﴿: ها ويسخطها، فقالبعض املواضع أنه سبحانه يكره

è﴾]٣٨: اإلرساء[.
ِكام أن فعل املأمور مقصود لذاته، وترك النهي مقصود لتكميل فعل املأمور، فهو -٣ ْ ِْ َِ ْ َ َ

ِمنهي عنه ألجل كونه خيل بفعل املأمور أو يضعفه وينقصه، كام يف هنيه تعاىل عن  ِْ ُُ ُّ
الة، فاملنهيات قواطع وموانع اخلمر وامليرس بكوهنام يصدان عن ذكر اهللا وعن الص

ٌصادة عن فعل املأمورات، أو عن كامهلا َّ.
ُأن العبادة التي ألجلها خلق اخللق هي تلك األوامر، قال تعاىل-٤ ُ َ ِ ُ :﴿ EDC

H G F﴾]٥٦: الذاريات[.
ُأنه لو ترك مجيع املنهيات، ومل يأت باإليامن واألعامل املأمور هبا مل ينفعه ذلك الرتك-٥ َْ ََ ِ َ َ

ًشيئا وكان خالدا يف النار، ولو قال املدعو إىل اإليامن ُال أصدق وال أكذب، وال أحب وال : ً ُ ُ
ًأبغض، وال أعبده وال أعبد غريه كان كافرا بمجرد الرتك واإلعراض، بخالف ما لو آمن 

.ًثم ارتكب املنهيات بغلبة شهوته، أو ضعف عزيمته فال يكون كافرا
ْعن أدلة أصحاب القول األول بام يرد مذهبهم، ومن ذلكوقد أجاب أصحاب هذا القول  ُُ َ ُّ َ :

َّأن احلديث املستدل به عىل تقييد األمر باالستطاعة ال يدل عىل املدعى من اعتناء -١ َ َ
الرشع برتك املنهيات أكثر من عنايته بفعل املأمورات؛ وذلك ألن املطلوب هو 

ُالكف، فال يتصور فيه عدم االستطاعة،  ُ َّ َ َُ بخالف الفعل؛ فإن العجز عن تعاطيه ُّ
َّحمسوس، فمن ثم جاء التقييد يف األمر بحسب االستطاعة دون النهي َ .)١(

ِكام أن ترك األمر منهي عنه، واجتناب النهي مأمور به، وما ذكر من يرس ترك النهي -٢ ْ َ

).٢٦٣-١٣/٢٦٢(ي، البن حجر، فتح البار) ١(



 

َّال يدل عىل كون االعتناء بالنهي أشد من االعتناء باألمر ُّ .)١(

: دي ومن معه إىل تأييد مذهبهم بأدلة كالمية، منهاوذهب اآلم
أن مدلول املبيح متحد وحمدد، ومدلول األمر متعدد؛ ألنه يشمل الوجوب والندب -١

.واإلباحة، فكان املبيح أوىل
عىل تقدير مساواته لألمر، ورجحانه، : املبيح يمكن العمل بمقتضاه عىل تقديريه-٢

الرتجيح، وما يتم العمل به عىل تقديريه، يكون والعمل بمقتىض األمر متوقف عىل
.أوىل مما ال يتم العمل به إال عىل تقدير واحد

غاية ما يلزم من العمل باملبيح تأويل اآلخر برصفه عن حممله الظاهر إىل املحمل البعيد، -٣
.)٢(والعمل باألمر يلزم منه تعطيل املبيح بالكلية، والتأويل أوىل من التعطيل

: َّد عىل تلك الوجوه بردود كثرية، منهاُوقد ر
ُأن اإلباحة كثريا ما ترد عليها القيود التي حتيلها إىل الوجوب، أو الكراهة، أو -١ ُ ِ َ ً

التحريم، أو الندب، وهذا مما ال حيتمله األمر أو النهي، فالصالة واجبة فال يتغري 
نكاح فإنه يباح يف ًحكمها بحال، والزنا حرام فال يتبدل حكمه أبدا، بخالف ال

.ًأصله، ويتغري حكمه بناء عىل تغري الظروف واألحوال
.وهذا يدل عىل ضعف جانب املبيح إذا تعارض مع األمر أو النهي، وعليه فيقدمان عليه-٢
املصالح املرتتبة عىل فعل األمر وترك النهي أعظم من املصالح املرتتبة عىل فعل -٣

.عقاب باألمر والنهي بخالف املباحاملباح؛ وذلك لتعلق الثواب وال
.وعىل ذلك فإن احلق ظاهر يف تقديم األمر أو النهي إذا تعارضا مع املبيح

).٣٠٥-٣٠٤ص(حممد مهام، . تأصيل فقه األولويات، د) ١(
). ٤/٢٦٩(اإلحكام، لآلمدي، ) ٢(



 

وأما ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم من تقديم الواجب عىل املحظور، أو 
ٌاألمر عىل النهي، فال شك أن أصل األوامر الرشعية ورأسها من اإليامن مقدم عىل فعل 

.ي دون الرشك والكفركل هن
ٍوالتعارض املقدر إذا كان بشكل مطلق أو كيل أو أغلبي وكان يف حمل واحد أو  ٍّ

َحال واحدة فيقدم األمر عىل النهي، ويكون ترك األمر أعظم من ارتكاب النهي ُْ َ ٍ ٍ.
وأما ما يتعلق باجلزئيات من ذلك، كأن يتعارض فعل املأمور اجلزئي مع ارتكاب املنهي 

ٍّيف حمل واحد، فينبغي النظر يف رتبة املأمور ورتبة املحظور، فإن كانت املفاسد املرتتبة اجلزئي 
ِعىل فعل املحرم أعظم من مفاسد ترك الواجب احتملت مفسدة ترك الواجب لدرء مفسدة  ُ َ
َفعل املحرم، وإن كانت مفسدة ترك الواجب أعظم ففعل املحرم أوىل، وهذا له تعلق بالرتجيح 

. لح واملفاسد عند التعارض، وضوابط ذلك من الكلية واجلزئية والتعدي والقصوربني املصا
َّوعليه فال بد وال غنى عن النظر يف مراتب األمر والنهي، والواجب واملحرم عند 

ًفضال عن ركن -التعارض، فإذا تعارضت صغرية مع واجب رشعي فليقدم الواجب 
رية مع الواجب الذي هو من جنس وإذا تعارضت الكب-أو أصل من أصول اإليامن

.فليقدم ترك مثله عىل ارتكاب مثلها-ًمثال-الوسائل
أو نقصت رتبة الواجب، أو حصل فإن استوت الرتبتان بني الواجب واملحظور، 

ٍفليعمل عندئذ بمذهب عامة األصوليني من تقديم درء املفسدة عىل تردد أو اشتباه
َرتكاب املنهي عنه درءا ملفسدته، ولو فوت هذا جلب املصلحة، أو تقديم االمتناع عن ا َّ َ ً

.َحتصيل مصلحة األمر
ُعىل أنه ال اختالف عىل أن ترك احلرام أوىل من فعل ما يستحب، فإذا كان الدنو والقرب 
ًمن اإلمام وإدراك الصف األول يوم اجلمعة ويف اجلامعة مستحبا متأكدا فإن ختطي الرقاب يوم 

َاجلمعة حمرم، فينه ُ َى عن ذلك، ولو فوت املصلحة املرتتبة عىل فعل املستحبَ َّ َ.



 

: تطبيقات القاعدة يف تأصيل فقه األقليات
: ما تزال حياة األقليات تزخر بكثري من التعارضات والتناقضات، ومن أشدها

َما قد يقع من تعارض بني واجب وحمرم، فلو أن امرأة غري مسلمة متكن دين اهللا من  َّ
ْيف اإلسالم فانبتت صلتها بأهلها من أهل ملتها األوىل، ومل جتد من تأوي قلبها فدخلت  َّ

ًإليه من املسلمني يف تلك الدار، فأرادت اهلجرة أو السفر من ذلك املكان إىل غريه حفظا 
عىل ما هو -ًلدينها أو خوفا عىل حريتها أو حياهتا، وهي منهية عن السفر بدون حمرم 

فإن أمرها باهلجرة واالنتقال مقدم هنا عىل ما عارضه من -األصل يف حكم سفر املرأة
النهي عن سفرها بغري حمرم، فيقدم األمر عىل النهي، والواجب عىل املحظور، عىل أن 
رتبة األمر هنا فوق رتبة النهي؛ فإن النهي هنا من باب النهي عن الوسائل املفضية 

.قامة أمر رضوري وهو حفظ الدينللفساد والفتنة، واألمر إنام هو من باب املقاصد إل
َّولو أن مسلام عمل بجيش غري املسلمني يف ديار األقليات فتوجه األمر إليه بقتل املسلمني  ً

فقد تعارض -كام وقع للمسلمني األمريكان عند غزو أمريكا لبالد األفغان وغريها-وحرهبم 
هي عن قتل املسلم للمسلم بدون ما وجب الوفاء به من األعامل املتعاقد عليها مع دولته مع الن

ٌحق مرشوع؛ فيقدم النهي ألن رتبته أعىل؛ إذ حفظ النفس املعصومة مقدم عىل حفظ ما دوهنا؛  ُ ْ ِ ٍّ
َأعظم من املفاسد املرتتبة عىل تركه الوفاء -وهو كبرية-وألن املفاسد املرتتبة عىل قتل املسلم  ُ

. بمقتضيات عقد وظيفته الذي هو من جنس الوسائل
ْاألمثلة عىل تلك التعارضات يف بالد األقليات كثرية شهرية، واملوفق من و َ ُ َّ

.عصمه اهللا



 

 

 :)١( :

 :)٢( :

: املعنى العام للقاعدتني
هاتان القاعدتان متقاربتان يف املعنى، وقد تقدم يف قواعد األصول ما يدل عىل أن 
حملهام إذا توارد املقتيض واملانع عىل حمل واحد، أما إذا مل يردا عىل حمل واحد فإنه يعطى كل 

.منهام حكمه
َفلو أنه مج ُّع بني من حتل له ومن ال حتل له يف عقد واحدَ ُّ ل، َّصح العقد يف احلال: َ

ًوبطل يف األخرى، وكام لو مجع بني وقف وملك، وباعهام صفقة واحدة َ َ َّصح يف امللك : َ
.بحصته من الثمن

ًوكام لو مجع بني ماله ومال غريه وباعهام صفقة واحدة؛ ألنه يصح يف ماله  ً َ َ َ
.ويتوقف يف مال الغري عىل إجازة املالك

َوهاتان القاعدتان قد خيرج عنهام فروع تستثنى  ْ بسبب ما قد حيصل من الرتدد يف ُ
الفروع، وتقدير املصالح ورجحاهنا عىل املفاسد والعكس؛ ألن املراد من تقديم املانع 

.عىل املقتيض هو رعايته وتقديم العمل به
فإن حملهام يف حال تساوي املصالح واملفاسد أو الرتدد يف أهيام أغلب، : وعليه

إذ مفسدة الكذب قارصة عىل نفس فيجوز الكذب بني املتخاصمني لإلصالح؛ 
.الفاعل، وهو من يصلح، واملصلحة متعدية، وهنا غلب جلب املنفعة عىل درء املفسدة

).٢٢٣ص(رشح القواعد الفقهية، ألمحد الزرقا، ) ١(
).٢٠٥ص(املصدر السابق، ) ٢(



 

ًيف قواعده ثالثا وستني موضعا، وكلها Pوقد عد العز ابن عبد السالم  ً
)١(. ترجح فيها جلب املصالح واملنافع عىل درء املفاسد

ٍعىل أنه قد يتعارض مانع ومقتض،  وال يقدم أحدمها عىل اآلخر، بل يعمل يف ٌ
َّكل منهام بام يقتضيه، وقد مثلوا لذلك باملسألة التالية َ :

ًإن مل أطلقك اليوم ثالثا فأنت طالق، ثم أراد أن ال يطلق امرأته، وال : رجل قال المرأته
: وعليه الفتوىخاحليلة يف هذا ما روي عن أيب حنيفة: ًيصري حانثا، قالوا

ًأنت طالق ثالثا عىل ألف درهم، فإذا قال هلا ذلك : ول المرأته يف اليومأن يق
ال أقبل، فإذا قالت املرأة ذلك ومىض اليوم كان الزوج بارا يف يمينه، وال : تقول املرأة

ِّيقع الطالق؛ ألنه طلقها يف اليوم ثالثا، وإنام مل يقع الطالق عليها لرد املرأة، وهذا ال  ً
َخيرج كالم الز )٢(. ًوج من أن يكون تطليقاُ

ًوال فرق عندهم يف تقديم املانع عىل املقتيض بني أن جييئا معا كأكثر الفروع 
واألمثلة املرضوبة واملخرجة عىل القاعدة، وبني أن يطرأ املانع عىل املقتيض قبل حصول 

ُاملقصود من املقتيض، ففي كل يقدم املانع، كام لو شهد المرأة أجنبية عن َّ َ ُ ه، ثم صار ٍّ
)٣(. قبل القضاء بشهادته بطلت شهادته يف املسألتني-ًأجريا خاصا: أي-ًأجريا 

: أدلة القاعدتني
سبقت أدلة للقاعدتني من القرآن، والسنة، واملقاصد، والقواعد الرشعية، 

: ويمكن إضافة احلديث التايل

).١٦١-١/١٣٧(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ١(
، وعزاه حلاشية الرميل عىل جامع الفصوليني من الباب )٢٥١-٢٥٠ص(هية، للزرقا، رشح القواعد الفق) ٢(

).٢١٣ص(الرابع والثالثني، 
).١٠٨ص(معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام، لعيل بن خليل الطرابليس، املطبعة امليمنية، القاهرة، ) ٣(



 

مظعون عىل عثامن بن ^َّرد رسول اهللا «: قالسعن سعد بن أيب وقاص -
.)١(»التبتل، ولو أذن له الختصينا

: وجه الداللة
ٌاملصلحة اخلاصة عارضتها مفسدة متعدية؛ بحيث إن مصلحة االنقطاع للتعبد  ٌ
ْعارضتها مفسدة تقليل نسل األمة، ومنع تكثري سوادها، مع ما يف ذلك من املفاسد 

.التي تعود عليه خاصة
جاء ثالثة : سقال أنس سلكونحو هذا املعنى ثابت يف حديث أنس بن ما

ُ، فلام أخربوا كأهنم ^يسألون عن عبادة النبي ^ رهط إىل بيوت أزواج النبي 
قال . ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر^وأين نحن من النبي : ُّتقالوها، فقالوا

: خروقال آ. أنا أصوم الدهر وال أفطر: وقال آخر. ًأما أنا فإين أصيل الليل أبدا: أحدهم
أنتم الذين قلتم كذا «: إليهم فقال^ ًأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا، فجاء رسول اهللا 

وكذا، أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصيل وأرقد، 
ِّوأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ِ َ«)٢(.

: ، ومـسلم، كتـاب النكـاح، بـاب)٥٠٧٣(مـن التبتـل واخلـصاء، ُما يكره : البخاري، كتاب النكاح، باب: أخرجه) ١(
).١٤٠٢(َاستحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن املؤن بالصوم، 

: ، ومـسلم، كتـاب النكـاح، بـاب)٥٠٦٣(الرتغيب يف النكاح، : البخاري، كتاب النكاح، باب: أخرجه) ٢(
).١٤٠١(َإليه ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن املؤن بالصوم، استحباب النكاح ملن تاقت نفسه



 

 :

١(. -٣(

٢(.-٤(

٣(. -٥(

٤(.-٦(

٥(.-٧(

: املعنى العام للقواعد
ًلقواعد خمتلفة مبنى مقرتبة معنى يف اجلملة؛ لذا ناسب مجعها معا، وهي هذه ا ً ًٌ ٌ

، ومتفرعة عن »درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح«: متعلقة بالقاعدة الفقهية السابقة
.»ال رضر وال رضار«: القاعدة الكلية الكربى

حة من وهي تدور حول املعنى الكيل العظيم والذي ابتنيت عليه الرشيعة السم
.حتصيل املصالح وتكميلها، ودفع املفاسد وتقليلها

ًمبنية عىل املقاصد »يتحمل الرضر اخلاص لدفع رضر عام«: وتعترب قاعدة
الرشعية يف مصالح العباد، استخرجها املجتهدون من اإلمجاع، ومعقول النصوص، 

)٦(. »الرضر ال يزال بمثله«: ًوتعترب قيدا لقاعدة

يحفظ عىل الناس دينهم، وأنفسهم، وعقوهلم، وأنساهبم، فالرشع إنام جاء ل

).١٩٩ص(، رشح القواعد الفقهية، للزرقا، )٩٦ص(األشباه والنظائر، البن نجيم، ) ١(
).٩٨ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٨٧ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٢(
).١٩٧ص(واعد الفقهية، للزرقا، ، رشح الق)٩٦ص(األشباه والنظائر، البن نجيم، ) ٣(
).٩٨ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٨٧ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٤(
).٩٥ص(إيضاح املسالك، للونرشييس، ) ٥(
).٩٦ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٨٦ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٦(



 

وأمواهلم، فكل ما يؤدي إىل اإلخالل بواحد منها فهو مرضة جيب إزالتها ما أمكن، ويف 
سبيل تأكيد مقاصد الرشع بدفع الرضر األعم بارتكاب الرضر األخص، وهلذه احلكمة 

ُّرشع حد القطع محاية لألموال، وحد الزنا والقذف  ًُّ َ ِ ُّصيانة لألعراض، وحد الرشب ُ ً
َحفظا للعقول، والقصاص وقتل املرتد صيانة لألنفس واألديان، ومن هذا القبيل رشع  ُِ ُ ً ًُ
ِّقتل الساحر املرض، والكافر املضل؛ ألن أحدهم يفتن الناس، واآلخر يدعوهم إىل  ُِ ِِ

)١(. الكفر، فيتحمل الرضر األخص ويرتكب؛ لدفع الرضر األعم

َجوز الفقهاء احلجر عىل املفتي املاجن، والطبيب اجلاهل، واملكاري املفلسوألجل هذا  َّ.)٢(

: أدلة القواعد
أدلة هذه القواعد كثرية شهرية تقدم عدد منها، ويمكن أن نسوق دليلني للتمثيل 

: فقط من الكتاب والسنة
: القرآن الكريم: ًأوال

̀  f e d c b a ﴿: قوله تعاىل _  ̂ ] \
k j i hgv u t s rq p o n m l﴾]١٧٣: البقرة[.

: وجه الداللة
. حرمة امليتة والدم وحلم اخلنزير، والثاين إباحة امليتة للمضطر: قررت اآلية حكمني هامني مها

وبالنظر يف اآلية يظهر التعارض بني مفسدتني إحدامها أعظم من األخرى، 
عدم وجدان غريها مفسدة فاألكل من امليتة مفسدة ومعصية، وترك األكل منها مع

.أعظم؛ إلفضائها إىل هالك النفس وفواهتا باجلوع

).٢٠٦ص (لبورنو، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، ل) ١(
).٨٧ص(األشباه والنظائر، البن نجيم، ) ٢(



 

ُواألوىل دون الثانية يف الرضر واملفسدة؛ لذا جاء احلكم الرشعي بإباحتها 
.للمضطر عند خوف اهللكة

: السنة املطهرة: ًثانيا
أن أعرابيا قام إىل ناحية يف املسجد فبال فيها، : سحديث أنس بن مالك 

فلام فرغ دعا بدلو من ماء . »دعوه وال تزرموه«: ^اح به الناس، فقال رسول اهللا فص
ُفصبه عليه َّ)١( .

: وجه الداللة
وفيه الرفق باجلاهل وتعليمه ما يلزمه من غري تعنيف وال إيذاء إذا مل «: قال اإلمام النووي

ًيأت باملخالفة استخفافا أو عنادا، وفيه دفع أعظم الرضرين باحتام ً » دعوه«: ^ل أخفهام؛ لقولهِ
.)٢(»أنه لو قطع عليه بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثرية من املسجد: ملصلحتني إحدامها

عىل أنه لو حبس بوله ترضر، ولو أهنم هنروه لنفر، وربام رجع عن دينه، 
.فاحتملت أدون املفسدتني لدرء أعالمها

: ، ومـسلم، كتـاب الطهـارة، بـاب)٦٠٢٥(الرفق يف األمر كله، : البخاري، كتاب األدب، باب: أخرجه) ١(
.-واللفظ له-) ٢٨٤(، ...وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف املسجد و

).٣/١٩١(رشح صحيح مسلم، للنووي، ) ٢(



 

 
 

 

 : :
: املعنى العام للقاعدة

ًاملآالت هي واحد املآل، وهو مصدر ميمي من آل اليشء يؤول أوال ومآال بمعنى ً ْ َ :
ًاملرجع وزنا ومعنى: رجع، واملوئل ً.

َآل املال، أي: والسياسة، من قوهلمكام يأيت بمعنى اإلصالح  أصلحه وساسه، وآل : َ
. )١(ويل عليهم: أي: عىل القوم

.واعتبار املآل من حيث معناه اإلضايف بمعنى االعتداد باليشء وما يصري إليه
أما املعنى االصطالحي العتبار املآالت وباعتبار هذا الرتكيب فله معنى لقبي خاص 

، فإنه يدور حول حتقيق املناط يف آحاد الصور بالنظر إىل يضبط حقيقته، ويبني ماهيته
مقاصد الرشع يف ترشيع األحكام؛ فهو حكم عىل مقدمات الترصفات واألفعال بالنظر إىل 

.نتائجها وما تفيض إليه
هو حتقيق مناط احلكم بالنظر يف االقتضاء «: َّوقد عرب عن هذا بعض الباحثني بقوله

د تنزيله من حيث حصول مقصده، والبناء عىل ما يستدعيه التبعي الذي يكون عليه عن
. )٢(»ذلك االقتضاء

).٣/٣٢٠(، القاموس املحيط، للفريوز آبادي، )١/٢٦٠(لسان العرب، البن منظور، ) ١(
).١٩ص (هـ، ١٤٢٤، ١طاعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترصفات، عبد الرمحن السنويس، دار ابن اجلوزي، الدمام،) ٢(



 

َفهذا املبدأ يعنى بمراعاة ما ينشأ عن ترصفات وأفعال املكلفني من آثار وأحوال هلا  ْ ُ
دخل مبارش يف تكوين مناط احلكم وتكييفه، ومن ثم إصدار احلكم عىل تلك األفعال 

.تائجبحسب ما تنتهي إليه وتفيض من الن
عىل أنه من املآالت ما يكون قطعيا يف حتققه وحصوله، ومنها ما يكون ظنيا يف 

ًحتققه، ومل يبلغ مبلغ القطع واليقني، ومنها ما يكون نادرا، أو موهوما ً.
.وحمل النظر يف املآالت إنام هو يف األفعال والترصفات

. )١(»ًمعترب مقصود رشعاالنظر يف مآالت األفعال«: ولذا عرب عنها الشاطبي بقوله
.)٢(َّواألفعال هي كل ما يصدر عن املكلف، وتتعلق به قدرته من قول أو فعل أو اعتقاد أو نية

فيشمل الفعل وهو أعم من االعتقاد والقول، كام يشمل الواقع واملتوقع؛ ألهنم عربوا 
.)٣(يؤول إليهًبالتعلق عام من شأنه أن يتعلق وإن مل يقع بعد، تسمية لليشء باسم ما

ُوال يشرتط يف هذه األفعال أن تكون موافقة أو خمالفة، فهي عموما ينظر يف آثارها  ًَ ْ ُ
.ًوما يرتتب عليها من نتائجها مطلقا

قصد الشارع من «: وهذه القاعدة وثيقة التعلق بقواعد املقاصد، والتي من أمهها
. )٤(»عًاملكلف أن يكون قصده يف العمل موافقا لقصده يف الترشي

، وهي )٥(املقاصد معتربة يف الترصفات: كام ترتبط بالقاعدة املقاصدية األخرى
.)٦(األمور بمقاصدها: قريبة من القاعدة الفقهية الكربى

).٤/١٩٤(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).١/٤٩(ِّحاشية البناين عىل رشح املحيل، ، )١/٥٦(هناية السول، لإلسنوي، ) ٢(
).١/٥٣(هناية السول، لإلسنوي، ) ٣(
).٢/٣٣١(املوافقات، للشاطبي، ) ٤(
).٢/٣٢٣(املرجع السابق، ) ٥(
).٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٦(



 

والقاعدة مرتتبة عىل جمموعة القواعد املتعلقة بالتعارض بني املصالح واملفاسد؛ وذلك 
ُألن فعل املكلف قد يكون مرشوعا ملصلحة فيه ت ُستجلب، أو مفسدة تدرأ، ولكن بالنظر ً َُ َْ ْ

َإىل مآله قد نجده عىل خالف ما قصد فيه، فإذا أطلق القول فيه باملرشوعية فربام أدى  ِ ْ ُُ َ ِ
استجالب املصلحة فيه إىل مفسدة تساوي استجالب املصلحة، أو تزيد عليها، مما قد يمنع 

.إطالق القول باملرشوعية
َوباملثل إذا أطلق القو ِ ْ ل يف الثاين بعدم املرشوعية ربام أدى استدفاع املفسدة إىل ُ

.مفسدة تساوي أو تزيد، فال يصح إطالق القول بعدم املرشوعية
فإن إمهال النظر إىل املآالت من حيث إفضاء األفعال والترصفات إىل نقيض : وعليه

ًاملقصود الذي رشعت له يرتب أنواعا من اخللل؛ إذ ربام أدى القول ب َُ ْ ِ عدم مرشوعية ُ
ُالفعل إىل استدفاع مصلحة تربو عىل املفسدة التي منع الفعل من أجلها َ ِ ُ .

وقد يؤدي القول بإطالق مرشوعية الفعل إىل جلب مفسدة أكرب من املصلحة التي 
َرشع الفعل من أجلها، وهكذا تكون اآلثار املرتتبة عىل إمهال النظر إىل املآل عىل الضد  ِ ُ

.الشارع وأراده، ونقيض مقصد الشارع باطل، فام يؤدي إليه مثلهوالنقيض مما قصده 
-ال سيام املستجدة والنازلة-ًوبناء عىل ذلك فإن املجتهد الناظر يف هذه املسائل 

عليه أن يراعي مآالت األفعال، ونتائجها بام يتفق مع مقصد الشارع من ترشيع تلك 
يتفق مع مقصد الشارع منعه املجتهد األفعال والترصفات، فإذا كان الفعل يف مآله ال 

. )١(»الدفع أسهل من الرفع«ًابتداء قبل وقوعه؛ ألن 
َّوهذه القاعدة تتطلب من املجتهد أن يكون دقيق النظر عميق البحث، وقد علق  َ َ

ُوهو جمال للمجتهد صعب املورد، «: الشاطبي عىل أمهية الدربة عىل هذا املعنى، فقال

).١٣٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ١(



 

ٍحممود الغب، جار عىل مقاصد الرشيعةُإال أنه عذب املذاق،  ِّ ُِ«)١( .
: أدلة القاعدة

: القرآن الكريم: ًأوال
ُّجمموعة اآليات املستدل هبا عىل قواعد الرتجيح بني املصالح واملفاسد، كقوله -١ َ

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿: تعاىل
.]١٨: األنعام[﴾¨

]١١٠: اإلرساء[﴾q p o n m l k j i h﴿: وقوله تعاىل
ونحوها من اآليات، فهي تنهى عن أفعال معينة تؤول عاقبتها إىل عكس مقصودها من 

.تعظيم اهللا تعاىل
جمموعة اآليات التي ترشد إىل اعتبار املآل بدليل ربط الشارع بني األحكام -٢

: ونتائجها العملية، نحو
u t s r q p o n m l ﴿: قوله تعاىل

v﴾]٢١: البقرة[.
8 9 : ; > = < ? 6 7﴿: وقوله تعاىل

.]١٨٣: البقرة[﴾@
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فهذه اآليات ترشد إىل اعتبار مآل هذه الترصفات واألفعال بشكل مبارش ]١٧٩: البقرة[
.ُيف حتصيل التقوى، وحصول أمن املجتمعات، وحتقق احلفاظ عىل حياة الناس

: قوله تعاىل: شكل خاص، ومنهاجمموعة اآليات التي تبني اعتبار املآالت ب-٣

).٤/١٩٥(املوافقات، للشاطبي، ) ١(



 

﴿ p o n m l k j i h g f e d c
s r q﴾]٧٩: الكهف[.

: وجه الداللة
ًال شك أن إعطاب السفينة أو إحلاق رضر هبا ينبغي منعه ودفعه؛ لكونه مرضة  َّ ٍ َ َ
ِومفسدة، لكن ملا لوحظ مآل هذا الفعل من نجاة السفينة من امللك الظامل كان هذا  ِ ِِ ِ ُ ُ ً

ًحممودا من جهة مآله، ومرشوعا من جهة نتيجتهُاإلرضار ِ ً.
̀  h g f e d c b a ﴿: قوله تعاىل-٤ _  ̂ ] \

o n m lk j i﴾]٤: النور[.
: وجه الداللة

قد جيلد من رأى الزنا بعيني رأسه فشهد به من غري أن يأيت عليه بأربعة شهداء، وهذا 
ِيف ذاته رضر ومفسدة إال أهنا لـام حفظت األ َّ ٌَّ َعراض ومنعت من إشاعة الفاحشة أو تشويه ٌ

ِالرشفاء، فقد جاء هذا االحتياط يف عدد الشهود، وإقامة حد القذف عىل من قذف؛ للمآل املرجو  ِّ ُ
ُمن حفظ املجتمع املسلم أن تستعلن فيه الفاحشة، أو تنتهك فيه أعراض املؤمنني بالبهتان َ ُ ُُ َ َ.

̈  ﴿: قوله تعاىل-٥ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ « ª ©
º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴾]١٠١: املائدة[.

: وجه الداللة
ُخري من يسأل؛ ليبني أحكام اهللا تعاىل، فإذا ترتب ^ السؤال وسيلة العلم، والنبي  ُ

ًعىل هذا السؤال تشديد عىل املسلمني بترشيع يوجب أو يمنع فإن السؤال ال يكون مآله حممودا؛  ٌ
َجرما من سأل عن يشء فحرم ألجل مسألته، أو وجب ألجل إذ أعظم املسلمني يف املسلمني ِّ ً ُْ َُ

ٌمراجعته، واألصل أن ما سكت عنه الشارع احلكيم فهو عفو ورمحة منه بعباده ُُ.
َّوقد ذم السابقون بكثرة مسائلهم واختالفهم عىل أنبيائهم ُ.



 

: السنة املطهرة: ًثانيا
: املفاسد وتدافعها، مثلاألحاديث التي سبقت يف قواعد تعارض املصالح و

؛ ملا يؤول من انتشار )١(عن قطع بوله^حديث بول األعرايب يف املسجد، وهنيه -١
.النجاسة وحصول النفرة

ًعن قتل املنافقني؛ لئال يتحدث الناس أن حممدا ^وحديث امتناعه -٢ ُ يقتل ^َّ
.، ونحو ذلك)٢(!أصحابه

ُأئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم، خيار «: ^قال : قالسوعن عوف بن مالك -٣ ُ
ُوتصلون عليهم ويصلون عليكم، ورشار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم،  ُُ ُُّ َُّ َ

َوتلعنوهنم ويلعنونكم :يا رسول اهللا أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال: قلنا: قالوا.»َ
َال ما أقاموا فيكم الصالة، ال ما أقاموا فيكم الصالة، أال من ويل عل« َُ ٍيه وال فرآه يأيت ُ

ًشيئا من معصية اهللا، فليكره ما يأيت من معصية اهللا، وال ينزعن يدا من طاعة ْ ًْ َ ِْ َ َ َْ ْ َ«)٣( .
: وجه الداللة

ُيف اخلروج عىل الظامل مصلحة عزله وتولية العدل، وإشاعة الصالح، وإزالة  ُ ُ ُِ ِ
َّالفساد، إال أنه ملا يؤول إليه ويفيض من استباحة دماء أهل  اإلسالم، وحصول الفتن يف ِ

ٍجمتمعات املسلمني، وغري ذلك من أسباب بالصرب عىل جور األئمة، ^أمر النبي -ِ
ِوعدم منابذهتم أو اخلروج عليهم ِ ِ.

ليس «: وهو يقول^سمعت رسول اهللا : قالتلعن أم كلثوم بنت عقبة -٤

.هسبق خترجي) ١(
، ومـسلم، كتـاب الـرب )٣٥١٨(مـا ينهـى مـن دعـوة اجلاهليـة، : البخاري، كتاب املناقب، بـاب: أخرجه) ٢(

ًنرص األخ ظالـام أو مظلوما : والصلة واآلداب، باب .، وفيه قصةس، من حديث جابر )٢٥٨٤(ً
).١٨٥٥(خيار األئمة ورشارهم، : مسلم، كتاب اإلمارة، باب: أخرجه) ٣(



 

ًالكذاب الذي يصلح بني الناس، ويقول خريا وينمي خريا ً ُمل أسمعه : وقالت. »ُ ْ
ٍيرخص يف يشء مما يقول الناس ُ ُِّ احلرب، واإلصالح بني الناس، : إال يف ثالثَ

َوحديث الرجل امرأته، وحديث املرأة زوجها َ ُِ ُ َ ِ)١(.
: وجه الداللة

ُالكذب مفسدة حمرمة، إال أن يكون فيه جلب مصلحة، أو درء مفسدة، فيجوز تارة، وجيب « ًُ ُ ٍ ٍُ َ َّ
أن يكذب لزوجته إلصالحها وحسن عرشهتا فيجوز؛ ألن قبح الكذب : أحدهاٌأخرى، وله أمثلة، 

ًالذي ال يرض وال ينفع يسري، فإذا تضمن مصلحة تربو عىل قبحه أبيح اإلقدام عليه حتصيال لتلك  ًُ ٌ ُّ
. )٢(»مصلحتهُاملصلحة، وكذلك الكذب لإلصالح بني الناس، وهو أوىل باجلواز؛ لعموم 

ِإذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان «: ^قال رسول اهللا :قالسوعن ابن مسعود  ً
.)٣(»ِدون صاحبهام؛ فإن ذلك حيزنه

: وجه الداللة
ٌاألصل يف التناجي اجلواز، لكن ملا وجد ثالث حيزنه ذلك، وربام يفيض إىل عداوة  ُ

.ًكان ممنوعا منه؛ ملا يؤول إليه من املفسدة الراجحة
: مأقوال الصحابة وفتاوهي: ًثالثا

.)٤(»ء لقتلتهملو اشرتك فيها أهل صنعا«: يف قتل اجلامعة بالواحد، وقولهسفتوى عمر-١

ولـيس عنـده -) ٢٦٩٢(ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس، : خاري، كتاب الصلح، بابالب: أخرجه) ١(
ووقـع يف ). ٢٦٠٥(حتريم الكذب وبيان املباح منه، : ، ومسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب-قوهلا

.فذكره» ...ِّومل أسمع يرخص«: رواية ملسلم نسبة قول أم كلثوم هذا البن شهاب الزهري؛ قال
).١/١٥٢(اعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، قو) ٢(
، ومسلم، )٦٢٩٠(إذا كانوا أكثر من ثالثة فال بأس باملسارة واملناجاة، : البخاري، كتاب االستئذان، باب: أخرجه) ٣(

.-واللفظ له-) ٢١٨٤(حتريم مناجاة االثنني دون الثالث بغري رضاه، : كتاب السالم، باب
إذا أصاب قوم من رجل هـل يعاقـب أو يقـتص مـنهم كلهـم؟، : ب الديات، بابالبخاري، كتا: أخرجه) ٤(

ُ، أن غالما قتل غيلة فقال عمرم، من حديث ابن عمر )٦٨٩٦( .فذكره... ً



 

َواألصل أن النفس بالنفس، لكن ملا خيش من أن يقع االشرتاك يف القتل ليدرأ  ِ ُ
ٌمفاسد عظيمة تفيض إىل إبطال القصاصالقصاص، فيكون من ذلك سأفتى عمر -ُ
.قتل واحدبقتل اجلامعة إذا متالؤوا عىل

َإىل حذيفة بن اليامن بأن يطلق امرأة كتابية تزوجهاسوقد كتب عمر  ِّ َ َُ ؛ لئال )١(ِ
. يفيض هذا إىل إمهال الزواج من املسلامت

؛ ليتعودوا االحتياط، )٢(ًكام حكم بإيقاع الطالق الثالث بلفظ واحد ثالثا
. َوليتحفظوا يف باب األيامن

ٍّوقد تنازل احلسن بن عيل  ُعن اخلالفة ملعاوية ليصلح بني فئتني عظميتني من سُ ِ َ
ًاملسلمني، وكان جديرا باخلالفة حقيقا هبا ً)٣( .

: املعقول: ًرابعا
ٍعرض الشاطبي لثالثة أدلة هي ِ ُّ ََ َ :

ُالتكاليف الرشعية إنام رشعت ملصالح العباد، وهي إما دنيوية أو : الدليل األول
ىل مآل املكلف يف آخرته؛ ليكون من أهل النعيم املقيم، ال َّأخروية، فأما األخروية فرتجع إ

، »جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن«املـسمى » تفـسريه«جعفر حممد بن جرير الطربي يف أبو: أخرجه) ١(
، )٤/٣٦٤(أمحـد حممـد شـاكر، دار املعـارف، مـرص، : رج أحاديثهحممود حممد شاكر، راجعه وخ: حتقيق

وقـد نكـح طلحـة بـن ... «: قالم، من حديث ابن عباس )١٢/٢٤٨(» املعجم الكبري«والطرباين يف 
َّغضبا شديدا، حتى هم سعبيد اهللا هيودية، ونكح حذيفة بن اليامن نرصانية، فغضب عمر بن اخلطاب  ً ً

َّلـئن حـل طالقهـن لقـد حـل : فقـال! نحن نطلق يا أمـري املـؤمنني، وال تغـضب: فقاال. ُبأن يسطو عليهام َُّ
ًنكاحهن، ولكن أنتزعهن منكم صغرة قامء ِ َ سـامي بـن حممـد : ، حتقيق»تفسريه«قال احلافظ ابن كثري يف . »َ

حـديث غريـب جـدا، وهـذا األثـر «: )١/٥٨٢(م، ١٩٩٩-هــ ١٤٢٠، ٢طسالمة، دار طيبة، الرياض،
.»ًب أيضاعن عمر غري

.م، من حديث ابن عباس )١٤٧٢(طالق الثالث، : مسلم، كتاب الطالق، باب: أخرجه) ٢(
ابني هذا سـيد، ولعـل اهللا «: مللحسن بن عيل ^ قول النبي : أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب) ٣(

.P، من حديث احلسن البرصي )٢٧٠٤(، »... أن يصلح به بني فئتني عظيمتني، و



 

.من أهل اجلحيم
فإن األعامل مقدمات لنتائج املصالح، وهي أسباب ملسببات : وأما الدنيوية

ُمقصودة للشارع احلكيم، واملسببات هي مآالت األسباب، فاعتبارها يف جريان  ُ ُ
ٌاألسباب مطلوب، وهو معنى النظر يف املآالت ِ.

ًأن مآالت األعامل إما أن تكون معتربة رشعا، أو غري معتربة، فإن : دليل الثاينال ً
ٌاعتربت فهو املطلوب، وإن مل تعترب أمكن أن يكون لألعامل مآالت مضادة ملقصود  ٌ
ًتلك األعامل، وذلك غري صحيح؛ ملا تقرر سابقا من أن التكاليف الرشعية ملصالح 

.ن وقوع مفسدة توازهيا أو تزيدالعباد، وال مصلحة تتوقع مع إمكا
ُاالستقراء التام؛ وذلك ألن تتبع أدلة الرشيعة املختلفة يرشد إىل : الدليل الثالث َ ُّ َ َ ُّ

ًاعتبار النظر يف املآالت مجلة وتفصيال ً)١(.
ًوباجلملة فإن األدلة الدالة عىل هذا األصل ليست مقصورة وال حمصورة بام سبق،  ً

ِة وتسعني دليال من الكتاب والسنة وعمل الصحابة تسعPولقد ساق ابن القيم  ِ ِ ً ً
٢(كلها تنطق هبذا األصل وتقرره(.

: ضوابط االجتهاد بالنظر يف املآالت
: ُضوابط االجتهاد بالنظر يف املآالت، ومن ذلك: ومما ينبغي االلتفات إليه يف هذه القاعدة

ِترجح حصول املآل سواء أكان مصلحة أم مفسدة، وذل-١ ُ ُّ َ ك بغلبة الظن عىل أقل َ
: تقدير

ِوقد قىض عمر يف رجل فتح نوافذ عىل بيت جاره بأن يوضع رسير خلف تلك  ِِ َ َ ٍ

. بترصف واختصار) ١٩٧-٤/١٩٥(ات، للشاطبي، املوافق)١(
.، وما بعدها)٣/١٣٧(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(



 

َالكوى النافذة، ويقوم عليه رجل، فإن تأتى له النظر إىل ما يف دار الرجل منع من ذلك،  ِ ُ ُ َّ
ُوإن مل يتأت له ذلك مل يمنع .ًهذا العمل مآالِوهذا إنام ينطلق من التحقق من مفسدة ، )١(َّ

: أن يكون النظر عىل وفق مقاصد الرشيعة-٢
ٌوذلك ألن املآالت ربام وقع فيها تعارض بني مصلحة ومفسدة، ويف حال التزاحم 

َال بد من االحتكام إىل مقاصد الرشيعة، فال عربة بمفسدة هينة يف جنب مصلحة عظمى َّ.
َل مقصد رشعي منع منه، وإن فالترصف إذا كان سيفيض إىل مفسدة أكيدة، أو إبطا ِ ٍُ ٍّ ِ

ُكان جائزا يف األصل، واتفق عىل رشعية هذا الترصف سائر املحققني من العلامء ِ َ َ َّ ً .)٢(

: ًأن يكون املآل املتوقع منضبطا يف علته وحكمه-٣
ُّفال بد أن تكون مفسدة املآل أو مصلحته مسلمة احلكم، بحيث ال خيالف من يعتد  َِّ َ َّ

ٌقتضاه، وإال فإن االجتهاد عىل هذا النحو مقدوح فيه بمنع حكم األصل، بقوله يف م َّ
ًوكذا ينبغي أن تكون العلة حمققة الظهور يف هذا املآل ومعتربة يف مقدارها، بحيث يتفق  ِ َ
ًعىل أن هذا القدر منها يعد فاحشا كثريا، خيرج عن مألوف العرف، وتبقى بقاء مؤثرا،  ً ً ً ُّ

.أو تتامدى يف الكرب
ُوقد ذكر ابن عبد الرب أن املفسدة التي حيكم بوجوب دفعها هي ما بان رضرها،  َْ ُ

َوبقي أثرها، وخيف متادهيا ِ)٣(.
: تعلق قاعدة املآالت بالقواعد األصولية واملقاصدية

ِّتعترب قاعدة مراعاة املآالت والنظر يف عواقب الترصفات بمثابة األصل العام واملستند 
هذا األصل «: اعد الترشيعية العامة، وهذا ما أشار إليه الشاطبي بقولهاألول لعدد من القو

).٤/٤٧٤(املدونة، من رواية سحنون بن سعيد، ) ١(
).٣٥٥ص(اعتبار املآالت، للسنويس، ) ٢(
).٢٠/١٦١(التمهيد، البن عبد الرب، ) ٣(



 

، ومما ينبني عىل )٢(...قاعدة احليل: ، ومنها...)١(قاعدة الذرائع : ُينبني عليه قواعد، منها
التقييد يف : ، وقاعدة)٤(»قاعدة مراعاة اخلالف: ، ومنها)٣(هذا األصل قاعدة االستحسان 

.استعامل احلق
: َّأن سد الذرائع هو: هذه القواعد متفرعة عن أصل النظر إىل املآل، وبيان ذلكفجميع 

ًحسم الوسائل التي ظاهرها املرشوعية، وتؤدي إىل الوقوع يف ممنوع منهي عنه غالبا أو  ٍّ
، وتظهر صلة هذا املنهج األصويل بمبدأ النظر إىل املآل من خالل معرفة أركانه )٥(ًكثريا

: الثالثة، وهي
.الوسيلة املرشوعة-١
.واملتوسل إليه املمنوع-٢
. )٦(والواسطة بني هذين الطرفني، وهو اإلفضاء-٣

ًفلام صارت الوسيلة املرشوعة مفضية يف الكثري أو الغالب إىل مآل ومقصد حمرم 
ُمنعت تلك الوسيلة التفاتا إىل مفسدة املآل؛ كوهنا أغلب وأرجح، وشواهدها مجيع ما  ً ُ

.النهي عن سب آهلة املرشكني، واالمتناع عن قتل املنافقني: ثلَّتقدم، من م
ًكثريا أو غالبا-ِّواملالحظ يف سد الذريعة أن الفعل املرشوع املؤدي  إىل مآل حمظور -ً

أنه يمنع سواء أقصد املكلف ذاك : يمنع بقطع النظر عن قصد املامرس لذاك الفعل، أي

).٢/١٩٨(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).٤/٢٠١(جع السابق، املر) ٢(
).٤/٢٠٥(املرجع السابق، ) ٣(
).٤/٢٠٢(املرجع السابق، ) ٤(
حممـد حجـي، دار الغـرب . د: ، حتقيـق)اجلـد(املقدمات املمهدات، أليب الوليد حممد بـن أمحـد بـن رشـد ) ٥(

، والبحـر املحـيط، )٥٨-٢/٥٧(، وتفـسري القرطبـي، )٢/٣٩(م، ١٩٩٨-# ١٤٠٨، ١اإلسالمي، بـريوت، ط
.، مع اختالف يف العبارات واتفاق يف املعنى واملضمون)٤/١٩٨(، واملوافقات، للشاطبي، )٦/٨٢(لزركيش، ل

).١٠٢ص(م، ١٩٩٥سد الذرائع يف الرشيعة اإلسالمية، ملحمد هشام الربهاين، دار الفكر، دمشق، ) ٦(



 

ِّاملآل، أم مل يقصده، إمعانا يف سد أب .واب املمنوعاتً
فيظهر وجه صلتها بمبدأ النظر إىل املآل بالنظر إىل : أما بالنسبة لقاعدة منع احليل

حقيقتها؛ إذ هي تقديم عمل ظاهر اجلواز إلبطال حكم رشعي، وحتويله يف الظاهر إىل 
ًكالواهب ماله عند رأس احلول فرارا من الزكاة، فإن اهلبة يف أصلها ، )١(حكم آخر ِ ُ َ ِ

ٍ، ولكنها آلت يف هذا الظرف إىل مآل ممنوع، وهو التهرب من الزكاة، فاعتربت مرشوعة
ُيف حكم العدم، وعومل الواهب بنقيض مقصوده  ُ)٢(.

فقد سبقت اإلشارة إليها، وإظهار ما بينها وبني مبدأ رفع : وأما قاعدة االستحسان
ستحضار وجه الصلة احلرج من عالقة وصلة، أما صلتها بمبدأ النظر إىل املآل فيبدو با

َبينها وبني مبدأ رفع احلرج؛ ذلك أن القول باطراد احلكم األصيل املقتيض احلظر قد 
ِيؤول إىل اإليقاع يف احلرج واملشقة، وتفويت حاجة أساسية للعامة، فااللتفات إىل ذلك  ٍ ٍ ِ

ٌاملآل اقتىض العدول باملسألة من حكم نظائرها إىل ما هو خمالف، وهذا ما أشا َ ِ ِ َ ر إليه ِ
ًفيكون إجراء القياس مطلقا يف الرضوري يؤدي إىل حرج ومشقة يف «: الشاطبي بقوله

ُبعض موارده، فيستثنى موضع احلرج َُ َ« .)٣(

)٤(وقد قرر الشاطبي أن قاعدة االستحسان عند مالك ترجع إىل نظرية اعتبار املآل،

.هي والترشيع بحسب اهلوىَفجعل االستحسان مبنيا عىل قاعدة املآل، ال عىل جمرد التش
فتتجىل صلتها بالوقوف عىل املقصود هبذه القاعدة؛ إذ : وأما قاعدة مراعاة اخلالف

ا العلامء، كأن يقـصد هبـا ، وخرج بذلك احليل املرشوعة التي تكلم عنه)٤/٢٠١(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
). ٦/١٠٩(الفتاوي الكربى، البن تيمية، : ْدفع الباطل، أو أخذ احلق، أو منْع إصابته بمكروه، ينظر

: الرشح الصغري عىل أقرب املسالك وهبامشه حاشية الشيخ أمحد الصاوي، أليب الربكات أمحد بـن حممـد الـدردير، حتقيـق)٢(
).١٣٧-٤/١٣٦(، واملغني، البن قدامة، )١/٦٠١(م، ١٩٨٦ف، القاهرة، مصطفى كامل وصفي، دار املعار.د

).٢٠٧-٤/٢٠٦(املوافقات، للشاطبي، ) ٣(
).٤/٢٠٦(املوافقات، للشاطبي، ) ٤(



 

ًاعتبار رأي املخالف يف احلكم رغم مرجوحية دليله؛ نظرا ملا يلزم : مفاد هذه القاعدة
.)١(ٍعن التقيد يف بعض الوقائع من مآل ممنوع

: وأمثلة ذلك كثرية، منها
من جواز صالة الشافعي خلف املالكي Pله العز ابن عبد السالم ما قا-١

ًوبالعكس، وإن اختلفا يف كثري من الفروع التي متس رشوط الصالة مراعاة منه  َ ُّ
لرأي املخالفني؛ ذلك أن القول ببطالن صالة غري الشافعي سيؤدي إىل مفسدة 

، فلو قلنا باالمتناع اجلامعة للصالة مطلوبة للشارع«: كبرية، وهو ما وضحه بقوله
)٢(.»من االئتامم خلف من خيالف يف املذهب؛ ألدى إىل تعطيل اجلامعات

فاإلمام العز يستند يف بيانه لوجه القول بجواز صالة املالكي خلف الشافعي 
وبالعكس إىل مآل القول ببطالن تلك الصالة من نقضها لوحدة األمة، وإثارهتا لنوازع 

.االختالف والفتن
سيؤول إىل )٣(َّراد القول ببطالن صالة من مل يقر أركان الصالة املعتربة عند الشافعيةِّفاط

ِّبطالن صالة كل شافعي يقتدي باملكي، ناهيك عن بطالن صالة اإلمام املالكي ٍّ ٍَّ ِّ.
َاإلمجاع عىل جواز صالة أتباع املذاهب خلف بعضهم، (٤)ومن هنا حكى املازري

)٥(. ًلظنية مراعاة للخالفوإن اختلفوا يف الفروع ا

، وإيـــضاح املـــسالك، للونرشيـــيس، )٤/٢٠٢(، واملوافقـــات، للـــشاطبي، )١/٢٣٦(القواعـــد، للمقـــري، ) ١(
).١٣٦ص(، واألشباه والنظائر، للسيوطي،)٦٧-٦٣ص(

).٦٣ص(إيضاح املسالك، للونرشييس، ) ٢(
أن الشافعية ال يرون وجوب مـسح مجيـع الـرأس يف الوضـوء، بيـنام يـرى املالكيـة أن : -ًمثال-ومن ذلك ) ٣(

.أركان الوضوء ال تكتمل إال بمسح مجيع الرأس
: مة البحر املتفنن، املـالكي، مـن مـصنفاتهعبد اهللا، حممد بن عيل بن عمر، التميمي،املازري، الشيخ اإلمام العالأبو) ٤(

إيضاح املحصول يف برهان األصول، واملعلم بفوائد كتـاب مـسلم رشح صـحيح مـسلم، وغـري ذلـك، تـويف سـنة 
).٢/٢٥٠(، والديباج املذهب، البن فرحون، )٢٠/١٠٤(سري أعالم النبالء، للذهبي، . هـ٥٣٦

).٦٣(إيضاح املسالك، للونرشييس، ) ٥(



 

َّما قاله الشافعية من استحباب الدلك يف الوضوء، واستيعاب الرأس باملسح، وترك -٢
ًصالة األداء خلف القضاء وعكسه، وقطع املتيمم الصالة إذا رأى املاء خروجا من  َ َ ِ

ْخالف من أوجب اجلميع َ .)١(

حجور عليه إذا أراد عمرة واحدة، ما قاله احلنفية يف السفيه امل-ًأيضا-ومنها -٣
ِفالقياس أن يمنع؛ ألهنا تطوع فصارت كاحلج تطوعا، غري أن قاعدة مراعاة  َ ً َ َُ ْ
ُاالختالف تقتيض أال متنع استحسانا؛ ألن بعض العلامء قال بوجوهبا، فيمكن منها  َُّ َ َ ًُ َّ

ًاحتياطا، ومراعاة للخالف ً .)٢(

ٍما قاله املالكية يف أن كل عقد-٤ َاختلف يف فساده، كنكاح الشغار، ونكاح ويل فقد َّ ٍُّ ِ ِ َ ِ ْ
ٍّرشطا، أو نكاح بغري ويل فهو كالصحيح من حيث ٍ التحريم، واإلرث، والصداق، : ً

)٣(. ًوفسخه بطالق اعتبارا لرأي املخالف القائل بصحة ذلك العقد

ِفهذه الصور وغريها راعت مآل اطراد احلكم عىل وفق الرأي الراجح من  َّ إبطال َ
ِكثري من ترصفات املكلفني، أو تعريض أعامهلم للخدش واخللل، فتفاديا لذاك املآل  ً

ُاملمنوع أخذت باالعتبار اآلراء األخرى املحتملة للصحة والصواب ْ َ ِ ُ وهو أمر يعكس «: ِ
ِواقعية الرشيعة اإلسالمية يف معاجلتها للقضايا وفق حقائقها وآثارها املرتتبة عليها ِ َ« .)٤(

ًأن هلذه القاعدة تعلقا كام : ِّبقاعدة تقييد الشخص يف استعامل حقه-ًأيضا-ُّ
َّوخالصة هذه القاعدة أن املجتهد ينظر إىل مآل استعامل الشخص حلقه الذي قرره « ِّ ِ ِ

َّالشارع له، فإذا تبني للمجتهد أن الشخص مل يستعمل حقه إال لإلرضار بغريه، فإنه  َّ

).١/١١٤(، واألشباه والنظائر، البن السبكي، )١٣٧-١٣٦ص(شباه والنظائر، للسيوطي، األ) ١(
). ٣٥٦ص(حممد الشلبي، . ، تعليل األحكام، د)٩/٢١٧(رد املحتار، البن عابدين، ) ٢(
).٢/٣٨٨(الرشح الصغري، للدردير بحاشية الصاوي، ) ٣(
.ري، رسالة ماجست)١٠٩(مآالت األفعال، حلسني الذهبي، ) ٤(



 

ِّ؛ عمال بقاعدة اعتبار املآل، أما اذا مل ينحرص استعامل احلق يف حيكم باملنع من هذا الفعل ُ ِ ً
ًقصد اإلرضار بالغري، بل كان الشخص قاصدا ملصلحة نفسه من الفعل، وصحب هذا 
َّالقصد قصد اإلرضار بالغري، فإن عىل الفقيه أن جيري موازنة بني احلقني، وذلك عىل  ُ َ

ِّوق حلاميتها، فيقدم مصلحة اجلامعة يف دفع ُأساس قوة املصالح التي تستعمل هذه احلق
ُاألرضار العامة عىل مصلحة الشخص يف استعامل حقه، ويقدم احلق الذي يستعمل  َّ ِّ ِّ
َحمافظة عىل النفس عىل احلق الذي يستعمل حمافظة عىل املال، واملصلحة احلاجية عىل  َ ًُ ِّ

)١(.»وهكذا... ِالتحسينية

َوإذا ما نظر إىل تلك القواع ِ ًد واألصول مجيعا بنظرة أعمق فإنه يتلمس ما بينها ُ
.من التقاء واجتامع

ِّفقاعدة سد الذرائع، واالستحسان، ومراعاة اخلالف، وتقييد الشخص يف استعامل حقه  ِّ
ٌترتكز حول مضمون االستثناء، فاالستحسان استثناء من األصول العامة والقواعد الكلية، حني  ُ ِ ِ َ

.ًسببا يف احلرج واملشقة البالغة، وخمالفة مقصود الشارعيكون طرد تلك القواعد 
ٌبينام سد الذرائع استثناء من حكم املرشوعية باملنع من اجلائز إذا كان يؤدي إىل  ُّ

.ممنوع يف حالة من احلاالت
ًأما مراعاة اخلالف فهو استثناء يف األخذ بالراجح للعمل باملرجوح؛ احتياطا للمصالح  ٌ ِ ُ

.املرشوعة
ِك تقييد الشخص يف استعامل حقه فإنام هو استثناء من األصل املتقرر إذا وكذل ِّ ٌِ ِّ ُ

ٌترتب عىل استعامل احلق رضر متعد مقصود إليه دون غريه ٍّ ٌ ِّ .
ًوبالنظر إىل غاية هذه األصول والقواعد مجيعا فإهنا غاية واحدة تنتهي إىل حفظ املصالح 

).١٠٩(املرجع السابق، ) ١(



 

ِور حول حمور حتقيق املصالح املعتربة، وذلك وإقامتها، ودفع املفاسد وتقليلها، فهي تد ِ ِ يف -ِ
.ِمن خالل قاعدة مراعاة الترصفات، ونتائج األفعال وما تنتهي إليه-اجلملة

: تعلق قاعدة املآالت بالقواعد الفقهية
القواعد الفقهية التي سبق عرضها يف جمال تعارض املصالح واملفاسد هي قواعد 

: متعلقة باملآالت، وذلك نحو
.درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح-
.الرضر األشد يزال بالرضر األخف-
ُخيتار أهون الرشين أو أخف الرضرين- ُ.
ًإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهام رضرا بارتكاب أخفهام- ُ.
ُيتحمل الرضر اخلاص بدفع الرضر العام- َّ َُ َ.

.تَونحوها من القواعد التي تراعى فيها املآالت وعواقب الترصفا
: ومن القواعد الفقهية التي ترتبط هبذا املبدأ ما ييل

ُمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه: القاعدة األوىل ً)١( :
َّولقد تنوعت عبارات الفقهاء يف التعبري عن هذه القاعدة، فمنهم من عرب عنها من 

ِّمن استعجل ما أخره الرشع جيازى برده«: احلنفية بقوله َ ُ َّ«)٢( .
. )٣(»األصل املعاملة بنقيض املقصود الفاسد«: َّعرب عنها بعض املالكية فقالواو

. )٤(»املعارضة بنقيض املقصود«: َّوعرب عنها بعض الشافعية فقالوا

).١٨٤ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )١٥٢ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ١(
).١/٨٧(درر احلكام، لعيل حيدر، ) ٢(
).١٣٢ص(إيضاح املسالك، للونرشييس، ) ٣(
).٣/١٨٣(املنثور يف القواعد، للزركيش، ) ٤(



 

َمن تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته عىل وجه «: َّوعرب عنها بعض احلنابلة فقالوا َُّ َّ
. )١(»ُحمرم عوقب بحرمانه

ِّعدة عىل اختالف صيغها ذات مضمون واحد، وهو يدور حول سد وهذه القا
.ذرائع الفساد، وإغالق أبواب الوسائل املحرمة

ُتقرر أن الفاعل يعامل » األمور بمقاصدها«وإذا كانت القاعدة الكلية الكربى  َ ُ ُِّ َ ُ
َبحسب مقصده، فإن هذه القاعدة متثل استثناء حني يعامل بنقيض قصده، فمن توسل  ًُ

ًرم أو تذرع بحيلة باطلة استعجاال ملا هو مقرر له، أو ما كان من حقه مؤجال، فإنه بمح ً َّ َّ
ًيعامل بنقيض مقصوده، ويمنع مما كان مستحقا له زجرا وردعا له وعقوبة، عالوة عىل  ً ِ

. )٢(العقوبة املستحقة عىل الفعل نفسه
وهذه القاعدة تقرر النظر إىل هذا القصد السيئ والفعل املحرم باإلبطال؛ ألن 
ُالغايات ال تسوغ الوسائل إذا كانت حمرمة، فمن احتال عىل حتليل احلرام، أو حتريم  ِّ َ ُ

.ًاحلالل، فإنه يعامل بنقيض قصده عقوبة له
عىل الرشع فنصوص القرآن الكريم والسنة وفتاوي األئمة دالة عىل أن من احتال

ًفأبطل احلقوق، وأحل احلرام، وحرم احلالل أنه يعامل بنقيض قصده جزاء وفاقا ً َ ُ َّ)٣( .
: فمن القرآن الكريم
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: وجه الداللة

).٢٤٧ص(القواعد، البن رجب، ) ١(
).٩٦ص(الوجيز يف قواعد الفقه الكلية، للبورنو، ) ٢(
).١/٣٧٠(إغاثة اللهفان، البن القيم، ) ٣(



 

، ووضعوا الشباك وأخذوا الصيد ملا احتال اليهود عىل الصيد املحرم يوم السبت
ًيوم األحد، سمى اهللا هذا العمل اعتداء وجازاهم بنقيض قصدهم بأن عاقبهم ََّ)١( .

: ومن السنة النبوية
. )٢(»قاتل اهللا اليهود؛ إن اهللا ملا حرم شحومها مجلوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه«: ^قوله -١

: وجه الداللة
َّبة بام احتالوا عىل النهي؛ فإن اهللا تعاىل حرم عليهم َّاستحق اليهود اللعنة والعقو

.شحوم امليتة، فأذابوها، ثم باعوها، وأكلوا ثمنها
.)٣(»ال يرث القاتل«: ^قوله -٢

: وجه الداللة
ْمن قتل مورثه متعجال إرثه منه عوقب بنقيض قصده، فمنع من مرياثه، وقياسا من  ُ َُ ً ُِّ َ ً َ ََ َ

ْقتل املويص له بطلت و َ َ .صيتهَ
َلعن اهللا املحلل واملحلل له«: جقوله -٣ َّ َ .)٤(بالتيس املستعار^ ، وسامه »ِّ

: وجه الداللة

).٧/٣٠٦(تفسري القرطبي، ) ١(
: ومـسلم، كتـاب املـساقاة، بـاب) ٢٢٣٦(بيـع امليتـة واألصـنام، : البخاري، كتاب البيوع، باب: أخرجه) ٢(

.ممن حديث جابر بن عبد اهللا )١٥٨١(حتريم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام، 
، )٢١٠٩(ما جاء يف إبطال مرياث القاتـل، : ، باب^الرتمذي، كتاب الفرائض عن رسول اهللا : أخرجه) ٣(

قال البيهقـي يف . س، من حديث أيب هريرة )٢٦٤٥(القاتل ال يرث، : وابن ماجه، كتاب الديات، باب
اهــ، وصـححه » َّتج بـه، إال أن شـواهده تقويـهإسـحاق بـن عبـداهللا ال حيـ«: )٦/٢٢٠(» السنن الكربى«

ــاين يف  ــاض،»صــحيح ســنن الرتمــذي«الــشيخ األلب ــة املعــارف، الري م، ٢٠٠٠-هـــ ١٤٢٠، ١ط، مكتب
. عبداهللا بن عباس، وعبداهللا بن عمرو عن: ويف الباب). ٢١٠٩(

قـال : قـالسعقبة بن عـامر، من حديث )١٩٣٦(املحلل واملحلل له، : ابن ماجه، كتاب النكاح، باب: أخرجه) ٤(
هو املحلل، لعن اهللا املحلل واملحلل «: بىل يا رسول اهللا؛ قال: ؛ قالوا»أال أخربكم بالتيس املستعار؟«: ^رسول اهللا

.عن جابر، وعيل، وابن مسعود، وابن عباس، وأيب هريرة: ويف الباب). ٢/٢٠٠(وصححه احلاكم . »له



 

َلـام قصدا هبذا النكاح التحليل، واحتاال عىل استباحة احلرام وحتليله استحقا اللعنة  َّ َّ
.^من رسول اهللا 

.ملحرمةُّبام يسد باب احليل ا-ًوفقا هلذه القاعدة-وقد أفتى العلامء 
َوقد ذكر لإلمام أمحد  ِ ُP ،أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأبى عليها

ْلو ارتددت عن اإلسالم بنت؛ ففعلت: فقال هلا بعض أرباب احليل ِ ِْ ِ ْ َ َ ْ.
ُووجهه » َّمن أفتى هبذا أو علمه أو ريض به فهو كافر«: وقالPفغضب أمحد ُ

.)١(أنه أمر باستحالل الكفر، وذلك كفر
ًهب بعض احلنفية إىل عدم وقوع الفرقة أصال هبذا زجرا هلا، ومن أفتى منهم وذ ً

َوليس هلا بعد توبتها أن تتزوج بغري زوجها، وجترب عىل جتديد عقدها : بوقوع الفرقة قال ْ ُ
َبمهر يسري مع زوجها األول، وبه يفتى ْ ُ .)٢(

َما قارب اليشء يعطى حكمه: القاعدة الثانية ُْ ُ َ َ :
َما قارب اليشء هل يعطى : ت عبارة الفقهاء يف التعبري عن هذه القاعدة، فقالواوقد تنوع ْ ُ

)٣(َحكمه؟

َاملرشف عىل الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ : وقالوا َ ْ ُ)٤(

ُاملتوقع هل جيعل كالواقع؟ : وقالوا َ ُْ ُ َّ)٥(

: وأحلقوا هبا ما هو أخص منها، كقوهلم

).١/٣٥٦(إغاثة اللهفان، البن القيم، ) ١(
).٤٧٢-٤٧١ص(رشح القواعد الفقهية، للزرقا، ) ٢(
).٣/١٤٤(، املنثور، للزركيش، )١٧٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٣(
).١/٩٨(، األشباه والنظائر، البن السبكي، )١٧٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٤(
).١/٩٨(بن السبكي، ، األشباه والنظائر، ال)١٧٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٥(



 

)١(هل العربة باحلال أو املآل؟

ِطارئ هل ينزل منزلة املقارن؟ال َ ُ َّ َ ُ)٢(

: وأحلقوا هبا ما هو قريب منها، كقوهلم
)٣(. تنزيل االكتساب منزلة املال احلارض

وهذه القواعد بجملتها تؤكد عىل معنى اعتبار املآل وأثره القوي يف بناء األحكام 
ِّإىل مآل ما إىل حد ُّوالفتاوي عليه؛ حيث تدل القاعدة املذكورة أن ما الح منه اإلفضاء

ُالقرب؛ فإنه يعطى حكم مآله الذي يؤذن بقرب اإلفضاء إليه ْ ُِ ِ َ َ.
ْوقد صيغت أكثر هذه القواعد بصيغة االستفهام؛ لإلفصاح عن اخلالف فيها،  ِ

.ًواختالف الرتجيح يف الفروع تبعا لذلك
.ًوالفقهاء ذكروا القاعدة وصيغها كثريا يف ثنايا تعليل األحكام

ذهب بعض احلنفية واملالكية، وهو أحد القولني للشافعية واحلنابلة إىل أن العربة باملآل ولقد 
ُبام يؤول إليه اليشء يف املستقبل، فيسند احلكم إليه يف احلال: وثاين احلال، أي َ ْ ُ َ.)٤(

َّومن عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد : قال ابن رجب
)٥(َّفعل املعجل يف وقت الوجوب مل جيزئه، فهل جتزئه أو ال؟تغري احلال، بحيث لو

إن العربة باملآل بحسب ما يطرأ يف املستقبل؛ ألن ما حيدث يف : وقد قال أصحاب هذا الرأي
َاملستقبل لو كان موجودا يف احلال ألثر يف احلكم فيعتد باملآل ويعطى حكم احلال َ َّْ ُ ًُّ.

ُ، وينزل )٦(ء حيتاج إىل رشبه يف املآل، ال يف احلال ًفيجوز مثال التيمم ملن معه ما َّ َ ُ

).١/٩٨(، األشباه والنظائر، البن السبكي، )١٧٨ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ١(
).٢/٣٤٧(املنثور، للزركيش، ) ٢(
).٩٩ص(، إيضاح القواعد الفقهية، للحجي، )١٨٠ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٣(
).٤٩٤ص(عبد العزيز عزام، . عية يف القواعد الفقهية، د، املقاصد الرش)١٨٠ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٤(
).٦ص(القواعد، البن رجب، ) ٥(
).٩٩ص(، إيضاح القواعد الفقهية، للحجي، )١٨٠ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٦(



 

ِالقادر عىل الكسب منزلة واجد املال يف منعه من الزكاة َ .)١(

ُويباح بيع ما ال ينتفع به يف احلال كدود القز الذي ينتفع به بعد حياته باستخراج  ُ ُ َُ ََ َْ ِّْ
ُوكذا الصغري من احليوان الذي ينتفع به)٢(احلرير، َُ َ ٍبعد مدةْ َّ ُ.

وذهب احلنفية والظاهرية، وهو أحد قويل الشافعية واحلنابلة إىل ابتناء احلكم عىل 
. )٣(احلال دون املآل

وإنام كان احلكم بناء عىل احلال دون املآل؛ ألن إنشاء الترصف هو الذي قد نشأ عنه 
ن العربة احلكم املتعلق بمن أنشأ هذا الترصف، ووقت اإلنشاء كان يف احلال، فتكو

. باحلال، ال باملآل
ُوبناء عىل اختالف األنظار يف أهيام يقدم اختلفت األحكام ِّ ًِ ِومآخذ األدلة قد تعطي . َّ ْ ُ ُ

.ما خيدم املذهبني
: تطبيقات القاعدة يف تأصيل فقه األقليات

تعترب هذه القاعدة من أهم القواعد يف اإلفتاء لألقليات يف الواقع املعارص؛ وذلك 
ًثريا من األفعال؛ بل وردود األفعال يف تلك الديار قد تبدو داخلة ضمن إطار ألن ك

.املرشوعية، إال أنه بالنظر إىل مآالهتا ال يمكن بحال أن تباح أو تستباح
وكثري من األمور املتعلقة بحياة األقليات وشئوهنا االجتامعية واالقتصادية 

.والسياسية ختضع هلذه القاعدة
الفتيا يف تلك الديار بالتزام النظام العام والقانون احلاكم يف تلك وعليه فقد جرت 

ًالديار إذا كان عدم التزامه يرتب رضرا فادحا عىل الشخص أو اجلامعة، أو يعرض  ً
ُالفرد أو الطائفة ملا ال قبل هلم به من العقوبة والنكال، وذلك برشط أال يفيض هذا إىل 

).١٨٠ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ١(
).٣٣٥-٤/٣٣٤(م، ١٣٩٢-#١٣١٢، ١بن قاسم، طحاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، لعبد الرمحن بن حممد)٢(
).٤٩٣ص(عبد العزيز عزام، . ، املقاصد الرشعية يف القواعد الفقهية، د)١٨٠ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٣(



 

.فاتارتكاب للمنكرات أو وقوع يف املخال
: وفيام ييل بعض هذه األمثلة

َّما نص عليه احلنابلة من منع املسلم الذي دخل أرض العدو بأمان أن يتزوج -
منهم؛ مراعاة ملا ينجم عن هذا الزواج من مآل يتهدد نسل املسلمني، وهو األمر الذي 

ليه الكفار، ألنه ال يأمن من أن تأيت امرأته بولد فيستويل ع«: َّعرب عنه ابن قدامة بقوله
.)١(»وربام نشأ بينهم فيصري عىل دينهم

عىل : إىل نتيجته ومسببه؛ أي-ًأيضا-فاحلنابلة مل ينظروا إىل صورة الفعل فقط، وإنام نظروا 
.ًضوء ذلك املآل الذي هو مفسدة غالبة، فحكموا عىل الفعل باملنع، سواء أكان حتريام، أم كراهة

قهاء املعارصين الزواج من أهل تلك الديار ًوخترجيا عىل هذا منع عدد من الف
عىل أن نفس قاعدة )٢(ًاختيارا؛ للمفاسد املذكورة ولغريها مما استجد يف الوقت الراهن

املاآلت أعملها بعض الفقهاء املعارصين اليوم يف الرد عىل من قال بحرمة نكاح من 
لك أن منعه من مثل أقام بغري بالد املسلمني ينوي الطالق قبل مغادرة تلك البالد؛ ذ

.)٣(هذا النكاح قد يؤول به إىل ارتكاب احلرام
وهبذه القاعدة أخذ من قال بحل التأمني التجاري عىل املؤسسات اإلسالمية بديار الغرب، 
ُحيث يفيض عدم إجراء هذا التامني عليها إىل تعرضها إىل أخطار حمدقة تنتهي إىل إضعاف

.)٤(املسلمة التي حتتاج إليها يف إقامة دينهاوجودها أو زواهلا من حياة األقلية

). ١٣/١٤٩(املغني، البن قدامة، ) ١(
فقـه األقليـات ، يف)٣/٣٠٩(م، ١٩٨٤-#١٤٠٥، ١آثار ابن باديس، طبعـة الـشئون الدينيـة، اجلزائـر، ط) ٢(

عبـد املتعـال . ً، جريمة الزواج بغري املسلامت فقها وسياسـة، أ)١٠٠-٩٩ص(يوسف القرضاوي، .املسلمة، د
). ١٠٣ص(م ، ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ٣اجلابري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط

). ١٣٣-١٣٢ص(صناعة الفتوى، البن بيه، ) ٣(
. لفصل الثاين من الباب الثالثيف ا-بمشيئة اهللا-ًسيأيت مناقشة ذلك تفصيال ) ٤(



 

 

 
)١( 

 : :)٢( :

: املعنى العام للقاعدة
. )٣(ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول: العرف

.)٤(و ما يعرف بني الناس، وما تعارفوا عليهوه
َّهو ما استقر يف النفوس، واستحسنته العقول، وتلقته «: َّوعرفه بعض املعارصين بقوله

َّالطباع السليمة بالقبول، واستمر الناس عليه، بام ال ترده الرشيعة وأقرهتم عليه ُ َُّّ َ«)٥(.
اين اللغوية للعرف، وهو معنى التتابع وهذا املعنى االصطالحي يتفق من وجه مع بعض املع

ًوالسكون والطمأنية؛ فإن العرف ال يعترب إال إذا كان مستمرا ومستقرا ومطردا اطرادا بينا ِّ َ ً ًِّ َّ)٦( .
ُوالعرف له تقسيامت كثرية؛ فمنه عرف ثابت وآخر متبدل، ومنه عرف قويل وآخر  ٌّ ٌُ ٌ

ٌّعميل، ومنه عرف عام وآخر خاص، ومنه ُ ٌّ ٌ ُعرف صحيح وآخر فاسدٌّ ٌ.
اعتبار العرف وقالوا به، وأظهروا أثره يف -ًمجيعا-َّوقد قرر األصوليون والفقهاء 

ًنظرا لالتفاق اللفظي واملعنوي بني قاعدة العرف األصولية وقاعدته الفقهية، فقد مجعتـا يف سـياق واحـد )١(
.ًطلبا لالختصار وعدم التكرار

).١٠١ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )١/١٦٥(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٢(
).١٩٣ص(اين، التعريفات، للجرج) ٣(
).٣٢٠ص(بلوغ السول رشح منظومة ابن عاصم يف األصول، ) ٤(
).٥٢ص(م، ١٩٨١، ١طالسيد صالح عوض، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة،. أثر العرف يف الترشيع اإلسالمي، د) ٥(
).٤/٢٨١(معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ) ٦(



 

الفتاوي واألحكام، واستدلوا عىل اعتباره وأثره يف الترشيع وأصوله وقواعده بأدلة 
.كثرية مستفيضة

ًويكون دليال االعتداد به ومراعاته، واألخذ به يف بناء األحكام،: ومعنى اعتباره
ًعىل مرشوعية احلكم ظاهرا؛ فام غلب عىل الناس من معاملة، أو معنى من املعاين، أو 
نحو ذلك فيجب النظر إليه لدى تفصيل أحكام الوقائع التي حتدث بينهم؛ فإذا تبدل 
العرف بعرف طارئ كان عىل الفقيه أن يراعي العرف الطارئ يف بناء األحكام؛ إذ 

.)١(يتجدد بتجدد العرفالنظر يف الوقائع
ًوالعادة قريبة املعنى من العرف لغة واصطالحا؛ فهي يف اللغة تدور عىل معنى العود  ً

. )٢(والتكرار، والدأب واالستمرار، وكل من عاد إىل يشء بعد انرصافه عنه فهو عائد
، والعادة هي ]١٠٧: املؤمنون[﴾9876543﴿: قال تعاىل

ما كان مصدره العقل، وتلقته الطباع السليمة، وقد ما يتكرر مرة بعد أخرى؛ فتشمل
.)٣(قال كثري من األصوليني والفقهاء برتادف العادة مع العرف

ًومنهم من الحظ أن العادة تنشئ عرفا َ َ َ)٤(.
. )٥(َّومنهم من خص العادة بأهنا العرف العميل

. )٦(ومنهم من اعتربها والنظائر بمعنى واحد، وإن اختلف مفهومهام

).١٤٩-١٤٨ص(الح، السيد ص. أثر العرف يف الترشيع اإلسالمي، د) ١(
).١٠/٤٥٩(لسان العرب، البن منظور،) ٢(
، رشح جملة األحكـام )١٠١ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٢/١١٤(نرش العرف، البن عابدين، ) ٣(

).١/٤٠(العدلية، لعيل حيدر، 
).٥٠ص(السيد صالح عوض، . أثر العرف يف الترشيع اإلسالمي، د) ٤(
).١/٣٥٠(البن أمري احلاج التقرير والتحبري، ) ٥(
).١/٧٨(رشح املجلة، لألتايس، طبعة املكتبة احلبيبية، كانيس رود، باكستان، ) ٦(



 

.)١(ًأهنا جتعل حكام إلثبات حكم رشعي: العادة حمكمة: معنى قوهلمو
ٍّوال شك أن العادة حتكم وحيتج هبا عند عدم خمالفتها لنص رشعـي أو رشط ألحـد  ُ َُ َّ ُ
ُاملتعاقدين، فام مل يرد بضبطه ضابط رشعي، أو ال نـص فيـه ألحـد املتعاقـدين فمـرده إىل  ُّ ْ َِ

.)٢(العرف والعادة وال بد
: لقاعدةأدلة ا

: القرآن الكريم: ًوالأ
، وقوله ]١٩٩: األعراف[﴾KJIHGFE﴿: قوله تعاىل

Y﴿:، وقوله تعاىل]٢٣٣:البقرة[﴾§¨©ª»¬﴿:تعاىل
[Z﴾]٢٤١: البقرة[¹﴿: ، وقوله تعاىل¸¶µ´﴾]٨٩:املائدة[.

: وجه الداللة
.عايتهأفادت اآليات التي ذكرت العرف بنصه أو بمعناه اعتباره يف تقرير األحكام ور

يف الفروق عند حديثه عن اختالف الزوجني يف متاع البيت وأن -Pقال القرايف 
فكل ]١٩٩:األعراف[﴾H GFE﴿:لنا قوله تعاىل«: -القول ملن شهدت له العادة

َما شهدت به العادة قيض به لظاهر هذه اآلية، إال أن يكون هناك بينة ِ ُ«)٣(.
أما العرف «: عنى العرف عند املفرسين، ثم قالوقد ذكر ابن العريب يف أحكام القرآن م

املعروف من الدين، املعلوم من مكارم األخالق، وحماسن األعامل، املتفق عليها يف : فاملراد به هنا
َما عرف -العرف: أي-تتناول مجيع املأمورات واملنهيات، وأنه ﴾HG﴿كل رشيعة، ِ ُ

).١/٧٩(رشح املجلة، لألتايس، )١(
، جممـوع الفتـاوي، البـن تيميـة، )٢/٣٩١(، املنثور، للزركيش )١/١٨١(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٢(

)١٩/٢٣٥.(
).٣/٩٤٠(، الفروق، للقرايف) ٣(



 

ُحكمه واستقر يف الرشيعة موضعه، واتفقت القلو َّ . )١(»ب عىل علمه وعملهُ
، فقال ]٢٣٣: البقرة[﴾§ ¨©ª»¬﴿ : وأما قوله تعاىل

بام جيب ملثلها عىل مثله؛ إذ كان ﴾¬﴿ : ويعني بقوله«: -يف تفسريها-الطربي 
. )٢(»قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر-جل ذكره-اهللا 

تلزم األزواج وال شك أن تفاوت أحوال الناس يقتيض حتكيم العرف يف ذلك، ف
.النفقة عىل ما جرى به العرف، وعىل قدر اجتهاد احلكام يف ذلك

، وهذا ]٢٤١: البقرة[﴾ZY]﴿: ومثل هذا يقال يف قوله تعاىل
ًيتفاوت بحسب حال الزوج يسارا أو إعسارا، وبحسب حال أهل ذلك املكان، وغري ذلك ً.

إشارة ظاهرة إىل]٨٩: املائدة[﴾´µ¶¸¹﴿ : ويف قوله تعاىل
كام -اعتبار العرف؛ فقد أحالت اآلية الكريمة يف بيان الوسط يف الكفارة عىل العرف 

ًفيطعم الوسط عددا وقدرا؛ فتكفي يف العدد وجبتان؛ ألنه -رصح بذلك العلامء ً
الوسط بني وجبة واحدة وثالث وجبات، ويطعم الوسط يف القدر والنوع؛ مثل اخلبز 

.)٣(والتمر، واخلبز والزيت
: إىل العرف، قال تعاىل-ًأيضا-ُّعلق بحقوق الزوجة عىل زوجها فمرده وما يت

﴿µ´ ³﴾]١٩: النساء[ .
: السنة املطهرة: ًثانيا

.وهي سنة قولية وتقريرية
هلند بنت عتبة وقد شكت بخل زوجها أيب سفيان -^فمثل قوله : فأما القولية

).٣٦٣، ٢/٣٦٢(أحكام القرآن، البن العريب، ) ١(
).٥/٤٤(تفسري الطربي، ) ٢(
).٤/١١٨(أحكام القرآن، للجصاص، )٣(



 

ِخذي ما يكفيك وولدك باملعروف«: -س َِ«)١( .
وهلــن علــيكم رزقهــن «: -حجــة الــوداع عــن نفقــة الزوجــاتيف-^وقولــه 

. )٢(»وكسوهتن باملعروف
: وجه الداللة

ْظاهر من احلديثني اعتبار العرف يف الترشيع فيام جاء من األحكام مطلقا ومل يفصل َّ َُ ً.
اعتامد العرف يف األمور التي ليس «: ضمن فوائد احلديثPوقال النووي
.)٣(»فيها حتديد رشعي

ًأقر أمورا كثرية من أعراف اجلاهلية ^نة التقريرية تؤكد القولية؛ فإن النبي والس َّ
ُالتي ال تعارض الرشع املطهر؛ بل وشارك فيها بنفسه  ِ ُ^.

َفأقر عقودا كثرية كانوا يتعاملون هبا؛ كالبيع، واإلجيار، والسلم، واملضاربة، وأبطل  َّ ًَّ
َّما كان حمرما يف الرشع، وأقر النبي  . )٤(لقسامة عىل ما كانت عليه يف اجلاهليةا^ً

ًكام أقر عىل أمور كثرية من املباحات، وأقر نكاحا وأبطل نكاحا، إىل آخر ما يعرف  ً َّ َّ
.يف هذا الشأن من السنة التقريرية

: اإلمجاع: ًثالثا
وأما العرف فمشرتك بني املذاهب، ومن استقرأها وجدهم «: Pقال القرايف 

. )٥(»يرصحون بذلك فيها

، ومـسلم، كتـاب األقـضية، )٥٣٦٤(، ...إذا مل ينفـق الرجـل: البخاري، كتـاب النفقـات، بـاب: أخرجه) ١(
.كمن حديث عائشة ) ١٧١٤(قضية هند، : باب

.ممن حديث جابر بن عبد اهللا ) ١٢١٨(، ^مسلم، كتاب حجة النبي : أخرجه) ٢(
).١٢/٨(رشح النووي عىل صحيح مسلم، ) ٣(
، مـن حـديث )١٦٧٠(القسامة، : مسلم، كتاب القسامة واملحاربني والقصاص والديات، باب: أخرجه) ٤(

َّاألنـصار، أن مـن ^ أيب سلمة ابن عبد الرمحن وسـليامن بـن يـسار عـن رجـل مـن أصـحاب رسـول اهللا 
.فذكره... َّأقر القسامة^ رسول اهللا 

).٣٥٣ص(رشح تنقيح الفصول، للقرايف، )٥(



 

؛ ^ٍّوقد استند القرايف يف مرشوعيته إىل إمجاع ال يستند إىل نص مرفوع إىل النبي 
َوبني الصحابة من العمل بالقراض أو ،^وإنام إىل ما جرى به العرف يف زمنه  املضاربة، ِ

ُوهذا اإلمجاع السكويت املستند إىل العرف اجلاري أو السنة التقريرية حجة عند األكثر َِ.
وهذه اآلثار تدل عىل أن املضاربة كان الصحابة «: Pل الشوكاينوقد قا

. )١(»ًيتعاملون هبا من غري نكري؛ فكان ذلك إمجاعا منهم عىل اجلواز
كل أبواب الفقه ليس منها باب إال وله أصل يف القرآن «: Pوقال ابن حزم 

ًحاشا القراض؛ فام وجدنا له أصال فيهام أ-وهللا احلمد-والسنة نعلمه  لبتة؛ ولكنه إمجاع ِ
. )٢(»صحيح جمرد

وقد استدل بعض العلامء عىل حجية العرف باألدلة العامة القاطعة النافية للحرج؛ 
وأرى أن العمل به «: فقد قال الشيخ حممد مصطفى املراغي يف سياق حجية العرف

ٍعمل باألدلة الرشعية، وعمل بام يستفاد من مدارك الترشيع يف مواطن كثرية، وإ َ ٌ ن ٌ
§¨©ª»¬® ﴿ : إنه الكتاب؛ ففي الكتاب الكريم: شئت فقل

، وهذان النصان ]٧٨: احلج[﴾z}|{~�¡﴿، ]١٨٥: البقرة[﴾¯
جيب أن تبقى سيطرهتام تامة عىل مجيع الترشيع اإلسالمي، فإذا وجدنا أن العمل 
بالنصوص اخلاصة يوقع يف احلرج حلدوث رضورة ما، أو حلدوث عرف عام يوجب 

َجب أن تقف النصوص اخلاصة عن عملها يف تلك املواطن، وأن يعمل و-تركه احلرج َ ْ ُ
.بالنص العام القاطع املوجب لنفي احلرج

ُمن ذلك نعلم أن العرف ليس دليال، وأنه مل يعمل به العتباره دليال، وإنام يعمل  َْ َْ ُ ْ ًُ ً
.)٣(ًبه امتثاال للدليل العام القاطع املوجب لنفي احلرج

).٣١٩-٥/٣١٨(نيل األوطار، للشوكاين، ) ١(
).١٦٢ص(م، ١٩٩٨، ١طحسن إسرب، دار ابن حزم،: مراتب اإلمجاع، البن حزم، عناية) ٢(
).٥١ص(م، ١٩١٩-# ١٣٧٩االجتهاد، القاهرة، االجتهاد يف اإلسالم، ملحمد مصطفى املراغي، دار ) ٣(



 

: رشوط اعتبار العرف
: ًاشرتط العلامء العتبار العرف رشوطا أمهها

ًأن يكون العرف مطردا أو غالبا-١ ً ِّويقصد باالطراد أن يكون العمل بـالعرف مـستمرا يف : َّ
ُمجيع احلوادث، ال خيتلف من شخص آلخر، وال يقصد به العموم الذي هو االنتـشار 

ًيع األمصار، وال يكـون مطـردا، يف سائر األقطار؛ لذا جاز أن يكون العرف عاما يف مج َّ
ًوالعرف اخلاص قد يكون مطردا وغري مطرد، وهذا الـذي ال يكـون منتـرشا يف مجيـع  َّ ًَّ

ًيكـون شـائعا بـني أهلـه يف أكثـر احلـوادث؛ إذ العـربة : ًغالبـا، أي: ومعنى،األمصار
.)١(للغالب الشائع، وليس للقليل النادر

.)٢(»َّادة إذا اطردت أو غلبتُإنام تعترب الع«: لذا قال الفقهاء
ًأن يكون العرف مقارنا أو سابقا-٢ ً ُوال يعترب العرف املتأخر يف التـرصفات الـسابقة، : ِ

ِالعرف الذي حتمل عليه األلفاظ إنام هو العرف املقارن أو الـسابق «: قال ابن نجيم ُ
.)٣(»ال عربة بالعرف الطارئ: دون املتأخ؛ ولذا قالوا

ٍعىل العمل بالعرف تعطيل نص ثابت أو معارضـة أصـل قطعـيَّأال يرتتب -٣ فكـل : ٍّ
عرف ورد النص بخالفه فهو غري معترب؛ ومن املعلوم أن العرف ال يستقل بإنـشاء 
احلكم الرشعي، وإنام هو فقط يؤدي دوره يف تنـزيل احلكم الرشعي عـىل الواقـع، 

عي القطعـي؛ ٍوعليه فلو تعارض العرف مع النص من كل وجـه أو األصـل الـرش
ُفإن هذا العرف هيدر وال يلتفت إليه؛ كتعارف الناس يف بعض األوقات عىل تناول  ُ
ٍاملحرمات، وأكل الربا، وخروج النساء متربجات، فـإذا كـان كـذلك فـال اعتبـار 

).٣٢٥ص (منافح الدقائق رشح جمامع احلقائق، للسيد مصطفى بن السيد حممد الكوز احلصاري، طبع دمشق، ) ١(
).١٠٣ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )١/٤٥(درر احلكام رشح جملة األحكام، لعيل حيدر، ) ٢(
).١١٠ص(يم، األشباه والنظائر، البن نج) ٣(



 

ِّللعرف؛ ألن اعتامده يكون إقرارا لترشيع مضاد لرشع اهللا، وال مرشع إال اهللا تعاىل؛  ً
ُيرتك األقوى لألوهىُّفالنص أقوى، فال  َ ْ .وهذا موضع اتفاق)١(ُ

ٍأال يعارض العرف بترصيح بخالفه-٤ َ َ َ ُ ٌفإن خالف العرف رشط عىل خالفه فإن الـرشط : َّ َ
، فلو استأجر شخص سـيارة مـن مكـان إىل مكـان، واشـرتط أن )٢(مقدم؛ ألنه أقوى

ُيدفع عرشين جنيها فليس لصاحب السيارة أن يلزمه بأكثر، بحجة أن  ذلك هو عـرف ً
ًالناس، وليس له أن يدفع أقل استمساكا بالعرف؛ ألن الرشط جاء عـىل خالفـه؛ فـال  َّ

.اعتبار له، وإنام االعتبار عندئذ للرشط
.والقاعدة أنه ال عربة للداللة يف مقابلة الترصيح

وهذا الرشط اختلف العلامء فيه، فليس هذا موضـع إمجـاع، : أن يكون العرف عاما-٥
دم أن عموم العرف غري اطراده؛ ألنه قد يكون عاما، وال يستمر العمـل بـه وقد تق

َّيف مجيع احلوادث فال يطرد، وقد يكون خاصا بفئة أو طائفة أو مهنة، أو أهـل بلـد 
َّخاص؛ فالعام قد يكون غري مطرد، واملطرد قد يكون غري عام والـذين قـالوا «، )٣(َّ

َصدون كـل أنـواع العـرف، وإنـام يقـصدون َباشرتاط هذا الرشط يف العرف ال يق
ًالعرف القايض عىل األدلة، وهو ما يكون دليال عـىل احلكـم ظـاهرا، أمـا العـرف  ً
ُاملرجوع إليه يف تطبيق األحكام العامة أو املطلقة عىل احلوادث فهذا ال يشرتط فيـه 

ُالعموم، وكذلك العرف الذي ينـزل منـزلة النطق َّ َ ُ«)٤(.

، رســائل)١٠٢ص(، األشــباه والنظــائر، البــن نجــيم، )٢/٩٠٢(املــدخل الفقهــي العــام، للزرقــا، ) ١(
).٢/١١٦(ابن عابدين، 

).٢/٣١١(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ٢(
).١٩٦ص(السيد صالح عوض، . أثر العرف يف الترشيع اإلسالمي، د) ٣(
). ٢٢٢-٢٢١ص(، سيد إبراهيم درويش، تغري الفتوى بتغري احلال) ٤(



 

َبمعنى أن العادة حتى تعترب ال بد مـن تكـرار اسـتعامهلا وشـيوع : وعالتكرار والشي-٦ َ َ ُْ
ًالعمل هبا إىل أن يصري املعنى املنقول إليه مفهوما بغري قرينة، ويكون هو السابق إىل 

.)١(الفهم دون غريه عند اإلطالق
ٌوهذا الرشط خمتلف فيه كالرشط السابق َ.

ًما ومعتربا، وهو ما أشار إليه الفقهاء ِفإذا حتققت الرشوط السالفة كان العرف ملز ً
ٍواألصوليون بعبارات متعددة وقواعد حمددة ٍ ٍَ.

َأن العرف ليس دليال بذاته وإن اتفق عىل اعتباره؛ فالعرف : ومما ينبغي استحضاره ِ ُّ ً
.ترجع داللته إىل الكتاب والسنة واإلمجاع، فداللته ليست ذاتية عىل التحقيق

أن ما أمجله النص فبينه : فمعناه)٢(»ن الثابت بالعرف كالثابت بالنصإ«: وأما قول الفقهاء
َفبينه العرف فهو كالثابت بالنص، وهو ما عرب عنه بصورة أوضح يف مثل ِّ : قوهلمُ

ًاملعروف عرفا «، و)٤(»املعروف كاملرشوط«، )٣(»التعيني بالعرف كالتعيني بالنص«
.)٥(»ًكاملرشوط رشطا

ًأمارة كاشفة عن املصلحة التي دعت الناس إىل التعامل بام وغاية العرف أن يكون 
ًتعارفوه، وكان ذلك سببا يف انتشاره واطراده، فإن كانت تلك املصلحة حقيقية وليست  ِّ ً
بملغاة ومل تعارض نصوص الرشيعة؛ فإهنا تعترب من املصلحة املرسلة، وهي معتربة من 

.أدلة الترشيع يف اجلملة

).١٢٥ص(، ومعني احلكام، البن عبد الرفيع التونيس، )٢/٧٤(تبرصة احلكام، البن فرحون، ) ١(
).٢/٣٥٧(، حاشية ابن عابدين، )٣/١٨٨(، البحر الرائق، البن نجيم، )٩/٤(املبسوط، للرسخيس، ) ٢(
).١/٤٦(العدلية، لعيل حيدر، ، رشح جملة األحكام)٤/١٥٢(املبسوط، للرسخيس، ) ٣(
، رشح جملة األحكـام العدليـة، )١٠٣ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٣/٣٨١(رشح فتح القدير، ) ٤(

).٣/٦٠٩(لعيل حيدر، 
).١/٤٦(، رشح جملة األحكام العدلية، لعيل حيدر، )٨/٥٠١(حاشية ابن عابدين، ) ٥(



 

-يقية أو متومهة أو خمالفة ألصول الرشيعة أو نصوصها وأما إن كانت غري حق
.)١(فالعرف الراجع إليها غري معترب؛ ألنه عرف فاسد

َوإذا تبني ما ذكر فال غنى باملجتهد والقايض واملفتي عن اعتبار العرف اجلاري يف التعامل  ِ ُ
.لعادةبني الناس لدى اإلفتاء؛ ألن النص قد يتوقف يف أخذ احلكم منه عىل العرف وا

ُكام أنه لدى التطبيق يطلب مراعاة العرف يف مثل املعامالت اجلارية بني الناس َُ ْ.
ًوقد نص العلامء عىل ذلك كثريا؛ فهذا ابن عابدين يف رسالته  ِنرش العرف يف بناء «َّ ْ َ

ِبعض األحكام عىل العرف ْ فهذا كله وأمثاله دالئل واضحة عىل أن املفتي « : يقول» ُ
َّعىل املنقول يف كتب ظاهر الرواية من غري مراعاة الزمان وأهله، وإال ليس له اجلمود

ًيضيع حقوقا كثرية ويكون رضره أكثر من نفعه، وليس للمفتي وال للقايض أن حيكام  ُ ِّ َُ
.)٢(»بظاهر الرواية ويرتكا العرف، واهللا أعلم

َإن إجراء هذه األحكام التي مدركها العوائد مع «: وقال القرايف ُ َ تغري تلك العوائد َْ
ُخالف اإلمجاع وجهالة يف الدين، بل كل ما يف الرشيعة يتبع العوائد يتغري احلكم فيه 

أال ترى أهنم ملا «: ثم رشع يفصل.»عند تغري العادة، إىل ما تقتضيه العادة املتجددة
جعلوا أن املعامالت إذا أطلق فيها الثمن حيمل عىل غالب النقود، فإذا كانت العادة 

َّقدا معينا محلنا اإلطالق عليه، فإذا انتقلت العادة إىل غريه عينا ما انتقلت العادة إليه ن ًَّ ً
.)٣(»وألغينا األول؛ النتقال العادة منه

: وفيام ييل بعض األمثلة عىل تغري الفتيا بتغري العرف
ًإن أبا حنيفة مل جيوز بيع النحل ودود القز قياسا عىل سائر اهلوام بجام-١ ع عدم املاليـة ِّ

). ٢٣٩ص(لح عوض، السيد صا. العرف وأثره يف الترشيع، د) ١(
).٢/١٣١(نرش العرف، البن عابدين، ) ٢(
).٢١٩، ٢١٨ص(اإلحكام يف متييز الفتاوي من األحكام، للقرايف، ) ٣(



 

والتقــوم، ثــم أجــاز حممــد بــن احلــسن الــشيباين بــيعهام؛ ألهنــام صــارا يف عهــده 
.)١(متقومني

يف زكـاة )٢(ملا ورد احلديث بإخراج صاع من متر أو شعري أو قمح أو زبيب أو أقـط-٢
رأى العلامء أن هذه األقوات كانت هي غالب القوت عنـدما قـال رسـول -الفطر

ًأخرجوا صاعا من غالـب قـوت : يف ذلك الزمان؛ فكأنه قالذلك احلديث^اهللا 
وعىل ذلك أفتى العلامء بجواز إخراج صاع من األرز والـذرة . البلد التي أنتم فيها

.(٣)ونحوه، إذا كان هذا هو غالب قوت البلد يف زماهنم
ًإذا استأجر رجل رجال لعمل معـني كخياطـة ثـوب أو لطبـع كتـاب أو غـري ذلـك مـن -٣ ٌ َ

عامل التي يلزم الصانع فيها أدوات إلمتام صنعته؛ فهل هذه األدوات عـىل املـستأجر، األ
أم عىل الصانع؟

اختلف الشافعية، وصحح الرافعـي الرجـوع يف ذلـك إىل العـادة فـيحكم هبـا 
.(٤)ويتغري احلكم بتغريها

ًلو حلف رجل أن ال يأكل حلام مل حينـث بأكـل الـسمك وإن سـامه اهللا حلـام طريـ-٤ ا، ً
وكذلك لو حلف أن ال جيلس عىل بساط أو حتت سقف أو يف ضوء رساج مل حينث 

).١٣٠ص(، ١٩٩٢-ه ١٤١٢، ٢طسنة،العرف والعادة يف رأي الفقهاء، للشيخ أمحد فهمي أيب) ١(
صدقة الفطـر عـىل العبـد وغـريه مـن : وبابفرض صدقة الفطر، : البخاري، كتاب الزكاة، باب: أخرجه) ٢(

ًصدقة الفطـر صـاعا مـن : ًصدقة الفطر صاعا من طعام، وباب: صاع من شعري، وباب: املسلمني، وباب
: ، ومـسلم، كتـاب الزكـاة، بـاب)١٥٠٨، ١٥٠٧، ١٥٠٦، ١٥٠٥، ١٥٠٤، ١٥٠٣(صاع من زبيب : متر، وباب

.شاخلدري ، من حديثي ابن عمر، وأيب سعيد)٩٨٤،٩٨٥(زكاة الفطر عىل املسلمني من التمر والشعري، 
، رشح خمتـرص خليـل، )١/٤٠٦(للخطيـب الـرشبيني، ، ، مغني املحتاج)٤/٢٩٠(املغني، البن قدامة، ) ٣(

).٢/٥٣٨(، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عمريات، ١طللخريش، دار الكتب العلمية،
م، ٢٠٠٠، ١طحممــد حممــد تــامر، دار الكتــب العلميــة،. د: أســنى املطالــب، لزكريــا األنــصاري، حتقيــق) ٤(

).٢/٣٤٦(، مغني املحتاج، للخطيب الرشبيني، )٢/٤١٨(



 

َّباجللوس عـىل األرض، وإن سـامها اهللا بـساطا، وال حتـت الـسامء وإن سـامها اهللا  َّْ ً ْ
ًسقفا، وال يف الشمس وإن سامها اهللا رساجا، فيقدم العـرف عـىل الـرشع يف مجيـع  َّ ً

ُذلك؛ألهنا استعملت يف الرشع تسمي .(١)ة بال تعليق حكم وتكليفْ
إذا اختلف الزوج والزوجة يف قبض الصداق بعد الدخول، فإن القول قول الزوج؛ -٥

ِبناء عىل العادة يف بلد ما من أن الزوج ال يدخل حتى يدفع كامل الصداق، وإن 
القول قول الزوجة يف بلد آخر؛ بناء عىل عاداهتم من عدم دفع كامل الصداق قبل 

ًاختلف احلكم تبعا للعادة بأن جعل القول للزوج تارة وللزوجة تارة الدخول؛ ف
.(٢)أخرى، وال يوجد اختالف يف أصل الدليل الرشعي

: ومن القواعد املرادفة لقاعدة العرف معترب والعادة حمكمة واملندرجة حتتها ما ييل
: )٣(استعامل الناس حجة جيب العمل هبا-١

.ًا للعادة تعترب هذه القاعدة مرادفة لقاعدة العادة حمكمةًوعىل اعتبار االستعامل مرادف
َّوأما إذا كان االستعامل بمعنى نقل اللفظ عن وضعه األصيل واستعامله يف املعنى املجازي 

.َّأن احلقيقة العرفية حمكمة يف فهم األلفاظ: فإن معناها إذن-ًرشعا وغلبة استعامله فيه
نه باللحم املشوي دون البيض أو الباذنجان ًفلو حلف ال يأكل شواء اختصت عي

.)٤(أو غريمها مما قد يشوى
، )٥(الثابت بالعرف كالثابت بدليل رشعي، الثابت بالعرف كالثابت بالنص-٢

).٢٤٩ص(، ضوابط املصلحة، للبوطي، )٩٣ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ١(
يـه، ، احلكم فيام ال نـص ف)١٦٩(، امليرس يف أصول الفقه، للغرياين )٢٢٠-٢١٩ص(اإلحكام، للقرايف، ) ٢(

).٩٩-٩٨ص(للربدييس، 
، درر احلكـام رشح )٣٠٨ص(، ه١٣٠٨خامتة جمـامع احلقـائق، للخـادمي، املطبعـة العـامرة، اسـتانبول، ) ٣(

).١/٤١(جملة األحكام العدلية، لعيل حيدر، 
).٢/٥٥٥(تقرير القواعد وحترير الفوائد، البن رجب، ) ٤(
).٢/١١٥(، نرش العرف، )١/٤٦(درر احلكام، ) ٥(



 

ًواملعروف عرفا كاملرشوط رشطا ً)١(.
َّفام توافق عليه الناس وحتققت فيه الرشوط فإنه حمكم؛ ألنه حينئذ يكون كالثابت  َ َ

َي؛ فيعمل به وحيتكم إليه؛ كالدليل الرشعي سواء بسواءبدليل رشع َ ُ َ ُ.
َإنام تعترب العادة إذا اطردت أو غلبت-٣ .)٣(، والعربة للغالب الشائع ال للنادر)٢(َّ

ِّومها قاعدتان تعربان عن بعض رشائط العرف لكي يعترب، وهي رشائط االطراد  ُ َِّ ُ
.والغلبة والشيوع واالشتهار بني الناس

َّعرف الذي حتمل عليه األلفاظ إنام هو املقارن السابق دون املتأخر الالحقال-٤ ُ ِ ُ ُ)٤( .
ًفال عربة للعرف الطارئ؛ فال بد من أن يكون العرف سابقا يف الوجود عن احلكم  ِ

ًال تاليا له متأخرا عنه؛ فيحمل احلكم عىل العرف املوجود وقت التلفظ ِّ ً.
.)٥(ُاحلقيقة ترتك بداللة العادة-٥

َّفداللة اللفظ احلقيقية ترتك وال تعترب إذا دل العرف والعادة عىل استعامل هذه اللفظة  ُ ُ
ُاستعامال مغايرا ملعناها احلقيقي، ويبنى احلكم عىل املعنى الذي دل عليه العرف والعادة ًَ ُ ً)٦( .

.)٧(الكتاب كاخلطاب-٦
، والكتابة ممن نأى بمنزلة اخلطاب ممن فالكتابة كاملخاطبة الشفهية؛ ألن ما يرتتب عليهام واحد

ُدنا، وكل كتاب حيرر عىل الوجه املتعارف عليه بني الناس يكون حجة عىل كاتبه؛ كالنطق باللسان َّ َ ُ ُّ.

).١/٤٦(درر احلكام رشح جملة األحكام، لعيل حيدر، )١(
).١٠٣ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٩٢ص(األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٢(
، درر احلكـام رشح )٣٢٥ص(، ه١٣٠٨خامتة جمـامع احلقـائق، للخـادمي، املبطعـة العـامرة، اسـتانبول، ) ٣(

).١/٤٥(جملة األحكام، لعيل حيدر، 
).١١٠ص(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٩٦ص(باه والنظائر، للسيوطي، األش) ٤(
).١/٤٣(، درر احلكام رشح جملة األحكام، لعيل حيدر، )٣١٩(خامتة جمامع احلقائق، للخادمي، ) ٥(
).٢٤٤ص(الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، للبورنو، ) ٦(
).١/١٩٠(رشح املجلة، لألتايس، ) ٧(



 

 :)١(.

ا، وال ُهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة العرف والعادة، وهي أهم قاعدة تبنى عليه
ًشك أن هلا تعلقا كبريا بام يتصل باألقليات املسلمة والتي تعيش زمان غربتها اليوم ً ُّ.

ْوخلصوصية هذه القاعدة وأمهيتها أفردت َ ِ ْ ُ.
: وللقاعدة صيغ متقاربة، منها

. )٣(»األمور العرفية تتغري بتغري العرف«: من قوله(٢)ما ذكره اخلريش 
فإن القاعدة املجمع عليها أن كل حكم مبني «: بقولهوهذا ما بينه قبل ذلك القرايف

َعىل عادة، إذا تغريت العادة تغري َّ َ َ«)٤(.
.)٥(»وإن اختلفت العوائد يف األمصار واألعصار وجب اختالف هذه األحكام«: ًوقال أيضا

: معنى القاعدة
هذه القاعدة وقع اختالف يف صيغتها، ومعارضة عند بعض الفقهاء ملعناها، 

ٌتبت حوهلا رسائل كثرية، وبحوث عديدة، ومن ذلكُوك ُ :
الفقه والقضاء وأولو األمر ودورهم التطبيقي لقاعدة تغري األحكام بتغري «-١

حممد راشد عيل، وهي رسالة ماجستري يف كلية الرشيعة، جامعة . د.، أ»األزمان

، رشح اخلامتــة، لــسليامن القــرق )١/٤٣(، وعــيل حيــدر، )١/٩١(، ورشوحهــا، لألتــايس، )٣٩(ة، املــادة املجلــ) ١(
ــتانبول،  ــنوي، اس ــرحم البوس ــاج م ــة احل ــاجي، مطبع ــة، )٦٥ص (، ه١٤٩٩أغ ــه الكلي ــد الفق ــوجيز يف قواع ، ال

).٢٥٣ص(للبورنو، 
ًىل مشيخة األزهر، كان فقيها فاضال ورعا من تصانيفهعبد اهللا، حممد بن عبد اهللا، اخلريش، املالكي، أول من توأبو) ٢( ً ً :

ــ، ١٠١٠الدرة السنية عىل حل ألفاظ اآلجرومية، رشح خمترص الشيخ خليل يف الفـروع، وغـري ذلـك، ولـد سـنة  ه
).١/٢٠٢(، موسوعة األعالم، موقع وزارة األوقاف، )٦/٢٤٠(األعالم، للزركيل، . هـ١١٠١وتويف سنة 

).٤/٤٧٠(ل، للخريش، رشح خمترص خلي) ٣(
).٤/١٢٦١(الفروق، للقرايف، ) ٤(
).٤/١٢٦١(املصدر نفسه، ) ٥(



 

.األزهر، القاهرة
ويش، وهي رسالة دكتوراه يف كلية سيد إبراهيم در. ، د»تغري الفتوى بتغري احلال«-٢

.الرشيعة جامعة األزهر، القاهرة
.إسامعيل كوكسال، جامعة الزيتونة، تونس.، د»تغري األحكام يف الرشيعة اإلسالمية«-٣
، »دراسة تطبيقية لقاعدة ال ينكر تغري األحكام بتغري القرائن واألزمان-تغري األحكام«-٤

.كتوراه بقسم الرشيعة يف جامعة اجلنان بلبنانها سليم مكداش، وهي رسالة د.د
حممد قاسم . ، د»تغري الظروف وأثره يف اختالف األحكام يف الرشيعة اإلسالمية«-٥

.املنيس، وهي رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة
الزمان واملكان واألشخاص (مدى تغري األحكام بتغري اجلهات األربع «-٦

اهللا، وهو بحث للرتقية يف كلية الدراسات اهللا ربيع عبدعبد. د،»)واألحوال
.اإلسالمية والعربية، جامعة األزهر

حممد أردوغان، وهي رسالة بالرتكية يف . ، د»تغري األحكام يف الرشيعة اإلسالمية«-٧
.جامعة مرمرا باسطنبول

ى، وهذا يؤكد َإىل غري ذلك من بحوث كثرية تناولت املوضوع وعاجلته بطرائق شت
.ُأمهيته، ويرشح جدارته

َونظرا ألن املقصود يف هذا املجال ذكر القواعد التي يعتمد عليها تأصيل فقه نوازل  ُ ًْ ِ
األقليات املسلمة؛ فإننا نعرض عن اإلطالة بذكر خالفات ومناظرات يف صحة القاعدة 

ن موجبات تغري مع اإلحالة إىل ما سبق م-بإذن اهللا-ومعناها؛ لنعطي خالصة ساملة 
.الفتيا واألحكام االجتهادية بتغري ما يؤثر يف الفتيا

: واملعنى الذي ال اختالف عليه هلذه القاعدة هو
اختالف الفتيا واألحكام يف املوارد االجتهادية بتغري -كام ال جيهل-أنه ال يستنكر 



 

.ص واألحوالَما تستند إليه من األعراف والعادات، أو املكان والبيئات، أو األشخا
والتعبري بالزمان إنام كان ألنه وعاء التغري وظرف العوائد؛ فام كان من األعراف أو 
َالعادات ليست أحكاما رشعية بذاهتا وال مناطا حلكم رشعي فام يبنى عليها من أحكام  ُ ً ً

ًيتغري بتغيريها، ما مل ختالف نصا رشعيا أو إمجاعا منعقدا، وما كان من األعراف منا ًطا ً
.ًحلكم رشعي لكن يتغري بتغري األعراف واملصالح فهو أيضا مما يناله التغيري

يدخل يف هذا مجيع الرتاتيب واألوضاع واللوائح اإلدارية واإلنسانية والتطورات 
.العلمية، واالقتصادية والتي من شأهنا أن تتغري احلياة بتغريها، وأن تتأثر بتبديلها

أنظمة املحاكم واجلامعات واملؤسسات العقارية فالنظام التجاري واملرور و
والبلديات ودوائر التوثيق والتصديقات، وأنواع التعزيرات املرتبطة باملخالفات يف 
َّتلك اجلهات؛ كبيع الفاسد من الطعام، أو التزوير يف املحررات، أواملخالفة يف  َ

، وتتبدل بتبدل فهذا كله مما تتغري أحكامه-اشرتاطات الصحة والسالمة، ونحو ذلك
.األعراف واللوائح والرتاتيب

ُوقد جرى ذكر أمثلة من تلك األحكام التي تتغري بتغري األعراف وفساد أهل  ْ ِ
الزمان؛ كتضمني الصناع، واختاذ الدواوين، وتضمني الساعي بالفساد، وأخذ األجرة 

.)١(عىل أعامل من القربات، واختاذ دار للسجن، ونحو ذلك
ِإذا جاء رجل من غري أهل إقليمك يستفتيك ال جتره عىل «:Pقال القرايف  ِ ْ ُ

ِعرف بلدك، واسأله عن عرف أهل بلده، وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك واملقرر  ِ ِ ِْ ُ ْ ِ ْ
. )٢(»يف كتبك؛ فهذا هو احلق الواضح

، املــدخل الفقهــي، )٢٢٦-٢٢٠ص(يعقــوب الباحــسني، ط مكتبــة الرشــد، . قاعــدة العــادة حمكمــة، د) ١(
).٢٥٦-٢٥٣(، الوجيز، للبورنو، )٩٥١-٢/٩٤٥(للزرقا، 

).١/١٧٦(الفروق، للقرايف، ) ٢(



 

إن إجراء هذه األحكام التي مدركها العوائد مع تغري «: Pويقول القرايف 
ف اإلمجاع وجهالة يف الدين؛ بل كل ما يف الرشيعة يتبع العوائد؛ يتغري تلك العوائد خال

.)١(»احلكم فيه عند تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة
من أفتى الناس بمجرد املنقول يف الكتب عىل اختالف «: Pوقال ابن القيم 

.)٢(»َّلَّعرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحواهلم وقرائن أحواهلم فقد ضل وأض
: أدلة القاعدة

َكـــل دليــــل ورد يف االســــتدالل عــــىل تغــــري األحكــــام املبنيــــة عــــىل األعــــراف  ََ
ــلة  ــاول ص ــل تن ــل دلي ــام أن ك ــد، ك ــدة وال ب ــذه القاع ــل هل ــو دلي ــا فه ــد بتغريه والعوائ
االستحــسان، أو ســد الــذرائع، أو املــصلحة املرســلة بتغــري الفتيــا واألحكــام، فهــو 

.ددليل هلذه القاعدة وال ب
.ًوذلك نظرا لكون التغري يف الفتيا واألحكام االجتهادية يرجع إىل تلك األصول الرشعية

إن األحكام املرتتبة «: وقد نقل العلامء اإلمجاع عىل معنى هذه القاعدة؛ فقال القرايف
َعىل العوائد تدور معها كيف دارت، وتبطل معها إذا بطلت؛ كالنقود يف املعامالت، 

عراض يف املبايعات، ونحو ذلك؛ فلو تغريت العادة يف النقد والسكة والعيوب يف األ
َإىل سكة أخرى لـحمل الثمن يف البيع عىل السكة التي جتددت العادة هبا دون ما قبلها،  َِ ُ
ًوكذلك إذا كان اليشء عيبا يف الثياب عادة رد به املبيع، فإذا تغريت العادة مل يعد عيبا  َّ ًُ

ُّيرد به، وهبذا الق انون تعترب مجيع األحكام املرتتبة عىل العوائد، وهذا جممع عليه بني َُ
.)٣(»العلامء، وال خالف فيه

).٢١٨(يف متييز الفتاوي عن األحكام، للقرايف، اإلحكام ) ١(
).٣/٧٨(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(
).١/٣١٤(الفروق، للقرايف، )٣(



 

.)١(»وهذا حمض الفقه«: وعىل هذا علق ابن القيم فقال
. إن خمالفة ذلك هو خالف اإلمجاع: ًوقد سبق قريبا قول القرايف

َفإذا تقرر تغري الفتيا واألحكام املستندة إىل األعراف والعادات فال بد من ضبط َّ
ٍذلك التغري بضوابط حاكمة وقواعد واضحة؛ فإن  ال »ُتغري الفتيا بتغري األزمان«قاعدة َ

يمكن أن تنعكس بالسلب عىل أصل عبودية اخللق للخالق؛ ألن هذا التغري هو مراد 
ىل الشارع احلكيم، وحتققه ال يمكن أن يكون إال ضمن مشيئة اهللا ومراده؛ ألن اهللا تعا

.هو املتفرد عىل عباده باأللوهية واحلاكمية
ًلذلك جيب أن يأيت هذا التغري منسجام مع النصوص واألحكام مؤتلفا مع املقاصد  ً
َالعامة للترشيع، وإن اختلف مع األهواء واألمزجة؛ ألن اهللا أعلم بام يصلح الناس  ُ

دية التي مل تعلل عىل ُويفسدهم، كام جيب أن يبقى مبدأ االمتثال ببقاء األحكام التعب
.ًحاهلا مجلة وتفصيال

ِومن أجل حتقيق هذا وضع العلامء ضوابط لتغري الفتيا، بتغري العرف والعادة،  ُِّ ُُّ ََ َ ِ
: وبياهنا كالتايل

ًأال يكون تغري العرف مصادما للنصوص الرشعية: الضابط األول َّ :
كن حتكيمه فيه دون األصل التمسك بالنص، وعدم خمالفته، وحتكيمه يف كل ما يم
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).٣/٧٨(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(



 

.)١(»...اعتصمتم به كتاب اهللاوقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن ... «
فكل تغري يف العادات أو األعراف هدمته الرشيعة فال اعتبار له، وال وزن له؛ فإذا 
ُصار عرف الناس يف بالد ما اتباع كل ناعق، أو مسايرة كل صيحة، أو رصعة غربية؛ 

.فإن هذا هو العرف الفاسد الذي ال قيمة له
الغرب ابتذال املرأة وإهانتها عىل نحو ما يرى إذا كان من عادة: وعىل سبيل املثال

من بيعها يف أسواق النخاسة العاملية، وإجبارها عىل ممارسة أعامل تنايف طبيعتها 
وخلقتها؛ فإن هذا العرف إذا انتقل إلينا ال يبيح عري املرأة وال اختالطها بشكل 

.سبيلهمستهرت بالرجل؛ فإن النصوص الرشعية املتضافرة متنع ذلك، وتقطع
ِمكررين-ونختم قولنا  إن األحكام الثابتة بناء عىل النص ال تتغري أحكامها؛ : -ِّ

ًألن النص أقوى من العرف؛ إذ ال حيتمل أن يكون مستندا عىل باطل بخالف العرف 
.)٢(والعادة فقد تكون مبنية عىل باطل

رشعية، وترتيب فيتعني مراعاة مراتب األدلة الرشعية ومراتب التعليل يف األحكام ال
ُّاألدلة عىل حسب قوهتا، فال يصح أن ختتلط مستويات األدلة، فإذا وجد النص فال مساغ  َُ ِ
لالجتهاد مع وجود النص، وكذلك ال اعتبار للمصلحة مع وجود النص، وإذا سبق 

.اإلمجاع فال اعتبار للعرف الطارئ، وهكذا
: يعةًأن يكون التغري موافقا ملقاصد الرش: الضابط الثاين

ُالتدابري التي تتطلبها مصالح الناس يف زمن ما إذا مل حتقق الغرض منها يف زمن آخر 
ًفإنه ال مانع رشعا من استحداث تدابري جديدة تالئم الظروف -بسبب تغري الظروف

ًاجلديدة، وبالتايل يتغري احلكم تبعا لذلك؛ إذ املعول عليه يف ذلك هو موافقة مقاصد 
.مصالح الناس سواء بجلب املصلحة، أو دفع املفسدةالرشيعة يف حتقيق

.م، من حديث جابر بن عبد اهللا )١٢١٨(، ^حجة النبي : مسلم، كتاب احلج، باب: أخرجه) ١(
).٤٨-١/٤٧(لة األحكام، لعيل حيدر، درر احلكام رشح جم) ٢(



 

ًالسياسة ما كان فعال يكون معه الناس أقرب إىل الصالح، «: (١)يقول ابن عقيل
.)٢(»وال نزل به وحي^ وأبعد عن الفساد، وإن مل يضعه الرسول 

ًوتطبيقا لذلك رأينا الفقه املعارص يرشد إىل رضورة توثيق عقد النكاح استنادا إ ُِ ىل ً
.أدلة من املصلحة املرسلة، وسد ذرائع الفساد، وضياع احلقوق

ًكام وجدنا حتديدا ألساليب التقايض وفض النزاع وختصيص حماكم ألغراض 
ًمعينة؛ كاملعامالت أو األحوال الشخصية؛ وذلك حمكوم ملا سبق أيضا من عدم 

ا النص، أو مصادمة النصوص الرشعية؛ فال سبيل إذن إىل إباحة ربا حمرم حتت هذ
ًالقول مثال بجواز تأمني جتاري بحجة أن فيه نفعا أو حتقيقا ملصلحة ًً!

ًأن يكون التغري معتربا رشعا: الضابط الثالث ً :
ُوال يكون كذلك إال إذا ترتب عىل إمهال هذا التغري الطارئ اختالل مصلحة من  َّ

تربين، أو أدى إىل املصالح الرضورية، أو احلاجية، أو أدى إىل وقوع حرج ومشقة مع
.)٣(إخالل حقيقي بفطرة اإلنسان ومقوماته وخصائصه

ُال تقطع «: عن إقامة احلدود يف أرض العدو، ويف احلديث^ومما يشهد هلذا هنيه 
ُأن ال جيلدن أمري جيش وال «: كتب إىل الناسسوقد روي أن عمر . )٤(»األيدي يف الغزو ْ َ ِ ْ َ

ًرسية وال رجل من املسلمني أحدا  َّوهو غاز، حتى يقطع الدرب قافال؛ لئال تلحقه محية ٌ ً ٍ
.)٥(»الشيطان فيلحق بالكفار

الوفـاء، عــيل بـن عقيــل بـن حممــد بـن عقيـل بــن عبـد اهللا، البغــدادي، الظفـري، احلنــبيل املـتكلم، صــاحب أبـو) ١(
الفنون، واملفردات، وعمدة األدلة، وغـري ذلـك، : التصانيف، اإلمام العالمة البحر، شيخ احلنابلة، من تصانيفه

، وذيـل طبقـات احلنابلـة، )١٩/٤٤٣(سـري أعـالم النـبالء، للـذهبي، . هــ٥١٣نة هـ، وتويف س٤٣١ولد سنة 
).١/٣١٦(البن رجب، 

).٢/٢٩(الطرق احلكمية، البن القيم، ) ٢(
).٥٥٢ص(هـ، دار السالم، القاهرة، ١٤٣٠، ١طحممد قاسم املنيس،. تغري الظروف وأثره يف تغري األحكام، د) ٣(
.سبق خترجيه) ٤(
يف إقامـة احلـد عـىل الرجـل يف أرض العـدو، : ، كتـاب احلـدود، بـاب»مـصنفه«بن أيب شـيبة يف ا: أخرجه) ٥(





 

َمل يعط عمر املؤلفة قلوهبم من الزكاة: ومن هذا الباب ُ ِ ْ ، وأسقط احلد عمن )١(ُ
.)٢(رسق يف عام املجاعة

عىل أنه ال ينبغي أن هيمل أن مراتب املصالح قد تتغري بتغري األزمان واألمصار 
ال؛ فام كان حاجيا يف زمن قد يصري رضوريا يف غريه، وما كان حتسينيا قد يغدو واألحو

يف -ًمثال-حاجيا؛ وذلك لتغري ظروف احلياة والبيئات واألعراف؛ فال شك أن الكهرباء 
َّالزمن األول ربام كانت حتسينية، أما اآلن فهي حاجية، ومن قبل احلاجات العامة، وقد يصل  ُ

ٌإىل رتبة الرضوري، وهذا له تعلق عىل كل حال باحلاجي والتحسيني دون النظر هبا  ُّ
ُالرضوري؛ فإنه يف كل زمان ومكان يبقى الرضوري رضوريا؛ ألنه يمثل النظام العام  ِّ َ

. )٣(حتسينياواألصول الرشعية؛ فالتغري ال جيري إال فيام كان حاجيا أو
.)٤(»ناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجورحتدث لل«: وقد روي عن عمر عبد العزيز

: أن يكون الناظر يف التغري من املجتهدين: الضابط الرابع
وال سيام االجتهاد اجلامعي، وأن يتمتع املجتهد باجلمع بني فقه الرشع وفهم الواقع، 
وباجلمع بني إدراك املسألة اجلزئية واإلحاطة باألصول العامة والقواعد الكلية، مع توفر

.ُآالت االجتهاد وأدوات الفتيا، وإمعان النظر، واختبار كل تغري يف األحوال واألحداث
إهنا تغريت وبالتايل تتغري الفتيا : -ِّيف حق هذه العوائد واألعراف-ًوأخريا فإن الذي يقول 

.)٥(املرتبة عليها إنام هم أهل العلم واملعرفة بالرشع، وليس أهل اهلوى واجلهل
 

.فذكره... أن ال جيلدن: كتب عمر بن اخلطاب: ، من حديث حكيم بن عمري قال)١٠/١٠٢(
.سبق خترجيه) ١(
أيب شـيبة، ، وابـن )١٠/٢٤٢(القطع يف عام سـنة : ، كتاب اللقطة، باب»مصنفه«عبدالرزاق يف : أخرجه) ٢(

، مـن حـديث حييـى بـن أيب كثـري )٢٨، ١٠/٢٧(يف الرجل يـرسق الثمـر والطعـام، : كتاب احلدود، باب
ِوهذا منقطع؛ حييى مل يدرك عمر. »يقطع يف عذق وال عام السنةال«: قال عمر: قال ُ.

).٣٨٩-٣٨٨ص(حممد مهام، . تأصيل فقه األولويات، د) ٣(
).٤/١٣١٤(الفروق، للقرايف، ) ٤(
اهللا ربيع، وزارة األوقاف، اإلدارة العامة لبحوث عبد. مدى تغري األحكام بتغري اجلهات األربع ، د)٥(

).١٤٩- ١٤٨ص(الدعوة، 



 

.)١(سالك ضيقة ال يسلكها إال اخلريت املاهروالشك أهنا م
أن تغري الفتيا بتغري ما ترتبت عليه إنام هو مما هيدف إىل إبقاء األمور : ومما ينبغي أن يعلم

ًحكم الرشيعة وسلطاهنا، وإن تغريت صورهتا الظاهرة؛ فهو ليس خروجا عىل الرشيعة حتت 
.ًواستحداثا ألحكام جديدة

ٌهو تغري خاص من حيث الزمان واملكان والشخص، حيث تتغري فقط وأن التغري يف الفتيا ُّ
بالنسبة للزمان أو املكان أو الشخص الذي تغريت يف حقه مسوغات الفتيا، وهذا معناه أن 

.األمور تكون باقية عيل ما هي عليه يف بقية األماكن واألزمان واألشخاص
ئد ونحوها إنام قالوا ذلك حتى ال يقعوا وأن أهل العلم عندما قالوا بمراعاة األصول والعوا

.ُيف الظلم؛ إما ظلم العباد بإلزامهم بام مل يلزمهم به الرشع، وإما ظلم أنفسهم باخلطأ عىل الدين
واألقليات املسلمة بحاجة إىل فقه هذه القواعد الضابطة واألصول احلاكمة لنوازل وفقه 

.رشيعة رهبا يف أغلب أحواهلاهذه األقليات التي تعيش خارج أرضها وحمكومة بغري
وهذا يشري إىل أمهية حتقيق املناط، وهو حتقيق العلة املتفق عليها يف الفرع، علة 

.)٢(حكم ما يف حمله نص أو إمجاع؛ فيبني املجتهد وجودها يف الفرع
وجمال تطبيق هذه القاعدة يف نوازل األقليات يتضح يف جلوء الفقيه إىل أهل اخلربة 

َقضايا التي علق الشارع حكمها عىل وصف أو رشط أو مانع أو سبب؛ يف كل ال َّ
.)٣(للتحقق من قيام أي منها لريتب عليه احلكم املناسب

).٢٥٩ص(عبد اهللا بن بيه، . صناعة الفتوى وفقه األقليات، د) ١(
).٣/٢٣٣(رشح خمترص الروضة، للطويف، ) ٢(
).٢٦٠ص(يه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، البن ب) ٣(



 

 
 

 : :)١(

: املعنى العام للقاعدة
منزلة «: Pقول اإلمام الشافعي : ذه القاعدة بعبارات متقاربة، منهاوردت ه

: َّوعرب عنها التاج السبكي بقوله)٢(»الوايل من رعيته بمنزلة وايل مال اليتيم من ماله
.)٣(»كل مترصف عن الغري فعليه أن يترصف باملصلحة«

نوط باملصلحة، الترصف عىل الرعية م: وواضح أن من الفقهاء من أطلق التعبري، فقال
َّمن قيد بلفظ اإلمام، فقال: ومنهم ْ ُترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة«: َ ُّ«.

وهذه القاعدة تفيد أن نفاذ ترصف الراعي عىل الرعية، ولزومه عليهم شاءوا أو 
َّأبوا معلق ومتوقف عىل وجود الثمرة واملنفعة يف ضمن ترصفه، دينية كانت أو دنيوية، 

َّلترصف منفعة ما وجب عليهم تنفيذه، وإال رد؛ ألن الراعي ناظر، فإن تضمن ا ُ
)٤(. وترصفه حينئذ مرتدد بني الرضر والعبث، وكالمها ليس من النظر يف يشء

َّوهذه القاعدة قاعدة مطردة ترسي عىل احلكام والوالة، كام ترسي عىل كل أرسة 
َّوالرعية هنا كل من دخل حتت والية من وال)٥(وراعيها ْ .ه اهللا أمرهمَ

).١٢١ص(، األشباه والنظائر، للسيوطي، )٥٨(، جملة األحكام العدلية، مادة، )١/٣٠٩(املنثور، للزركيش، ) ١(
).١٢١ص(، األشباه والنظائر، للسيوطي، )٥/٣٥١(األم، للشافعي، ) ٢(
).١/٣١٠(األشباه والنظائر، البن السبكي، ) ٣(
).٤٣٦ص (حممد الزحييل، . والشافعي، دالقواعد الفقهية عىل املذهب احلنفي) ٤(
).١١٣ص(حممد بكر إسامعيل، . القواعد الفقهية، د) ٥(



 

ٍكام أن القاعدة تشري إىل أمهية أن يرعى كل راع رعيته بنصحه، وطلب اخلري هلا،  ُّ
ُوحتقيق مصاحلها العامة، وأن كل ترصف عىل خالف هذه املصلحة مما يقصد به 

.استثامر، أو استبداد، أو يؤدي إىل رضر أو فساد فهو غري جائز
ًالقادة وغريهم ليسوا عامال ألنفسهم، إنام هم فالوالة والعامل واألمراء والقضاة و

وكالء عن األمة يف القيام بشئوهنا، فعليهم أن يراعوا خري التدابري؛ إلقامة العدل، 
وإزالة الظلم، وإحقاق احلق، وصيانة األخالق، وتطهري املجتمع من الفساد، ونرش 

نفاقها فقط فيام يعود العلم وحماربة اجلهل، واحلرص عىل األموال العامة، ورعايتها وإ
ًعىل األمة باخلري والنفع، كام ال جيوز هلم أن حيابوا هبا أحدا دون أحد جلاه أو لسلطان أو  ُ ُ
ًلرغبة أو لطمع؛ ألنه ال جيوز للوايل أن يأخذ درمها من أموال الناس إال بحق، كام ال 

َّجيوز له أن يضعه إال يف يد مستحق ِ.
إين أنزلت نفيس من «: سن قول عمر هذه القاعدة مPوقد أخذ الشافعي

ُمال اهللا منزلة مال اليتيم، إن استغنيت عنه استعففت، وإن افتقرت أكلت باملعروف ُ ُ ُ«)١(.
بعث عمر بن اخلطاب «: حيث قال» اخلراج«يوسف يف ًوأيضا ما ذكره القايض أبو

وبيت بن يارس عىل الصالة واحلرب، وبعث عبد اهللا بن مسعود عىل القضاء عامرس
َّاملال، وبعث عثامن بن حنيف عىل مساحة األرضني، وجعل بينهم شاة كل يوم، يف بيت 
املال، شطرها وبطنها لعامر، وربعها لعبد اهللا بن مسعود وربعها اآلخر لعثامن بن 

إين أنزلت نفيس وإياكم من هذا املال بمنزلة ويل اليتيم، فإن اهللا تبارك : حنيف، وقال

ًمـا قـالوا يف عدالـة الـوايل وقـسمه قلـيال كـان أو : ، كتاب الـسري، بـاب»مصنفه«ابن أيب شيبة يف : أخرجه) ١(
وابــن جريــر يف ،-)٩/٢٨٦(» معرفــة الــسنن واآلثــار«البيهقــي يف : ومــن طريقــه-) ١٢/٣٢٤(ًكثــريا، 

َّوصـحح . -)٢/٢١٨(» تفـسري ابـن كثـري«كـام يف -» سننه«، وسعيد بن منصور يف )٧/٥٨٢(» تفسريه«
).١٣/١٥١(، »الفتح«ابن كثري، واحلافظ ابن حجر يف ُاحلافظ: َإسناده



 

]٦: النساء[﴾Í ÌÕ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î ﴿: وتعاىل قال
)١(.»ًواهللا ما أرى أرضا يؤخذ منها شاة كل يوم إال استرسع خراهبا

: أدلة القاعدة
: القرآن الكريم: ًأوال

́  µ ¶ ﴿: قوله تعاىل ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©
º¹ ¸﴾]٥٩: النساء[.

: وجه الداللة
َّاألمانات تتضمن الواليات كلها الدينية والدنيوية، كبري ها وصغريها، وأنه يتحتم ِ

. عىل كل من يقوم بوالية ما أن يقيم العدل، ويزن األمور بالقسطاس املستقيم
¤¥¦ ﴿: قوله تعاىل: ومن شواهد هذه القاعدة يف كتاب اهللا الكريم

¬ « ª ©  ̈ ̧  º ¹ « ¼ ﴿: ، وقوله تعاىل]٥: النساء[﴾§ ¶
Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴾]وكذا قوله تعاىل]٦: النساء ، :﴿#"!

.]١٥٢: األنعام[﴾$ % & ' ) ( * +,
.فهذه اآليات عىل اختالف موارد نزوهلا تفرض االحتياط يف حفظ أموال الضعفاء والعاجزين

َففي اآلية األوىل هني األولياء أن يؤتوا السفهاء أمواهلم خمافة أن يضيعوها؛ لضعف عقوهلم،  ُ َ ُِ
التالية وقع التنبيه عىل أنه ال يصح وخفة أحالمهم، حتى تزول صفة السفه عنهم، ويف اآلية 

.ًالترصف يف مال اليتيم إال باخلصلة التي هي أنفع له كتثمريه وحفظه، أو أخذه قرضا
)٢(. ًوهكذا يف سائر األحوال جعل الترصف منوطا باملصلحة

).٣٦ص(اخلراج، أليب يوسف، ) ١(
).١١٢ص(حممد بكر إسامعيل، . القواعد الفقهية، د) ٢(



 

: السنة املطهرة: ًثانيا
.)١(»اجلنةمل يدخل معهمما من أمري ييل أمر املسلمني، ثم مل جيهد هلم وينصح إال«: ^قوله -١
َّما من عبد يسرتعيه اهللا رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إال «: ^قوله -٢

.)٢(»حرم اهللا عليه اجلنة
ٍكلكم راع ومسئول عن رعيته؛ فاإلمام راع ومسئول عن رعيته، «: ^قوله -٣ ٍ

ا راعية وهي ٍوالرجل يف أهله راع وهو مسئول عن رعيته، واملرأة يف بيت زوجه
.)٣(»ٍمسئولة عن رعيتها، واخلادم يف مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته

: وجه الداللة
ُاألحاديث السابقة تبني اطراد القاعدة وشموهلا لكل راع ورعية، وتعد الناصح من  َِ ٍ ِّ ُ ِّ

ُالوالة خريا عظيام، وتنذر اخلائن منهم رشا مستطريا ً.
ة واألصول العقلية كافة حتمل عىل جلب املصالح وال شك أن القواعد الرشعي

ٍودرء املفاسد، وعليه فال جيوز لوال أو ويص أو قاض أو إمام أن يعمل يف رعيته إال بام  ٍ
.تقتضيه املصلحة من جلب منفعة، أو دفع مفسدة

، من حديث معقل بـن يـسار )١٤٢(استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار، : سلم، كتاب اإليامن، بابم: أخرجه) ١(
، مـن حديثـه )٧١٥٠(مـن اسـرتعى رعيـة فلـم ينـصح، : وأخرج البخاري، كتاب األحكام، بـاب.س

.»ما من عبد اسرتعاه اهللا رعية فلم حيطها بنصيحة إال مل جيد رائحة اجلنة«: ًمرفوعا
: ، ومسلم، كتاب اإليامن، بـاب)٧١٥١(من اسرتعى رعية فلم ينصح، : البخاري، كتاب األحكام، باب:أخرجه) ٢(

.س، من حديث معقل بن يسار -واللفظ له-) ١٤٢(استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار، 
: باب، ومسلم، كتاب اإلمارة، )٢٥٥٨(ٍالعبد راع يف مال سيده، : البخاري، كتاب العتق، باب: أخرجه) ٣(

فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلـائر ،واحلـث عـىل الرفـق بالرعيـة، والنهـي عـن إدخـال املـشقة علـيهم، 
.م، من حديث عبد اهللا بن عمر)١٨٢٩(



 

 : :

: للقاعدةاملعنى العام 
هذه القاعدة قاعدة فقهية مستنبطة من كالم علامء السياسة الرشعية والواليات 

ًالعامة أوال، ثم مما قرره فقهاء املالكية ثانيا ً.
، ثم )٢(#٣٢٤املتوىف سنة (١)احلسن األشعريومصطلح أهل احلل والعقد أطلقه أبو

احلسن املاوردي املتوىف سنة ثم أبو)٣(هـ٤٠٣بكر الباقالين املتوىف سنة ذكره أبو
، ثم شاع بعد ذلك وذاع يف كتب السياسة الرشعية، والفقه واألصول وعلم )٤(هـ٤٥٠

.العقيدة، وغريها من العلوم
، »أولو األمر«: وقد ارتبط هذا املصطلح بمصطلحات أخرى تقاربه يف معناه، مثل

أهل الرأي «، »دأهل االجتها«، »أهل الشوكة«، »أهل الشورى«، »أهل االختيار«
.وغريها من مصطلحات يف باب السياسة الرشعية» والتدبري

وتنعقد «: Pما قاله النووي- ًاصطالحا- واملقصود بأهل احلل والعقد 
اإلمامة بالبيعة، واألصح بيعة أهل احلل والعقد من العلامء والرؤساء ووجوه الناس 

)٥(.»الذين يتيرس اجتامعهم

احلسن، عيل بن إسامعيل بن أيب بـرش، األشـعري املـتكلم صـاحب الكتـب والتـصانيف يف الـرد عـىل أبو) ١(
: ة، واجلهمية، واخلوارج، وسـائر أصـناف املبتدعـة، مـن مـصنفاتهامللحدة وغريهم من املعتزلة، والرافض

٣٢٤هـ، وتويف سـنة ٢٦٠تبيني كذب املفرتي، ومقاالت املسلمني،واإلبانة عن أصول الديانة، ولد سنة 
).١٥/٨٥(، سري أعالم النبالء، للذهبي، )١٣/٢٦٠(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، . هـ

).٢٥١ص(شعري، اإلبانة، أليب احلسن األ) ٢(
عـامد الـدين أمحـد حيـدر، : يف كتابه متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، ملحمد بن الطيب البـاقالين، حتقيـق) ٣(

).٤٦٧ص(م، ١٩٧٨-ه ١٤٠٧مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 
أمحـد . د: األحكام السلطانية والواليات الدينية، أليب احلسن عيل بن حممـد بـن حبيـب املـاوردي، حتقيـق) ٤(

).٦ص(م، ١٩٨٩-ه ١٤٠٩، ١طمبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، الكويت،
).٧/٤١٠(هناية املحتاج، للرميل، ) ٥(



 

وهم األمراء «: ًر املتأخرين أيضا، يقول الشيخ حممد عبدهوهذا ما تابعه عليه أكث
ُواحلكام والعلامء ورؤساء اجلند، وسائر الرؤساء والزعامء، الذين يرجع إليهم الناس يف  َُ

.)١(»احلاجات واملصالح العامة
أهل احلل والعقد هم أولو « : ، فقال)٢(وإىل قريب منه ذهب الشيخ حممود شلتوت

ن األمة وخيتارون باسمها اخلليفة، وهم أهل العلم والرأي واخلربة األمر الذين يمثلو
.)٣(»يف كل ناحية من نواحي النشاط احليوي باألمة

وقد وقع بعض اخلالف اليسري يف املقصود بذلك، وكان ينبغي أال يقع خالف فيه، 
من كان ينبغي أن تكون تسميتهم بأهل احلل والعقد مانعة«: يقول الشيخ حممد رشيد رضا

اخلالف فيهم؛ إذ املتبادر أهنم زعامء األمة وأولو املكانة، وموضع الثقة من سوادها 
َاألعظم، بحيث تتبعهم يف طاعة من يولون عليها فينتظم به أمرها، ويكون بمأمن من  َّ َ ُ

)٤(. »عصياهنا وخروجها عليه

يات واحلاصل أن هذا االصطالح متعارف عليه بني علامء الرشيعة دلت عليه اآل
الكريامت اآلمرة بمشورة العلامء واحلكامء، وأصحاب الكفاية والدراية، كام دلت عليه 
اآليات الواردة يف شأن مسئولية أهل العلم وبيان مرجعيتهم، واألمر باتباعهم 
وسؤاهلم، كام نبهت عليه اآليات اآلمرة باالنتصاب للدعوة واالجتامع عىل األمر 

.سلمني وعامتهموالنهي، مع النصح ألئمة امل

).٥/١٨١(تفسري املنار، ملحمد رشيد رضا، ) ١(
م، وتنقـل يف التـدريس إىل أن نقـل ١٩١٨فقيه مفرس مرصي خترج بـاألزهر سـنة : الشيخ حممود شلتوت)٢(

، وكان داعية إصالح نـري الفكـرة، ترقـى يف املناصـب الـرشعية حتـى #١٩٢٧هرة سنة للقسم العايل بالقا
ًعني شـيخا لألزهـر سـنة  َ توجيهـات اإلسـالم، واإلسـالم عقيـدة ورشيعـة، : م، لـه مـصنفات كثـرية، منهـا١٩٥٨ُِّ

). ٧/١٧٣(األعالم، للزركيل، . #١٣٨٣، وتويف سنة #١٣١٠واإلسالم والتكافل االجتامعي، ولد سنة 
).٥٦٨ص(من توجيهات اإلسالم، للشيخ حممود شلتوت، ) ٣(
).١٨ص(اخلالفة، ملحمد رشيد رضا، ) ٤(



 

كام تقيض به قواعد االجتامع والعمران البرشي، والسياسة الرشعية، من كوهنم 
ممثلني عن األمة يف النظر هلا والقيام بمصاحلها من تولية أئمتها وحماسبتهم وعزهلم، وقد 

ثالثة رشوط ألهل احلل والعقد بصفتهم أهل االختيار )٢(وأبو يعىل)١(ذكر املاوردي
: هيوالبيع، و

.العدالة اجلامعة لرشوطها-١
ُالعلم الذي يتوصل به إىل معرفة من يستحق اإلمامة-٢ َّ َ َُ.
.الرأي واحلكمة املؤديان إىل معرفة األصح لإلمامة-٣

.)٣(وذلك بعد اإلسالم والعقل والبلوغ واحلرية والذكورة
\[^_`a ﴿: واشرتط بعضهم سكنى دار اإلسالم؛ لقوله تعاىل

hg f e d c b﴾]٤(. ]٧٢: الاألنف(

فمن اجتمعت فيه هذه الصفات األساسية فقد صار منهم، ثم هم يتفاوتون بحسب 
)٥(.االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية، واخلربة والتجربة والورع: صفاهتم التكميلية، ومنها

وأهل احلل والعقد هم وكالء األمة ونواهبا يف عقد األمور الكبرية العظيمة وحلها، 
.ًل اجلليل يعقد هلم والية ونفوذا للكلمة يف عموم األمةوهذا العم

ُومما يستأنس به للداللة عىل معنى قيام النقباء والوكالء عن األمة ما ثبت أن رسول 
َإين ال أدري من أذن منكم «: -حني أذن له املسلمون يف عتق سبي هوزان-قال ^اهللا  ِ َ

).٤ص(األحكام السلطانية، للاموردي، ) ١(
حممد حامد الفقـي، دار الكتـب : األحكام السلطانية، للقايض أيب يعىل حممد بن احلسني بن الفراء، حتقيق) ٢(

).١٩ص(م، ٢٠٠٠-ه ١٤٢١، ٢طالعلمية، بريوت،
).٥٠-٤٨ص(غياث األمم، للجويني، ) ٣(
).٢٩٨ص(نظرية اإلسالم وهديه، أليب األعىل املودودي، ) ٤(
.وما بعدها) ٣٠٠ص(، نظرية اإلسالم وهديه، )٦٦ص(غياث األمم، للجويني، ) ٥(



 

.)١(»مركمممن مل يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أ
فأخربوه أن الناس قد ^فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إىل رسول اهللا 

.وهو يدل عىل مرشوعية إنابة البعض عن الكل. طيبوا وأذنوا
)٢(. فالعالقة إذن وكالة رصحية أو ضمنية بينهم وبني األمة

فإذا «: ورديفيقومون نيابة عن األمة يف اختيار األصلح لإلمامة العظمى، قال املا
َّاجتمع أهل احلل والعقد لالختيار تصفحوا أحوال اإلمام املوجودة فيهم رشوطها، 
ُفقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضال، وأكملهم رشوطا، ومن يرسع الناس إىل طاعته، وال  ً ً

وعىل اإلمام أن يشاورهم ويرجع إليهم يف أمور املسلمني العامة )٣(»يتوقفون عن بيعته
واجب عىل الوالة مشاورة «: (٤)Pبرأيه دوهنم، قال ابن خويز منداد وال يستبد

العلامء فيام ال يعلمون، وفيام أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه اجليش فيام يتعلق 
َّباحلرب، ووجوه الناس فيام يتعلق باملصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعامل فيام  ُ

.)٥(»يتعلق بمصالح البالد وعامرهتا
يعني (ينعزل «: كام أن عليهم أن يعلنوا بعزل اإلمام إذا وقع منه كفر رصاح، قال ابن حجر

ًبالكفر إمجاعا، فيجب عىل كل مسلم القيام يف ذلك، فمن قوي عىل ذلك فله الثواب، ) اإلمام
.)٦(»ومن داهن فعليه اإلثم، ومن عجز وجبت عليه اهلجرة من تلك األرض

).٧١٧٧، ٧١٧٦(العرفاء للناس، : البخاري، كتاب األحكام، باب: أخرجه) ١(
. ، رئاسـة الدولـة يف الفقـه اإلسـالمي، د)٢٢٢ص(حممد ضـياء الـدين الـريس، . ياسية، دالنظريات الس) ٢(

).٢٥٧ص(حممد رأفت عثامن، 
).٧ص(األحكام السلطانية، للاموردي، ) ٣(
كتـاب كبـري يف : بكر بن أمحد بن عبد اهللا بـن خـويز منـداد، املـالكي، مـن مـصنفاتهعبد اهللا، حممد أبوأبو) ٤(

ترتيب املـدارك، للقـايض . هـ٣٩٠أصول الفقه، وكتاب يف أحكام القرآن، تويف سنة اخلالف، وكتاب يف
).٢/٢٢٩(، والديباج املذهب، البن فرحون، )٧/٧٧(عياض، 

).٤/٢٥٠(تفسري القرطبي، ) ٥(
).١٣/١٢٣(فتح الباري، البن حجر، ) ٦(



 

سالم هو األصل والعصام، فلو فرض انسالل اإلمام اإل«: Pوقال إمام احلرمني 
ًعن الدين مل خيف انخالعه، وارتفاع منصبه وانقطاعه، فلو جدد إسالما مل يعد إماما إال أن  ًْ َُّ َ َ ُ ُ ُ ََ ْ

ُجيدد اختياره َُ ََّ ُ«)١(.
ٍفإن خال الزمان عن إمام أو نائبه ملوت أو فقد حيس باألرس أو نحوه، أو فقد 

أو برتك حتكيم الرشيعة واستبداهلا، آل األمر إىل أهل احلل والعقد، ٍّرشعي بالكفر، 
فإذا شغر الزمان عن اإلمام وخال عن «: قال اجلويني. وعادت الوالية العامة إليهم

ٌّسلطان ذي نجدة واستقالل وكفاية ودراية، فاألمور موكولة إىل العلامء، وحق عىل  ٍ
ُىل علامئهم، ويصدروا يف مجيع قضايا َاخلالئق عىل اختالف طبقاهتم أن يرجعوا إ ْ َ

ُالواليات عن رأهيم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إىل سواء السبيل، وصار علامء البالد  ُ
َّوالة العباد، فإن عرس مجعهم عىل واحد استبد أهل كل صقع وناحية باتباع عاملهم َْ«)٢(.

ُوعليه فإن شغور الزمان عن إمام يعيد السلطان إىل األمة مم ًثلة يف أهل احلل والعقد ُ
فيها، فتصدر عنهم وتأخذ بقوهلم؛ حيث صاروا نواهبا يف إقامة دينها وحفظ أمرها، 

.ًحتى جيتمعوا عىل واحد يبايعونه إماما
أن واجبات اإلمام ال تسقط بغيابه أو بفقده، : َّوعىل ما تقدم فإن معنى هذه القاعدة

عقد، فيقومون بالواجبات العلمية إنام تصري إىل نواب األمة من أهل احلل وال
.واالجتامعية والسياسية والدينية حتى ينصب اإلمام

: أدلة القاعدة
: القرآن الكريم: ًأوال
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).٧٥ص(غياث األمم، للجويني، ) ١(
).٢٨٢ص(املصدر السابق، ) ٢(
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.]٥٩: النساء[

: وجه الداللة
ء، والعلامء ورثة األنبياء فتجب طاعتهم أولو األمر إما أن يكونوا علامء أو أمرا

.لصفة العلم فيهم، وأما األمراء والزعامء فتجب طاعتهم يف املعروف لينتظم أمر الناس
ًوالصحيح عندي أهنم األمراء والعلامء مجيعا، أما األمراء فألن «: قال ابن العريب

عني عىل اخللق، أصل األمر منهم واحلكم إليهم، وأما العلامء فألن سؤاهلم واجب مت
.)١(»وجواهبم الزم، وامتثال فتواهم واجب

ًفإن مل يكن ثمة أمراء فقد وجبت طاعة العلامء والزعامء، وكل من كان متبوعا 
.)٢(ًمتابعا ألهل العلم

: السنة املطهرة: ًثانيا
إخالص العمل هللا، ومناصحة والة : ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم«: ^قوله 

.)٣(»امعة؛ فإن دعوهتم حتيط من ورائهماألمر، ولزوم اجل
: وجه الداللة

لزومها باملعنى العلمي وهم أهل احلق واالجتامع عىل : لزوم اجلامعةو: أفاد قوله
االتباع، ولزومها باملعنى العميل وهم املجتمعون عىل إمام عىل مقتىض الرشع، فإذا شغر 

).١/٥٧٤(كام القرآن، البن العريب، أح) ١(
).٢٨/١٧٠(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٢(
، وأبــو حــاتم حممــد بــن حبــان البــستي يف )٢٣٠(ًمــن بلــغ علــام، : ابــن ماجــه، املقدمــة، بــاب: أخرجــه) ٣(

-هــ ١٤١٤، ٢طشعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسـالة، بـريوت،: ، برتتيب ابن بلبان، حتقيق»صحيحه«
ــه-) ٢/٤٥٤(م، ١٩٩٣ ــرية ل ــادة األخ ــظ والزي ــت -واللف ــن ثاب ــد ب ــديث زي ــن ح ــا، م .س، وغريمه

.وأنس بن مالك، وجبري بن مطعم، وجابر، ومعاذ بن جبل، وغريهم عن ابن مسعود،: ويف الباب



 

عميل السيايس فيلتزمون مجاعة الزمان عن اإلمام وعجز الناس عن اجلامعة باملعنى ال
أهل احلل والعقد، فتجب طاعتهم، وحترم منابذهتم؛ ألهنم إما علامء، وهؤالء طاعتهم 

ألهنم املراجع العلمية التي يصدر عنها الناس، وإما أمراء وزعامء، فهؤالء ؛الزمة
.)١(ًطاعتهم فرض بالنص واإلمجاع، وإما زعامء ووجهاء، وهؤالء يطاعون تبعا ألولئك

ونحو ذلك يفيد ، )٣(»يد اهللا مع اجلامعة«: ، وقوله)٢(»عليكم باجلامعة«: ^وقوله 
.ُلزوم اجلامعة واحلذر من الشذوذ والفرقة

: القواعد الرشعية العامة، وبعض القواعد الفقهية اخلاصة: ًثالثا
أما القواعد الرشعية فتقيض بأنه ال يصلح تفويت مصالح املسلمني بغياب اإلمام 

إىل القيام هبذه الواجبات -من خالل أهل احلل والعقد فيها-فقده، فتميض األمة أو
الرشعية العملية والعلمية حتى ينصب اإلمام، ويف هذا إعامل لقواعد الفقه الكلية، 

.الرضر يزال، وحتصيل املصالح، ودفع املفاسد: مثل
ام مجاعة املسلمني مقام َّوأما القواعد الفقهية اخلاصة، فقد قرر املالكية قاعدة قي

،ه١٤٢٥، ٢طعبــد اهللا الطريفــي، دار الفــضيلة، الريــاض،. أهــل احلــل والعقــد صــفاهتم ووظــائفهم، د) ١(
صالح الصاوي، دار الصفوة، القاهرة،. مجاعة املسلمني مفهومها، وكيفية لزومها، د،)١٣٣-١٣١ص(

-٣٧ص(حييـى إسـامعيل، . ، منهج السنة يف العالقة بني احلـاكم واملحكـوم، د)٢١ص(هـ، ١٤٠٩، ١ط
).٤/١٥٦(التاج واإلكليل، للمواق ). ٦٤

، واإلمـام )٢١٦٥(يف لـزوم اجلامعـة، مـا جـاء: ، يـاب^الرتمذي، كتاب الفتن عن رسول اهللا : أخرجه) ٢(
: قـالم، من حديث عبداهللا بـن عمـر -وليس عنده الشاهد من احلديث-) ١/١٨(» مسنده«أمحد يف 

أوصـيكم «: فينـا، فقـال^ يا أهيا الناس، إين قمت فيكم كمقـام رسـول اهللا «: خطبنا عمر باجلابية، فقال
عليكم باجلامعـة، وإيـاكم والفرقـة؛ فـإن الـشيطان «: فذكر احلديث، وفيه» ...بأصحايب، ثم الذين يلوهنم

: قـال الرتمـذي. احلـديث» ...مع الواحد، وهو من االثنني أبعد، من أراد بحبوحـة اجلنـة فليلـزم اجلامعـة
).١/١١٤(، واحلاكم )١٦/٢٣٩(، وصححه ابن حبان »حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه«

.سبق خترجيه) ٣(



 

)١(.القايض، أو قيام العدول مقام القايض

وذلك ألن اإلمام يف األصل نائب عن اجلامعة، فال يستبعد أن تنوب اجلامعة مناب 
.اإلمام إذا تعذر وجوده

َّوقد نص املالكية يف باب أحكام زوجة املفقود عىل أن مجاعة املسلمني تقوم مقام 
ولزوجة املفقود الرفع للقايض، والوايل، : فصل«: يف خمترصه(٢)القايض، قال خليل 

.)٣(» فلجامعة املسلمني... ووايل املاء، وإال
وأما مجاعة املسلمني فظاهر كالمه أنه ال يصح رضهبم األجل «: )٤(قال احلطاب 

.القايض، والوايل، وقايض املاء: وهم. )٥(»إال عند فقد من ذكر) لزوجة املفقود: أي(
لو كانت املرأة يف موضع ال : وغريه من القرويني(٧)وقال القابيس«: (٦)ح املواقويف رش

).٥/٤٩٦(، )٣/٢٨٧(ب، مواهب اجلليل، للحطا) ١(
املختـرص يف فـروع املالكيـة : الضياء، خليل بن إسحاق بـن موسـى، اجلنـدي، املـالكي، مـن مـصنفاتهأبو) ٢(

الـديباج املـذهب، . هــ٧٦٧مشهور له رشوح، و مناسك احلج، ورشح خمترص ابن احلاجـب، تـويف سـنة 
).٢/٨٦(، والدرر الكامنة، البن حجر، )١/٣٥٧(البن فرحون، 

).٥/٤٩٥(املصدر السابق، ) ٣(
هــ، كـان ٩٠٢حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن حسني املعـروف باحلطـاب الرعينـي املـالكي، ولـد سـنة ) ٤(

مواهــب اجلليــل يف رشح خمتــرص خليــل، : ًفقيهــا أصــوليا مــشاركا يف بعــض العلــوم، لــه مــصنفات، منهــا
. هــ٩٥٤تـويف بطـرابلس الغـرب سـنة . رمنيومتممة اآلجرومية، وقرة العني برشح الورقات، إلمام احلـ

).١٣/٢٢٦(، ومعجم املؤلفني، لعمر كحالة، )٧/٥٨(األعالم، للزركيل، 
).٥/٤٩٦(مواهب اجلليل، للحطاب، ) ٥(
عبد اهللا، حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف، العبدري، الغرناطي، املواق، فقيه مـالكي، كـان أبو) ٦(

٧٩٨التاج واإلكليل رشح خمترص خليل، تويف سنة : حلها يف وقته، من مصنفاتهعامل غرناطة وإمامها وصا
). ٧/١٥٤(األعالم، للزركيل، . هـ

ًاحلسن، عيل بن حممد بـن خلـف، القابـيس، املعـافري، املـالكي، كـان واسـع الروايـة عالــام باحلـديث أبو) ٧(
ًوعلله ورجالـه، فقيهـا أصـوليا مـتكلام مؤلفـا جميـدا، مـن مـص ً املهـذب يف الفقـه، وأحكـام الديانـة، : نفاتهً

ترتيب املدارك، للقـايض عيـاض، . هـ٤٠٣هـ، وتويف سنة ٣٢٤وكتاب املنقذ من شبه التأويل، ولد سنة 
).٢/١٠١(، والديباج املذهب، البن فرحون، )٧/٩٢(



 

سلطان فيه، لرفعت أمرها إىل صاحلي جرياهنا؛ يكشفوا عن خرب زوجها، ثم رضبوا هلا األجل 
)١(. »اإلمامأربعة أعوام، ثم عدة الوفاة، وحتل لألزواج؛ ألن فعل اجلامعة يف عدم اإلمام كحكم

أو جلامعة املسلمني عند عدمه«: »أقرب املسالك«لدردير يف الرشح الصغري عىل وقال ا
ًولو حكام، كام يف زمننا بمرص؛ إذ ال حاكم فيها رشعي، ويكفي الواحد من مجاعة ) اإلمام: أي( ُ

ًاملسلمني إن كان عدال عارفا شأنه أن يرجع إليه يف مهامت األمور بني الناس، ال مطلق واحد،  ً
)٢(.»كالم العالمة األجهوري، وهو ظاهر ال خفاء به، واالعرتاض عليه تعسفوهو جممل

َّالذي استمر عليه قضاة بلدنا أن الرفع إىل العدول كالرفع «: (٣)Pوقال ابن عرفة 
.)٤(»إىل السلطان

ذوي الرأي وأهل العلم «نقل ابن فرحون عن املازري أن والية القضاء تنعقد بعقد 
لة، لرجل منهم كملت فيه رشوط القضاء، وهذا حيث ال يمكنهم واملعرفة والعدا

.)٥(»مطالعة اإلمام يف ذلك
ولو أن أهل «: يعىل الفراء يقولوعند احلنابلة ما يوافق ما قرره املالكية؛ فهذا أبو

ًبلد قد خال من قاض أمجعوا عىل أن قلدوا عليهم قاضيا، نظرت َّ فإن كان اإلمام : ٍ
.)٦(»ً، وإن كان مفقودا صح ونفذت أحكامه عليهمًموجودا بطل التقليد

.، مطبوع هبامش مواهب اجلليل)٤٩٨-٥/٤٩٦(التاج واإلكليل، للمواق، ) ١(
).٢/٦٩٤(صغري، للدردير، الرشح ال) ٢(
تفـسري : عبد اهللا، حممد بن حممد بن عرفة، الـورغمي، التونـيس، املـالكي عـامل املغـرب، مـن مـصنفاتهأبو) ٣(

القرآن،  املبسوط من فروع املالكية يف تسعة أسفار، خمترص احلويف يف الفرائض، منظومة يف قراءة يعقوب، 
، الـضوء الالمـع، )٢/٣٣١(ج املـذهب، البـن فرحـون، الـديبا. هــ٨٠٣، وتـويف سـنة ه٧١٦ولد سـنة 

).٩/٢٤٠(للسخاوي، 
).٥/٥٧٨(مواهب اجلليل، للحطاب، ) ٤(
).١/١٩(تبرصة احلكام، البن فرحون، ) ٥(
).٧٣ص(األحكام السلطانية، أليب يعىل، ) ٦(



 

ًفلو كان الوالة كفارا جيوز للمسلمني «: Pوعند احلنفية يقول ابن عابدين 
.)١(»ًإقامة اجلمعة، ويصري القايض قاضيا برتايض املسلمني

.ًوهذا يدل بجالء عىل ميض كلمة أهل احلل والعقد يف األمة عند غياب األئمة أو فقدهم رشعا
: بيقات القاعدة يف تأصيل فقه األقلياتتط

ال شك أن هذه القاعدة مفيدة جدا يف أحوال األقليات املسلمة يف غري ديار املسلمني، وهي 
هبذا تفتح باب الوالية عىل املسلمني هناك ألهل العلم والفضل فيهم، من األفراد واهليئات، وال 

.ملالية، ونحوهاسيام فيام يتصل باألحوال الشخصية واملعامالت ا
تفويض والية التفريق والتطليق : ومن األمثلة التي جيري فيها إعامل هذه القاعدة

اجلربي عىل الزوج يف ديار األقليات إىل العلامء املؤهلني القائمني عىل املراكز اإلسالمية 
يف بالد األقليات؛ حيث إن اللجوء إىل القضاء الوضعي يف تلك الديار ال يرتتب عليه 

حده إهناء الزواج من الناحية الرشعية، إال إذا صدر الطالق من الزوج، ويف حالة و
ًامتناعه جيوز للمراة أن ترفع أمرها للمراكز اإلسالمية، وما يف حكمها مما يعترب مرجعا 

.جلامعة املسلمني هنالك
ك عقود الزواج ملن ال ويل هلا؛ وذل-من الناحية الرشعية-كذلك تتوىل هذه املراكز 

ًاستنادا إىل القاعدة التي تقررت من قيام مجاعة العدول مقام القايض، وقيام أهل احلل 
.)٢(والعقد مقام اإلمام أو نائبه

).٣/١٤(حاشية ابن عابدين، ) ١(
. ع من الباب الثالثيف الفصل الراب-بمشيئة اهللا-سيأيت مزيد تفصيل ) ٢(
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َّكان األصل يف الصدر األول أن ترد املسائل واألحكام إىل النبي  َ فيصدر ^ُ

، وال شك أن كان الرد إىل أصحابه املجتهدين ^، وبوفاته ^اه السائل عن فتي
الصحابة هم أوىل األمة بموافقة احلق واهلداية إىل الصواب، ومنهم من زكاهم اهللا 
ورسوله بأعياهنم، وأشار بالعلم والفقه يف دين اهللا إىل مقامهم؛ ولذا كان العلم 

به الفقيه، وباجلملة فإنه كلام كان العهد بفتاوهيم وأقاويلهم ومذاهبهم من أنفع ما يتزود 
. )١(بالرسول أقرب كان الصواب والتوفيق أغلب، فآراؤهم لنا أمحد وأوىل بنا من رأينا

، فبذلوا وسعهم ^نوازل مل يكن هلم هبا عهد يف حياة نبيهم شوقد واجهوا 
ِواستفرغوا جهدهم يف درك أحكامها، ومعرفة وجوه الفتيا يف مسائلها ونو ْ ازهلا، وقد َ

: االجتهاد مجاعيا وفرديا يف تلك املسائل املستجدة؛ فمن مسائل االجتهاد اجلامعيشمارسوا 
قتال مانعي الزكاة، واجتامع الناس عىل رأي أيب بكر وفقهه بعد نقاش وحوار علمي من عمر 

ِ، وبعد مقتل كثري من القراء يف حروب الردة رشح اهللا صدر الصديق لرأي عمرس َّ ُ
ً، وجرى العمل يف ذلك استنادا إىل سبجمع القرآن؛ فأسند ذلك إىل زيد بن ثابت 

.قاعدة املصالح املرسلة، وهكذا تعددت أمثلة االجتهاد، أو اإلفتاء اجلامعي
مع )٢(ًرأي عمر يف إمضاء الطالق ثالثا بلفظ واحد: ومن أمثلة االجتهاد الفردي

).٣/٢٠٢(، املوافقات، للشاطبي، )٢/٢٦١(، )٤/١١٨(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
.سبق خترجيه)٢(



 

،وتوريثه )٢(،وكذا قتله اجلامعة بالواحد)١(خالف ينقل عن بعض الصحابة له يف ذلك
.)٣(ًاملطلقة ثالثا يف مرض املوت ما دامت يف عدهتا

وغريمها باجتهادات، وهكذا انفرد عمر بآراء، كام انفرد ابن عباس وابن عمر 
ُوشارك الصحابة يف ذلك كبار التابعني؛ كسعيد بن املسيب  َPيف املدينة.

املسيب لسان فقهاء املدينة، وكان أحفظهم كان سعيد بن«: Pويقول الدهلوي 
، ومذهب سعيد بن املسيب هو كاألصل ملذهب )٤(»لقضايا عمر، وحلديث أيب هريرة

، )٥(اإلمام مالك باملدينة؛ كام كان مذهب إبراهيم النخعي أصل مذهب احلنفية بالعراق
.وغريمها)٦(أخذ النخعي وعلقمة ساهللا بن مسعود وعن عبد

والدين والفقه والعلم انترش يف األمة عن أصحاب«: Pقيم يقول ابن ال
ابن مسعود، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب عبد اهللا بن عمر، وأصحاب عبد اهللا 

، ومن )٢١٩٧(نسخ املراجعة بعد التطليقات الثالث، : ، كتاب الطالق، باب»سنن أيب داود«: يراجع) ١(
االختيار للزوج أن ال يطلق إال : طالق، باب، كتاب اخللع وال»السنن الكربى«البيهقي يف : طريقه

ُوصحح إسناده احلافظ ابن حجر يف . م، من حديث جماهد عن ابن عباس )٧/٣٣١(واحدة  َ َُّ
).٩/٣٦٢(، »الفتح«

إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ : البخاري، كتاب الديات، باب: أخرجه) ٢(
ُما قتل غيلة، فقال عمر، أن غالم، من حديث ابن عمر )٦٨٩٦( لو اشرتك فيها أهل صنعاء «: ً

.»لقتلتهم
ترثه ما دامت يف العدة منه إذا طلق : من قال: ، كتاب الطالق، باب»مصنفه«ابن أيب شيبة يف : أخرجه) ٣(

أتاين عروة البارقي : ، عن رشيح قال)٨/٩٧(»السنن الكربى«، والبيهقي يف )٥/٢١٧(وهو مريض، 
َّوصحح . أهنا ترثه ما دامت يف العدة وال يرثها: ًالرجل يطلق امرأته ثالثا يف مرضهمن عند عمر، يف

).٢٠/٣٣٣(»عمدة القاري«َإسناده بدر الدين العيني يف 
).١/٢٤٨(حجة اهللا البالغة، للدهلوي، ) ٤(
).١/٢٩٢(الفكر السامي، للحجوي، ) ٥(
ويف، اإلمام، فقيه العراق، وخال فقيه العراق إبراهيم شبل، علقمة بن قيس بن عبد اهللا، النخعي، الكأبو) ٦(

النخعي، وعداده يف املخرضمني، حدث عن مجع من الصحابة، ولد يف أيام الرسالة املحمدية، وتويف سنة 
).٤/٥٣(، وسري أعالم النبالء، للذهبي، )٦/٨٦(الطبقات الكربى، البن سعد، . #٦٥



 

ُبن عباس؛ فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤالء األربعة، فأما أهل املدينة فعلمهم ا ْ ِ
لمهم عن أصحاب بن عمر، وأما أهل مكة فعاهللاعن أصحاب زيد بن ثابت وعبد

.)١(»بن مسعوداهللابن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبداهللاعبد
وباجلملة فقد تلقى كبار التابعني عن الصحابة وحتقق هذا االتصال والتلقي فأخذ 
َّالالحق عن السابق، ووجدت اجتهادات لصغار الصحابة والتابعني يف مسائل جدت 

.دة يف الزمن األولوحوادث وقعت مل تكن معهو
ًوباجلملة فقد اعترب الشاطبي مصادر الصحابة يف االستنباط راجعة إىل الكتاب والسنة 

.)٢(واإلمجاع والرأي
ًيرشعون أحكاما حلوادث بناء عىل املصلحة الواجب -ًأيضا-وكان الصحابة « ً

يام فيام فيه مراعاهتا، أو املفسدة الواجب دفعها؛ فكان اجتهادهم فيام ال نص فيه، ال س
.)٣(»جمال يتسع حلاجات الناس ومصاحلهم

وبانقراض عرص التابعني ودخول عرص تابعي التابعني وما تاله من عصور األئمة 
األربعة املجتهدين؛ فقد برزت هذه املذاهب الفقهية واملدارس العلمية، والتي متيزت 

. ا، وتدوين مسائلهاباجتامع مهم الطلبة عىل نرشها، والعناية بتحريرها وضبط أصوهل
َّوهبذا استقرت مناهج األئمة األربعة عىل أهنا طرق للنظر واالستنباط يف بحث 
أحكام النوازل واملستجدات؛ وذلك الستيعاهبم لسائر أساليب املتقدمني مما ال يسع 

ًأحدا جاء بعدهم أن حيدث طرقا ختتلف كلية عام قرروه من أصول وقواعد ً)٤(.

.)١/٢١(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
).٣/٢٠٠(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(
.بترصف) ٤٠ص(خالصة الترشيع اإلسالمي، لعبد الوهاب خالف، دار القلم، الكويت، ) ٣(
).٢٦٨ص(مسفر القحطاين، . منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعارصة، د) ٤(



 

ِّاملذاهب األربعة وما دون فيها من ذخرية فقهية وثروة علمية ٍّومن غري شك فإن ُ
ًمتثل تراثا ثريا ومصدرا غنيا، ال غنى لباحث يف املسائل املعارصة عنه ً.

ويف املطلب اآليت مزيد إيضاح، وبيان لتلك األصول التي ظهر اعتامد األئمة 
.لنوازل املسائل واألقضياتاألربعة عليها يف إدراك األحكام، وبناء منهج االستنباط 

 

لقد اتفق األئمة األربعة وأتباع مذاهبهم من الفقهاء عىل اعتامد األصول األربعة 
ملصادر الترشيع، وهي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، وإن وجدت بينهم 

يف مسائل أصولية تتعلق هبذه املباحث األربعة واملصادر العامة اختيارات خاصة 
للترشيع، وانفرد بعضهم بالعناية بأصول أخرى إضافية، وعرف يف مذهبه الفقهي 

.التعويل عليها واالستناد إليها
: مذهب مالك

ًفاملك إمام دار اهلجرة يعترب إمجاع أهل املدينة ويعده حجة رشعية ودليال من  ً
ًعتربة خالفا لبقية املذاهب الفقهية؛ وذلك ألنه رأى أن الناس تبع ألهل املدينة األدلة امل

من املهاجرين واألنصار؛ وملا اختصهم اهللا به من هجرة نبيهم إليهم وحياته بني 
.أظهرهم وحضورهم الوحي والتنزيل، ومعرفتهم بالفقه والتأويل

Pيف رسالته إىل الليثPحتى قال مالك
ًان األمر باملدينة ظاهرا معموال فإذا ك«: )١( ً

ٍبه مل أر ألحد خالفه، للذي يف أيدهيم من تلك الوراثة التي ال جيوز ألحد انتحاهلا وال ادعاؤها ٍ«)٢(.

خ اإلسالم، وعامل الديار احلارث، الليث بن سعد بن عبدالرمحن، الفهمي، اإلمام احلافظ، شيأبو) ١(
هو أفقه من مالك إال أن أصحابه مل يقوموا به، : املرصية، كان الشافعي يتأسف عىل فواته، وكان يقول

، وسري أعالم النبالء، )٧٨ص (طبقات الفقهاء، للشريازي، . هـ١٧٥هـ، وتويف سنة ٩٤ولد سنة 
).٨/١٣٦(للذهبي، 

).١/٤٣(وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية باملغرب، ترتيب املدارك، للقايض عياض، طبعة) ٢(



 

ًوقد جاء فقهاء املالكية بعد إمامهم فزادوا األمر وضوحا وتفصيال؛ فأقاموا تفرقة  ً
؛ فالثاين حجة )١(عمل املبني عىل النقلبني عمل أهل املدينة املبني عىل االجتهاد، وبني ال

.)٢(دون األول عىل رأي طائفة من املالكية
وقد وجد يف مذاهب أخرى ما يدل عىل مراعاة الرتجيح بالعمل دون ذكر قطر 

رش احلديث الغرائب التي ال يعمل هبا وال يعتمد «: قالPبعينه؛ فاإلمام أمحد 
.هوهو يدل عىل اعتبار العمل عند. )٣(»عليها

العرب أكفاء «كذا نقل عنه عمل بحديث ضعيف لكون العمل عليه، وهو حديث 
ًإال حائكا أو حجاما كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟: ؛ فقيل له)٤(»ً

.العمل عليه: قال
.)٥(أنه يوافق أهل العرف: أي: قال املوفق

يف أحكام Pوكذلك يرجح بالعمل عند الشافعية؛ فقد ذكر ابن الصالح 
جرى به العمل فإن هذا يدل عىل أن إنهأن القول القديم إذا قيل فيه : ملستفتياملفتي وا

.)٦(القول القديم هو املفتى به

.وما بعدها) ٢/٣٩٢(، إعالم املوقعني، البن القيم، )٥٣-١/٤٧(ترتيب املدارك، للقايض عياض، ) ١(
ًوقد فصل ابن تيمية يف هذه املسألة تفصيال مفيدا يف جمموع الفتاوي، ) ٢( ً .وما بعدها) ٢٠/٢٩٤(َّ
).٢/١٤٠(يعىل، طبقات احلنابلة، أليب) ٣(
، وابن عدي يف )٧/١٣٤(اعتبار الصنعة يف الكفاءة، : ، كتاب النكاح، باب»السنن الكربى«البيهقي يف : أخرجه) ٤(

العلل «الفرج عبدالرمحن بن عيل بن اجلوزي يف أبو: ومن طريقه وطريق غريه-) ٢٠٩، ٥/٩٥(، »الكامل«
، ٢/٦١٧(هـ، ١٤٠٣، ١طمليس، دار الكتب العلمية، بريوت، خليل ا: ، حتقيق»املتناهية يف األحاديث الواهية

ًالعرب أكفاء بعضها بعضا قبيل بقبيل، «: ^قال رسول اهللا : قالم، من حديث عبداهللا بن عمر )٦١٨
ُ، وروي من حديث »ًورجل برجل، واملوايل أكفاء بعضها بعضا قبيل بقبيل، ورجل برجل، إال حائك أو حجام

.َّوضعفه البيهقي وابن اجلوزي وغريمها.ممعاذ بن جبل أم املؤمنني عائشة، و
). ١/١٢١(العرف، لعادل قوته، ) ٥(
).٩٠ص(أدب الفتوى، البن الصالح، ) ٦(



 

ًوبينوا حال خرب اآلحاد مع عمل أهل املدينة؛ فام كان من األخبار مطابقا وموافقا  ً
َفقد تأكد األمر بالعمل، وما كان خمالفا فإن كان عملهم من طريق النقل ترك ب ِ ُ ه اخلرب، ً

َوإن كان إمجاعهم اجتهادا قدم اخلرب عند اجلمهور، وفيه خالف بني املالكية ِ ُ ً.
.وما مل يكن ثم عمل بخالف وال وفاق خرب الواحد؛ فاملصري إىل خرب الواحد وال بد

َّوفرق ابن القيم يف عمل أهل املدينة بني حالني وعرصين، عرص الرسول 
ن العمل باملدينة كان بحسب من جاء من املفتني والصحابة، وعرص من جاء بعدهم؛ فإ

.)١(وتوىل من العامل والوالة وعمل به املحتسبون
ًمن أكثر الفقهاء مراعاة للمصالح املرسلة وأخذا هبا، حتى Pكام اعترب مالك 

ْعدت من أصوله التي انفرد بمزيد العناية هبا، وبذلك ننتهي إىل أن أصول املذهب هي َّ ُ :
.ة واإلمجاع والقياس واملصالح املرسلةالكتاب والسن

َّويالحظ أنه رد إمجاع أهل املدينة إىل دليل السنة َ.
تقديم القياس عىل اخلرب الواحد، كام ذكر ذلك ابن القصار Pوينسب إىل مالك 

P
.)٣(يف مقدمته األصولية)٢(

َوعىل الصحيح فإنه يعترب قول الصحايب حجة برشط عدم املخالف، ويعمل  ًَ َ
Pالستحسان، وذكر الزرقاين با

أربع مسائل رصح مالك فيها باالستحسان )٤(

).٢/٣٩٤(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
بكر احلسن، عيل بن عمر بن أمحد البغدادي القايض، شيخ املالكية، املعروف بابن القصار، تفقه بأيبأبو) ٢(

. هـ٣٩٨ًاألهبري، كان أصوليا نظارا ويل قضاء بغداد، وله كتاب يف مسائل اخلالف كبري، تويف سنة 
). ٢/١٠٠(، والديباج املذهب، البن فرحون )١٦٨ص (طبقات الفقهاء، للشريازي، 

).٢٩ص(املقدمة األصولية، البن القصار، ) ٣(
: لوان الزرقاين، املرصي املالكي، فقيه مالكي، من تصانيفهعبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن حممد بن ع) ٤(

شجرة النور الزكية، . هـ١٠٩٩رشح خمترص الشيخ خليل يف الفروع، رشح املوطأ لألمام مالك، تويف سنة 
). ٦/١٨٤(، واألعالم، للزركيل، )٣٠٤ص (ملحمد بن حممد خملوف، 



 

َّفذكره بلفظه، وإال فقد عمل به فيام فوق تلك املسائل، وأما تلك املسائل فقد انفرد 
.)١(باستحساهنا دون باقي األئمة

.)٢(ًذلك أيضاPكام اشتهر عنه مراعاة اخلالف؛ كام نقل عن اإلمام أمحد 
َوعني امل ِ ًالكية بكتب النوازل واملسائل، ودونوا يف ذلك شيئا كثرياُ ً.

: مذهب أيب حنيفة
ٌفقد أكثر من االستدالل باالستحسان، ومعلوم Pحنيفة وأما اإلمام أبو

ُاعتامده عىل رفع احلرج واملشقات، وحتصيل املصالح واملنافع باالجتهاد، وذلك حني  ُ
.دةيؤدي القياس إىل غلو أو رضر أو مشقة شدي

كام ظهر يف فقهه مراعاة األعراف والعمل بموجبها، وهو أمر أدى إىل مرونة ظاهرة 
.يف مذهبه، ويرس بالغ يف فروعه ومسائله

كام عرف للحنفية موقف من أحاديث اآلحاد؛ حيث مل يكتفوا بام اشرتطه أهل 
: ًاحلديث ومجهور الفقهاء من رشوط لقبوله؛ بل أضافوا رشوطا، منها

ِحنيفة لرده بأن ما تعم به البلوى يكثر كون خرب الواحد مما تعم به البلوى، واحتج أبوأال ي-١ ِّ
ًوقوعه فيكثر السؤال عنه، وما يكثر السؤال عنه يكثر اجلواب عنه فيقع التحدث به كثريا، 

َّوينقل نقال مستفيضا ذائعا، فإذا مل ينقل مثله دل عىل فساد أصله ً ً ً)٣(.
: َاآلحاد القياس حال كون راويه غري فقيهَّأال خيالف حديث-٢

فهم يذهبون إىل تقديم القياس عليه يف هذه احلالة، ال سيام مع عدم علم راويه 

).٦/١٧٦(قي بن يوسف الزرقاين، دار الكتب العلمية، بريوت، رشح الزرقاين عىل موطأ مالك، ملحمد بن عبد البا) ١(
).٣/٢٤(املغني، البن قدامة، ) ٢(
حممد أديب صالح، . د: ختريج الفروع عىل األصول، أليب املناقب، حممود بن أمحد الزنجاين، حتقيق) ٣(

. هـ١٣٩٨، ٢ط، مؤسسة الرسالة، بريوت، )٦٣ص(



 

.)١(بالفقه؛ الحتامل خطئه
.)٢(َّأال خيالف حديث اآلحاد األصول العامة حال كون راويه غري فقيه-٣
.)٣(َّأال يعمل الراوي بخالف احلديث الذي رواه-٤

ذا، وقد تناول العلامء يف بقية املذاهب رأي احلنفية باملناقشة والتفنيد، وطال بينهم ه
.احلجاج يف هذه املسائل األصولية والضوابط العلمية لالستنباط

ًوال يعني هذا ازورارا من احلنفية وإمامهم عن احلديث وحجيته يف مقابل الرأي؛ فقد  َ
َنقل عن بعض احلنفية ما نصه ِ ُاحلديث وكان عىل خالف املذهب عمل َّإذا صح«: ُ

باحلديث، ويكون ذلك مذهبه، وال خيرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به؛ فقد صح 
الرب عبد، وقد حكى ذلك ابن»َّإذا صح احلديث فهو مذهبي«: عن أيب حنيفة أنه قال

.)٤(»عن أيب حنيفة وغريه من األئمة
َوقد قرر احلنفية ما يفتى به يف ْ ُ مذهبهم من تقديم قول اإلمام ال سيام إذا كان معه َّ

أحد صاحبيه، فإن اختلف قوهلام عن قوله الختالف الزمان وتغريه أخذ بقول املتأخر، 
، كام عدوا )٥(وإذا اجتمع املتأخرون من أئمة املذهب عىل أمر اختري قوهلم وعمل به

َمسائل يفتى فيها بقول زفر ْ . )٧(ًالقضاء مطلقا، وقدم قول أيب يوسف يف )٦(ُ

).٣/١٣٦(الفصول، للجصاص، ) ١(
).١٣٩-٣/١٢٩(املرجع السابق، ) ٢(
).٣/٢٠٣(املرجع السابق، ) ٣(
).١/١٦٧(حاشية ابن عابدين، ) ٤(
).١/١٧٢(املرجع السابق، ) ٥(
اهلذيل ابن اهلذيل بن قيس بن سلم، تفقهاهلذيل، زفر بن اهلذيل العنربي، الفقيه املجتهد أبوأبو) ٦(

العلم والعمل، وهو من بحور الفقه وأذكياء الوقت، بأيب حنيفة، وهو أكرب تالمذته، وكان ممن مجع بني
طبقات الفقهاء، للشريازي،. هـ١٥٨هـ، وتويف سنة ١١٠وكان يدري احلديث ويتقنه، ولد سنة 

).٨/٣٨(، وسري أعالم النبالء، للذهبي، )١٣٥ص (
).١٧٣-١/١٧٢(حاشية ابن عابدين، ) ٧(



 

إن املتون مقدمة عىل الرشوح، والرشوح مقدمة عىل الفتاوي، فإذا تعارض : وباجلملة قالوا
.)١(ما يف املتون والفتاوي فاملعتمد ما يف املتون، وكذا يقدم ما يف الرشوح عىل ما يف الفتاوي

: مذهب الشافعي
فإننا نجد اإلمام الشافعي فإذا حتولنا إىل إمام علم األصول وواضع لبناته األوىل

Pاإلمجاع فيام ليس : الكتاب والسنة، والثانية: األوىل: ينبه عىل أن العلم طبقات
ُأن يقول صحايب فال يعلم له خمالف من الصحابة، الرابعة: ًكتابا وال سنة، الثالثة َ ْ ُ :

. )٢(القياس: اختالف الصحابة، اخلامسة
أقاويل الصحابة إذا «: الرسالة فيقولوبشأن أقاويل الصحابة نجده يفصل يف

َّتفرقوا فيها نصري إىل ما وافق الكتاب أو السنة، أو اإلمجاع، أو كان أصح يف القياس، 
ُوإذا قال الواحد منهم القول ال حيفظ عن غريه منهم فيه له موافقة وال خالف رصت 

ًإىل اتباع قوله إذا مل أجد كتابا وال سنة وال إمجاعا وال شيئا ً يف معناه، حيكم له بحكمه، أو ً
َوجد معه قياس ِ ُ«)٣( .

. )٤(»من استحسن فقد رشع«: ُّووجدنا الشافعي ينكر االستحسان ويرده، ويقول
َّولكن برشوط فصلها يف رسالته، -وهو من قسم الضعيف-كام وجدناه يقبل املرسل 

: وحاصلها
ٌوي املرسل حديث مسند متصل يف معناه، وــَقُأن ي-١ ٌ َ َ .عندها تكون احلجة للمسند دون املرسلِّ

).٨/٦٢(، )١/١٧٣(، حاشية ابن عابدين، )١/٣٦(رشح عقود رسم املفتي، البن عابدين، ) ١(
).٢/٢٤٨(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(
. بترصف) ٥٩٨-٥٩٦ص(الرسالة، للشافعي، ) ٣(
) ٥٠٣ص(، والرسالة، للشافعي، )٤/١٦٢(، واإلحكام، لآلمدي، )١٧١ص(املستصفى، للغزايل، ) ٤(

.وما بعدها



 

َّأن يقوى املرسل بمثله برشط قبول أهل العلم له وأخذهم به-٢ َُ.
ِأن يوافق املرسل قول بعض الصحابة؛ فإنه يكون يف معنى الرفع-٣ َ ُ َ.
.)١(أن يتلقاه أهل العلم بالقبول فيفتي به مجاعة منهم-٤

َومع ذلك إذا عارضه مسند يف موضوعه قدم املسن ِّ . ُد عليهٌُ
.»ًال أهتم أحدا«: وللشافعي موقف من الذرائع؛ فهو ال يقول هبا، ويقول

.)٢(ويتفق مع من قال باملصالح املرسلة برشط مالءمتها للمصالح املعتربة املشهود هلا باألصول
ٌوقد روى مذهبه اجلديد ستة من أصحابه وتالمذته، وأتباع املذهب يأخذون  َ ُ َ

َّو ما نص عىل رجحانه، وإال فام علم تأخره، وإال فام فرع عليه بالراجح من أقواله، وه َّ َ
َّمدخول أو يلزمه فساد، وإال فام أفرده يف حمل أو جواب، وإال فام : وحده، وإال فام قال عن مقابله َّ َ

.وافق مذهب جمتهد لتقويته به، فإن خال عن ذلك كله فهو لتكافؤ نظريه
إذا أفتى به، أما إذا ذكره يف مقام االستنباط وإنام يعترب املتأخر مذهب الشافعي

.)٣(والرتجيح ومل يرصح بالرجوع عن األول فال
، قديم وجديد؛ Pكل مسألة فيها قوالن للشافعي «: Pقال النووي 

فاجلديد هو الصحيح، وعليه العمل؛ ألن القديم مرجوع عنه، واستثنى مجاعة من 
.)٤(»يفتى فيها بالقديم: أصحابنا نحو عرشين مسألة أو أكثر، وقالوا

: مذهب أمحد
فإذا انتهى األمر إىل إمام أهل السنة واجلامعة بان تأثره بمنهج شيخه الشافعي 

.وما بعدها) ٤٦٢ص(الرسالة، ) ١(
).٦/٧٨(ر املحيط، للزركيش، البح) ٢(
).٣/٤٨٠(هناية املحتاج، للرميل، ) ٣(
).١/٦٦(املجموع، للنووي، ) ٤(



 

وأخذه بأصوله، ويظهر جليا أن اإلمام أمحد يعظم النصوص ويقدمها، ويثني بالعناية 
َبأقاويل الصحابة وفتاوهيم، وهبا يفتي، فإذا اختلفوا ختري من أقواهل م ما كان أقرهبا َّ

.وأشبهها بالكتاب والسنة، ومل خيرج عن أقواهلم
وكان يأخذ بالضعيف الذي يسميه غريه باحلسن، ويقدمه عىل الرأي والقياس، 
َّوكان يرى القياس آخر هذه األصول رتبة؛ فال يصري إليه إال إذا مل جيد يف الباب نصا،  ً َ

ًوال قوال لصاحب، وال أثرا مرسال، وال أ ً ًثرا ضعيفا، فهذا عنده موضع رضورة إذنً ً)١(.
ًوكثريا ما ظهر يف فقه مدرسته أثر االستصحاب يف األحكام، وجاء مذهبه ثانيا بعد  ُ ً

.)٢(مذهب املالكية يف العمل باالستصالح
وظهر العمل بسد الذرائع جليا يف فتاوي اإلمام؛ فحرم العينة والبيوع التي يتوصل هبا إىل 

ًيصح بيع العنب ملن يعرصه مخرا، وال يصح بيع الدار ملن يستعملها استعامال غري احلرام؛ فال  ً
وأنا أنظر يف احلديث فإذا رأيت ما هو أقوى وأحسن أخذت به «: رشعي، وقال عن نفسه

. )٣(»وتركت األول
ًوإذا كان املذهب ظاهرا مشهورا بحيث اختاره مجهور األصحاب واعتمدوا نقله  ً

ُى قل ذكر الرواية الثانيةواالنتصار له حت ْ ِ َفهذا ال إشكال يف أنه املذهب، وإن وجد من -َّ ِ ُ
.األصحاب من يدعي أن املذهب غريه

وإذا كانت الروايتان بمستوى واحد أو متقارب يف الظهور بحيث وقع اخلالف يف 
فإن معرفة -ترجيح إحداها عىل األخرى بني األصحاب وتقاربت األدلة يف القوة

: لصحيح يف هذه احلالة تكون عىل مراتباملذهب ا

).٣٢-١/٣٠(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
).٢٦٩ص(م، ١٩٩٦-#١٤١٦، ٢أسباب اختالف الفقهاء، لعيل اخلفيف، دار الفكر العريب، القاهرة، ط) ٢(
).٤/٤٩٥(رشح الكوكب املنري، البن النجار، ، )١/٩(اإلنصاف، للمرداوي، ) ٣(



 

ٍأن يتفق حمققو املذهب عىل رواية واحدة، فتكون حينئذ هي املعتمدة : املرتبة األوىل
: والصحيحة يف املذهب، وهؤالء هم

هـ، شمس الدين ٦٥٣: ت(١)هـ، جمد الدين ابن تيمية٦٢٠: املوفق ابن قدامة ت
هـ، زين الدين ٧٦٣: لدين ابن مفلح تهـ، شمس ا٦٨٢: ت)٢(ابن أيب عمر املقديس

هـ، نجم الدين ابن محدان ٧٣٢: ت)٣(هـ، رساج الدين الدجييل٧٩٥: ابن رجب ت
هـ، وجيه الدين ابن ٦٩٩: ت)٤(هـ، شمس الدين ابن عبد القوي املقديس٦٩٥: ت

.هـ٧٢٨: هـ، تقي الدين ابن تيمية ت٦٠٦: ت)٥(املنجى التنوخي
َلف املحققون يف الرواية الصحيحة قدم ما قدمه ابن مفلح يف الفروعإذا اخت: املرتبة الثانية ِّ ُ.

الربكات، جمد الدين، عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلرض بن حممد بن عيل احلراين، ابن تيمية، فقيه العرص شيخ احلنابلة، أبو) ١(
وتويف سنة ،#٥٩٠املنتقي من أحاديث األحكام، األحكام الكربى، املحرر يف الفقه، وغري ذلك، ولد سنة : من مصنفاته

).٤/١(، وذيل طبقات احلنابلة، البن رجب، )٢٣/٢٩١(سري أعالم النبالء، للذهبي، . #٦٥٢
الفرج، شمس الدين، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة الشيخ اإلمام العالمة الفقيه أبو) ٢(

هـ بدمشق، سمع أباه وعمه ٥٩٧املجتهد شيخ اإلسالم ابن اإلمام أيب عمر املقديس احلنبيل، ولد سنة 
الشايف : الشيخ املوفق، وسمع بنفسه من أصحاب السلفي، وهو أول من ويل قضاء احلنابلة هبا، من كتبه

. هـ٦٨٢وهو الرشح الكبري للمقنع يف فقه احلنابلة، وانتهت إليه رئاسة العلم يف زمانه، تويف بدمشق 
). ٣/٣٢٩(للزركيل ، واألعالم)٢/١٠٧(املقصد األرشد، البن مفلح، 

عبد اهللا، رساج الدين، احلسني بن يوسف بن حممد بن أيب الرسي، الدجييل، ثم البغدادي، الفقيه أبو) ٣(
الوجيز يف الفقه، وكتاب نزهة الناظر، وتنبيه : احلنبيل املقرئ الفريض النحوي األديب، من مصنفاته

،و شذرات )١/٣٤٩(رشد، البن مفلح، املقصد األ. #٧٣٢، وتويف سنة #٦٦٤الغافلني، ولد سنة 
). ٨/١٧٣(الذهب، البن العامد، 

: عبد اهللا، شمس الدين، حممد بن عبد القوي بن بدران، املقديس، املرداوي، الفقيه املحدث النحوي، له تصانيف منهاأبو) ٤(
. هـ٦٩٩، وتويف سنة #٦٠٣َّالقصيدة الطويلة الدالية، وجممع البحرين، والفروق، وعمل طبقات لألصحاب، وحدث، 

).٢/٤٥٩(، واملقصد الرشد، البن مفلح، )٤/٣٠٧(ذيل طبقات احلنابلة، البن رجب، 
ِاملعايل، وجيه الدين، أسعد بن املنجى بن أيب املنجى بركات التنوخي الشيخ، اإلمام، العالمة، شيخ احلنابلة، ثم أبو) ٥(

، وتويف سنة #٥١٩ولد سنة . هلداية، واخلالصة يف املذهب، وغري ذلكالنهاية يف رشح ا: ِالدمشقي، احلنبيل، من مصنفاته
).١/٢٧٩(، واملقصد األرشد، البن مفلح، )٢١/٤٣٦(سري أعالم النبالء . هـ٦٠٦



 

ُفإن مل يقدم ابن مفلح إحدى الروايتني يف الفروع؛ فاملذهب ما اتفق : املرتبة الثالثة ُْ ِّ َ
.عليه املوفق ابن قدامة وجمد الدين ابن تيمية

القواعد «رجب يف إذا اختلف الشيخان فاملذهب مع من وافقه ابن : املرتبة الرابعة
.، أو شيخ اإلسالم ابن تيمية»الفقهية

.أو غريه، ثم ما عليه املجد»الكايف«فإن مل يوافقهم أحد فاملذهب ما عليه املوفق يف 
ًإذا مل يكن للشيخني مجيعا وال ألحدمها منفردا تصحيح يف املسألة : املرتبة اخلامسة ً
: فعىل الرتتيب التايل

.ما قاله ابن رجب-١
.»الوجيز«له الدجييل يف ما قا-٢
َ؛ فإن اختلفا قدم ما يف »الصغرى«و»الرعاية الكربى«ما قاله ابن محدان يف -٣ ِّ .»الرعاية الكربى«ُ
.ما قاله ابن عبد القوي-٤
.»اخلالصة«ما قاله ابن منجى يف -٥
.»التذكرة«يف (١)ثم ما قاله ابن عبدوس-٦

ًتطرد اطرادا تاما بسبب ثم هذه املراحل أغلبية وعىل سبيل االحتامل، وقد ال ُِّ َِّ َ
.)٢(تفاوت ما يكون به الرتجيح والتصحيح للنصوص واألدلة واملآخذ

احلسن، عيل بن عمر بن أمحد بن عامر بن أمحد بن عيل بن عبدوس احلراين، الفقيه الزاهد، العارف أبو) ١(
: سري والوعظ، والغالب عىل كالمه التذكري وعلوم املعامالت، ومن مصنفاتهالواعظ، برع يف الفقه والتف

ذيل طبقات احلنابلة، البن . #٥٥٩، وتويف سنة #٥١٠تفسري كبري، وكتاب املذهب يف املذهب، ولد سنة 
).٢/٢٤٢(، واملقصد األرشد، البن مفلح، )٢/٩٠(رجب، 

).١/١٧(اإلنصاف، للمرداوي، ) ٢(



 

 

بعد أن تقررت أصول األئمة األربعة بيشء من اإليضاح وبان اتفاق اجلميع عىل 
وما استند إليهام من اإلمجاع، أو القياس، ومتيزت مالمح مرجعية الكتاب والسنة،

ٍّاجتهاد كل مدرسة يف التعامل مع الكتاب والسنة يف دالالت ألفاظها وموقف كل من 
َّأحاديث اآلحاد، واملراسيل، واحلديث الضعيف، ورتبة ذلك يف سلم أولويات االستنباط،  ُ

كاالستحسان، واملصالح املرسلة، وسد واملوقف من القياس وسائر األدلة املختلف فيها؛ 
: فقد تكشف البحث عن مجلة حقائق مهمة-الذرائع، وقول الصحايب وغريها

مذاهب الفقهاء األربعة املتبوعني مناهج وطرق مرشوعة الستنباط أحكام : أوالها
.احلوادث ومعرفة ما جيب حيال النوازل، وهي مدارس للتعلم وطرق للتعبد

ثبت أن احلمل عىل التوسط هو املوافق لقصد الشارع، وهو الذي كان إذا«: قال الشاطبي
عليه السلف الصالح فلينظر املقلد أي مذهب كان أجرى عىل هذا الطريق فهو أحق باالتباع 
ًوأوىل باالعتبار، وإن كانت املذاهب كلها طرقا إىل اهللا تعاىل، ولكن الرتجيح فيها ال بد منه؛ ألنه 

.)١(»ى، وأقرب إىل حتري قصد الشارع يف مسائل االجتهادأبعد من اتباع اهلو
النظر إىل املقاصد واملصالح؛ فمن -عىل تفاوت بينها-ًاعتمدت املذاهب مجيعا : ثانيها

متوسع يف األخذ هبا متعمق يف أغاويرها، دائر مع إيرادها وصدرها، ومن متشبث بالنصوص 
.)٢(عن النص والشسوع عنه، أو اللياطة به واللصوقمتمسك بأهداهبا؛ فالتباين إنام هو يف التنائي 

اعتمدت قادة جمتهدين، وجمتهدي مذهب، -بدون استثناء-كل املذاهب : ثالثها
ْومقلدين متبرصين، ومقلدين ناقلني، وجعلت من سلك سبيلهم من عوام املسلمني يف  َ

).٢٦١-٤/٢٦٠(لشاطبي، املوافقات، ل) ١(
).١٤٤ص(صناعة الفتوى، البن بيه، ) ٢(



 

.سعة من دينه، وسداد يف أمره
َء وترجح، غري أهنا ذكرت جواز العمل بغري كام أهنا اعتمدت ما اشتهر من أقوال هؤال َّ َ َ

عروض : الراجح وبغري املشهور منها؛ لرضورة أو حاجة تنزل منزلتها بضوابط معلومة، منها
ُمصلحة تستجلب، أو مفسدة تستدفع، أو إحراز رفق بالعباد، أو حتقيق تيسري عىل الناس، وقد  ُ

عيف يف نفس األمر بالنسبة للعمل يف حق نفسه، ذكر السبكي يف فتاويه أنه جيوز تقليد الوجه الض
.)١(ال الفتوى واحلكم، فقد نقل ابن الصالح اإلمجاع عىل أنه ال جيوز

ًوعند املالكية اشرتطوا أال يكون القول ضعيفا جدا، وأن تثبت نسبته إىل قائل  َّ
ًيقتدى به علام وورعا، وأن تكون الرضورة حمققة، ال متومهة ً ًْ ً َ َ ُ)٢(.

نقل ابن عابدين جواز العمل بالقول الضعيف للمصلحة، ويف موضع وقد 
َوبه علم أن املضطر له العمل بذلك لنفسه كام قلنا، وأن «: ًرضورة طلبا للتيسري، وقال ِ ُ

ما قدمناه من أنه ال -ًأيضا-املفتي له اإلفتاء به للمضطر، وينبغي أن يلحق بالرضورة 
ٌيفتى بكفر مسلم يف كفره اختالف، َ ْ ولو رواية ضعيفة؛ فقد عدلوا عن اإلفتاء ُ

. )٣(»بالصحيح؛ ألن الكفر يشء عظيم
َّوقد حقق بعض الباحثني جواز العمل باملرجوح واألخذ به عند الرضورة واحلاجة 
ًالتي تنزل منزلتها؛ وذلك لدفع مفسدة تعترب رشعا، ال جللب مصلحة؛ استنادا إىل أن  ً

ارتكاب أدنى املفسدتني لتفويت أعالمها قال الرضورات تبيح املحظورات، وجواز 
ًإذا رأينا من فعل شيئا خمتلفا يف حتريمه وحتليله، وهو يعتقد حتريمه «: Pالقرايف  ً

، هناية املحتاج، للرميل، )٢/١٢(فتاوي السبكي، لتقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي، دار املعرفة، بريوت، ) ١(
)١/٤٧.(

).٢٧٦-٢/٢٧٥(، نرش البنود، لعبد اهللا الشنقيطي، )٤/١٣٠(حاشية الدسوقي عىل الدردير، ) ٢(
). ١/٥٠(رشح عقود رسم املفتي، البن عابدين، ) ٣(



 

.)١(»أنكرنا عليه؛ ألنه منتهك احلرمة من جهة اعتقاده
وجد بعد عرص نشوء املذاهب األربعة علامء متفقهة بدأوا متمذهبني : رابعها

يترصفون ترصفات املجتهد املطلق، وقد مجعت فتاوهيم ودونت وانتهوا جمتهدين 
مسائلهم، ويمثل هذا التوجه جمموعة فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ حيث يعتمد 
ًاعتامدا واصبا عىل الكتاب والسنة وأقوال السلف، يصحح ويرجح أقواال للصحابة  ً ً

وتكاد فتاوي«اعد، والتابعني شبه مهجورة إذا ظهر له أهنا أسعد بالدليل والقو
التي ارتفعت عن التقليد، -بعد عرص املجتهدين-ابن تيمية تكون املجموعة الفريدة 

ًوسمت عن جمرد النقل عن األئمة إىل مرتبة االستنباط والترصف يف األدلة؛ تفصيال 
ًملجمل، وتأويال ملشكل، وترجيحا عند تعارض ً.

ًالذي يتفق غالبا مع املشهور من مع العلم أن فتاوي ابن تيمية متثل خالصة فقهه
ًمذهب أمحد، إال أهنا أيضا متثل اجتهاداته واختياراته التي قد يرجح منها الرواية 
املرجوحة، ويف أحيان أخرى قد يعتمد فيها بعض آراء أئمة املذاهب األخرى، 

أو وبخاصة املذهب املالكي، إال أنه قد خيالف األئمة األربعة، ويعتمد أقوال الصحابة 
.)٢(»ًالتابعني، ويترصف ترصف املجتهد املطلق، مع اختيارات يصعب تقليدها أحيانا

وفيام يأيت ضوابط نافعة يف اإلفادة من املذاهب الفقهية األربعة يف معرفة أحكام 
: النوازل الواقعة، وال سيام نوازل األقليات املسلمة

: التزام املذهب الواحد غري الزم: ًأوال
ال بد له من أهلية علمية -وال سيام نوازل األقليات-سائل النوازل الناظر يف م

).٤/٤٣٧(الفروق للقرايف، ) ١(
).١٤٦-١٤٥ص(صناعة الفتوى، البن بيه، ) ٢(



 

ِمتميزة؛ نظرا جل ة تلك املسائل، ووعورة مسالك حتصيل أحكامها، مع تالطم يف َّدً
متغريات الواقع الذي حييط هبا، وعليه فال بد أن يكون من أهل العلم بالفقه املعتربين، 

، وخربة ببعض مذاهب األئمة فيه، ومع شيوع وهذا ال يتأتى إال بعد درس للفقه طويل
دعوى تعذر وجود املجتهد املستقل يف هذا الزمان؛ فإن هذا ال يمنع من وجود جمتهد يف مذهب 
إمام من األئمة، أو نوع من أنواع الفقه والعلم، أو يف مسألة أو مسائل من العلم، وهذا يستتبع أن 

ائرة بحثه؛ فيطلع عىل مذاهب األئمة األربعة، يوسع الباحث يف نوازل األقليات املعارصة د
ًوأقواهلم وفتاوهيم، وسواء أكان مقلدا يف مذهبه الفقهي، أم جمتهدا ً.

.)١(»جيوز تقليد املذاهب يف النوازل«: يقول القرايف
الذي يقتضيه الدليل أنه ال يلزم املقلد التمذهب بمذهب، بل «: وقال النووي

.)٢(»يستفتي من شاء، أو من اتفق
وظاهره جواز االنتقال من مذهب آلخر، وأفتى شيخ اإلسالم «: وقال ابن حجر

السالم بجواز تقليد إمام مذهب يف مسألة، وآخر يف أخرى، وهكذا من غري ابن عبدالدينعز
.)٣(»التزام مذهب معني 

) ًخالفا للمعتمد يف املذهب: أي(شجيوز تقليد الصحابة«: وقال ابن السبكي
.)٤(»يح عنديوهو الصح

ِوبناء عىل هذا فإنه مما يعني عىل الوصول إىل احلق ومعرفة وجه الصواب يف  ُ ً
النوازل املعارصة تتبع مطاوي الكتب وخبايا األسفار، وأقوال علامء املذاهب يف شتى 

).٣٣٩ص(رشح تنقيح الفصول، للقرايف، ) ١(
).١١/١١٧(روضة الطالبني، للنووي، ) ٢(
.)٤/٣٠٥(الفتاوي الفقهية الكربى، البن حجر اهليتمي، دار الفكر، ) ٣(
).٤/٣٠٧(الفتاوي الفقهية، البن حجر اهليتمي، ) ٤(



 

.األمصار، وبمقدار علو اهلمة يف حتصيلها تتنور األفكار
ذاهب االجتهادية كمذهب واحد كبري يف جمموعة املاعتبار ويؤكد الشيخ الزرقا عىل 

الرشيعة، وكل مذهب منها يعترب كالقول يف املذهب الواحد؛ فيختار العلامء من هذه 
. )١(املذاهب، ويرجحون ما هو أوىف بمصالح الناس وحاجتهم يف هذا العرص

ًوهنا يلزم الفقيه أو املفتي أو الباحث الرشعي أن يسبح سبحا طويال يف آفاق « ً
ه بمختلف مدارسه ومشاربه، وال يقف عند الرأي السائد والشائع؛ فكم من آراء الفق

ُرشيدة خمبوءة يف بطون الكتب ال يعلمها إال القليلون، أو لعلها ال تعلم إال بالبحث  َ ْ ُ
َوالتفتيش، وكم من آراء مهجورة تستحق أن تشهر، وآراء ضعفت يف زمنها جيدر هبا أن  َ ُ

أهيل عليها الرتاب؛ ألهنا مل جتد من ينرصها ويدافع عنها، أو تقوى اآلن، وكم من آراء 
.ألهنا كانت سابقة لزمنها فلعلها مل تكن صاحلة لذلك الزمن، وهي صاحلة لزمننا هذا

آراء شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الطالق ونحوه؛ فقد : ولعل أبرز مثال لذلك
كمه علامء وقته، ودخل رفضها أكثر أهل عرصه، واهتموه من أجلها بتهم شتى، وحا

السجن أكثر من مرة من أجل آرائه وفتاويه، ثم فاء يف األعرص األخرية طوائف من 
أهل العلم إىل فتاويه فأفتوا هبا؛ ألهنم رأوا فيها إنقاذ األرسة املسلمة من االهنيار بسبب 

.كثرة إيقاع الطالق، مع حرص الزوجني عىل بقاء العرشة
.لذلك يف موضوعنا، لوجدت أمثلة شتىًولو أردت أن أرضب مثال 

ما يتعرض له كثري من الذين هيدهيم اهللا لإلسالم؛ فيدخلون يف دين اهللا من : ومن ذلك
ًالرجال والنساء ثم يتوىف آباؤهم أو أمهاهتم، وقد تركوا وراءهم تركات كثريا ما تكون كبرية، 

والقوانني جتعل له احلق يف املرياث فهل يسع املسلم واملسلمة أن يرث هذا املال من أبيه وأمه؟ 
وهو وأرسته يف حاجة إليه، وإخوانه من املسلمني من حوله يف حاجة إليه؟

).١/٢٦٢(املدخل الفقهي، للزرقا، ) ١(



 

إن الذي يكتفي باملذاهب األربعة املشهورة عند أهل السنة؛ بل الذي يقرأ املذاهب 
جيد أن ) بزيادة مذهب اجلعفرية والزيدية واإلباضية والظاهرية(السبعة أو الثامنية 

ختالف الدين مانع من موانع املرياث املشهورة، وهم يستندون يف ذلك إىل احلديث ا
ال يتوارث «: واحلديث اآلخر. )١(»ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم«: املشهور

.)٢(»أهل ملتني شتى
ًولكن من يبحث خارج املذاهب األربعة جيد قوال معتربا بجواز توريث املسلم من  ً

هو رأي قال به بعض الصحابة والتابعني؛ فقد روي عن معاذ بن جبل، الكافر، و
، وحممد بن عيل )٣(ومعاوية بن أيب سفيان من الصحابة، كام روي عن حممد ابن احلنفية 

، وسعيد بن املسيب، ومرسوق بن األجدع، وعبد اهللا بن مغفل، وحييى )٤(احلسنبنا
.، وإسحاق بن راهويه)٥(بن يعمرا

، )٦٧٦٤(، ...ال يرث املسلم الكافر، وال الكافر املسلم و: البخاري، كتاب الفرائض، باب: أخرجه) ١(
.م، من حديث أسامة بن زيد )١٦١٤(ومسلم، كتاب الفرائض، 

، وابن ماجه، كتاب )٢٩١١(هل يرث املسلم الكافر؟ : ب الفرائض، بابداود، كتاأبو: أخرجه) ٢(
ُوروي . ، من حديث عبداهللا بن عمرو)٢٧٣١(مرياث أهل اإلسالم من أهل الرشك، : الفرائض، باب

وصححه الشيخ . جابر بن عبداهللا، وأسامة بن زيد، وأيب هريرة، وأم املؤمنني عائشة : من حديث
).٢٩١١(، »أيب داودصحيح سنن «األلباين يف 

القاسم وأبوعبد اهللا، حممد بن عيل بن أيب طالب القريش اهلاشمي املدين، أخو احلسن اإلمام أبو) ٣(
جعفر الباقر، واحلسني، رأى عمر وروى عنه وعن أبيه، وعن أيب هريرة، وعثامن، وروى عنه أبو

ث بقني من خالفة عمر، وتويف سنة اهللا بن حممد بن عقيل، وعمرو بن دينار، وغريهم، ولد لثالوعبد
). ٤/١١٠(، وسري أعالم النبالء، للذهبي، )٨/٢٦(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، . هـ٨١

عبد اهللا، حممد بن عيل بن احلسن بن عبد الرمحن، العلوي الكويف، اإلمام املحدث الثقة العامل الفقيه، أبو) ٤(
، وشذرات )١٧/٦٣٦(سري أعالم النبالء، للذهبي،. #٤٤٥، وتويف سنة #٣٦٧مسند الكوفة ولد سنة 

).٥/١٩٨(الذهب، البن العامد، 
سليامن، حييى بن يعمر، الفقيه العالمة املقرئ العدواين البرصي قايض مرو ويكنى أبا عدي، وكان أبو) ٥(

كربى،الطبقات ال. هـ١٢٩من أهل البرصة، وكان نحويا صاحب علم بالعربية والقرآن، تويف عام 
).٤/٤٤١(، وسري أعالم النبالء، )٧/٣٦٨(البن سعد، 



 

ُالرأي شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه املحقق ابن القيم رمحهام وقد رجح هذا َ
.)١(اهللا، وهو ترجيح له وزنه وقيمته يف عرصنا

أن املراد . »ال يرث املسلم الكافر«: يف حديث»الكافر«وأول أصحاب هذا القول 
عىل. )٢(»ال يقتل املسلم بكافر«: محل طائفة من العلامء حديث: الكافر احلريب، مثل

.)٤()٣(»ًومحله عىل احلريب هنا أوىل وأقرب حممال«: قال ابن القيم. الكافر احلريب
إن العمل يف مسألة ما باجتهاد إمام ويف أخرى باجتهاد إمام آخر يعترب : فإن قيل

: فاجلواب-ًتلفيقا وهو ممنوع
فيام لو عمل ًاتفق العلامء عىل أن التلفيق إذا أبطل إمجاعا فإنه ال جيوز، ثم اختلفوا 

ُيف مسألة باجتهاد إمام ويف أخرى باجتهاد آخر، ورجح اجلواز مجهور الفقهاء الذين ال  َ
.ِّيلزمون املقلد باتباع مذهب واحد يف كل مسألة

وجرى اخلالف بينهم يف التلفيق بني قولني ملجتهدين خمتلفني يف مسألة واحدة، 
: وذلك عىل ثالثة مذاهب أساسية

.ًطلقااجلواز م: األول
.ًاملنع مطلقا: الثاين

.اجلواز برشوط: الثالث
: وفيام ييل أدلة كل فريق

.وما بعدها) ٢/٨٥٣(، أحكام أهل الذمة، البن القيم، )٤/١٢٩(املستدرك عىل جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ١(
هل : قلت لعيل: ُ، من حديث أيب جحيفة قال)١١١(كتابة العلم، : البخاري، كتاب العلم، باب: أخرجه) ٢(

فام : قلت: قال. ال، إال كتاب اهللا، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما يف هذه الصحيفة: تاب؟ قالعندكم ك
.»العقل، وفكاك األسري، وال يقتل مسلم بكافر«: يف هذه الصحيفة؟ قال

).٢/٨٥٥(أحكام أهل الذمة، البن القيم، ) ٣(
).٥٨-٥٧ص(يوسف القرضاوي، . يف فقه األقليات، د) ٤(



 

: ًالقائلون باجلواز مطلقا
أن األصل جوازه ما مل يثبت منعه بدليل : استدل القائلون باجلواز بأدلة، منها

رشعي من كتاب، أو سنة، أو إمجاع، ومل يوجد، كام أن احلال يف عهد أوائل األمة كان 
عىل ذلك، حيث عمل العامة بالتلفيق من لدن الصحابة فمن بعدهم، وذلك من غري 
نكري، وقد ذهب إىل جوازه طائفة من علامء املذاهب أنفسهم، يقول الشيخ مرعي 

والذي أذهب إليه وأختاره القول ... «: يف رسالة يف جواز التلفيق للعوام)١(احلنبيل
تبع ذلك؛ ألن من تتبع الرخص فسق، بل حيث بجواز التقليد يف التلفيق، ال بقصد ت

ًوقع ذلك اتفاقا، خصوصا من العوام الذين  وال يسع الناس غري ... ال يسعهم غري ذلكً
مل ينقل عن أحد -ومع كثرة مذاهبهم وتباينهمهذا، ويؤيده أنه يف عرص الصحابة والتابعني

َّذهب من قلدته؛ لئال تلفق يف الواجب عليك أن تراعي أحكام م: منهم أنه قال ملن استفتاه
ًعبارتك بني مذهبني فأكثر، بل كل من سئل منهم عن مسألة أفتى السائل بام يراه، جميزا له العمل 

ًمن غري فحص وال تفصيل، ولو كان ذلك الزما ملا أمهلوه، خصوصا مع كثرة تباين . )٢(»أقواهلمً
بحث الفتوى من خطبة يف ) رشح خليل(وقال الدسوقي املالكي يف حواشيه عىل 

ًوالذي سمعناه من شيخنا نقال عن ) امتناع التلفيق(ويف كتاب الشرباخيتي : الكتاب
. شيخه الصغري وغريه أن الصحيح جوازه وهو فسحة

: وباجلملة ففي التلفيق يف العبادة الواحدة من مذهبني طريقتان: قال الدسوقي
. وهو طريقة املصاروة: املنع

يوسف بن أيب بكر بن أمحد الكرمي املقديس احلنبيل، مؤرخ أديب ومن كبار الفقهاء احلنابلة من مرعي بن ) ١(
غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى، وتوقيف الفريقني عىل خلود أهل الدارين، وتنوير بصائر : مصنفاته

، ومعجم املؤلفني، )٧/٢٠٣(ركيل، األعالم، للز. هـ١٠٣٣تويف سنة . املقلدين يف مناقب األئمة املجتهدين
).١٢/٢١٨(لعمر رضا كحالة، 

جتريد زوائد الغاية والرشح، حلسن الشطي، مطبوع مع مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، ) ٢(
).٦٧١-١/٦٩٩(م، ١٩٦١ملصطفى السيوطي الرحيباين، املكتب اإلسالمي، دمشق، 



 

. )١(»يقة املغاربة، ورجحتوهو طر: واجلواز
املقلد له أن يقلد أي : -يف فتح القدير يف كتاب أدب القايض-وقال ابن اهلامم 

تتبع الرخص، وأخذ العامي يف كل : أي(وأنا ال أدري ما يمنع هذا «: ثم قالجمتهد شاء، 
من النقل أو العقل، وكون اإلنسان يتبع ما هو أخف عىل) مسألة بقول جمتهد أخف عليه

حيب ما جنفسه من قول جمتهد مسوغ له االجتهاد، ما علمت من الرشع ذمه عليه، وكان
. )٢(»خفف عن أمته

يوسف خلف كام نقل مثل هذا عن ابن نجيم املرصي احلنفي وغريه، وقد صىل أبو
يوسف بقول ًبعد أن احتجم ومل يتوضأ؛ عمال بمذهب مالك، وأخذ أبوهارون الرشيد

نأخذ : ُأعلم أنه صىل بعد أن اغتسل من ماء بئر فيه فأرة ميتة، فقالأهل املدينة، حني
. »ًإذا بلغ املاء قلتني مل حيمل خبثا«: بقول إخواننا من أهل املدينة

: ًالقائلون باملنع مطلقا: ًثانيا
التلفيق يؤدي إىل التالعب بأمور الدين وأحكام الرشع؛ لكونه يؤدي إىل تتبع -١

. هو أيرس من املذاهب، وهذا ال جيوزالرخص واألخذ بام
ًلو أن رجال عمل بقول أهل الكوفة يف النبيذ، وأهل «: وقد أثر عن اإلمام أمحد قوله

. )٣(»ًاملدينة يف السامع، وأهل مكة يف املتعة كان فاسقا
إن األخذ بالتلفيق يلزم منه احتامل الوقوع يف خالف املجمع عليه؛ ألنه ربام يكون -٢

ُالذي عمل به ولفقه مما مل يقل به أحداملجموع َ َّ . ًفيكون باطال)٤(َ

).١/٢٠(حاشية الدسوقي، ) ١(
). ٧/٢٥٨(لقدير، البن اهلامم، رشح فتح ا) ٢(
).٥١٩ص(املسودة، آلل تيمية، ) ٣(
وما بعدها، ورشح الكوكب ) ٧ص(الكشف والتدقيق لرشح غاية التحقيق يف منع التلفيق، للسيوطي،) ٤(

).١١٠٩-٢/١١٠٦(وما بعدها، وإرشاد الفحول، للشوكاين، ) ٤/٥٧٧(املنري، البن النجار، 



 

ونوقش القول بأن التلفيق يؤدي إىل تتبع الرخص والبحث عن األيرس من املذاهب، 
وهو ما يؤدي إىل التالعب بأحكام الدين، نوقش بأن هذا مردود؛ ألنه ال مالزمة بني هذا 

بع الرخص وبحث عن األيرس من املذاهب؛ ، فالتلفيق يمكن أن يكون دون تتوبني التلفيق
ألن امللفق إنام يعمل بام هو أليق وأرفق حلاله، وهذا يساير ما قصده الرشع احلكيم من 

. )١(التخفيف والتيسري
: القائلون باجلواز برشوط: ًثالثا

واستدل القائلون باجلواز برشوط بأدلة املجيزين مع مراعاة ما عند املانعني لتكون 
: هيالرشوط 

. أال يؤدي ذلك إىل تتبع الرخص يف املذاهب والعمل بالتشهي-١
. أن يصار إليه عند الرضورة وما ينزل منزلتها-٢

ُوقد حاول الدكتور وهبة الزحييل أن يقدم ضابطا يستند إليه يف جواز التلفيق وعدم  ََ ْ ُ ً
استها، وحكمتها كل ما أفىض إىل تقويض دعائم الرشيعة، والقضاء عىل سي«: جوازه فقال

ًفهو حمظور، وخصوصا احليل، وأن كل ما يؤيد دعائم الرشيعة، وما ترمي إليه حكمتها 
وسياستها إلسعاد الناس يف الدارين وتيسري العبادات عليهم وصيانة مصاحلهم يف 

. املعامالت؛ فهو جائز مطلوب
تتبع والتلفيق اجلائز هو عند احلاجة أو الرضورة، وليس من أجل العبث، أو

ًاأليرس واألسهل عمدا بدون مصلحة رشعية، وهو مقصور عىل بعض أحكام 
. )٢(»العبادات واملعامالت االجتهادية ال القطعية

.وما بعدها) ٢٩٠ص(عد يف علم الفقه، للكريواين، املراجع السابقة، وقوا) ١(
).٢/١١٥٣(وهبة الزحييل، . أصول الفقه، د) ٢(



 

: الرتجيح
قول من قال بجوازه؛ لتواتر عمل السلف من أئمة : ولعل الراجح من هذه األقوال

رن السابع، وقد مىض املذاهب وغريهم عليه؛ وألن هذا النهي عنه ما نقل إال يف الق
. ًعمل األمة عىل خالفه، وذلك اجلواز برشط أال خيرق إمجاعا

ُوبناء عىل ما سبق فإنه جيوز للمفتي أن يستعمل التلفيق يف الفتيا، وذلك بالضوابط التالية ً :
ًفال خيتار من املذاهب أضعفها دليال، بل خيتار أقواها دليال، وال : أن يتبع القول لدليله-١ ً

ًبع شواذ الفتيا، وأن يكون عليام بمناهج املذهب الذي خيتار منهيت ُ .
ًإذا أحيط خربا باملذاهب : ًأن جيتهد يف أال يرتك املتفق عليه إىل املختلف فيه، فمثال-٢

اإلسالمية عىل تويل املرأة عقد زواجها بنفسها، ال يفتي بقول أيب حنيفة الذي انفرد به 
قول اجلمهور، وال مانع من أن يبني له قول أيب حنيفة من بني اجلمهور، بل يفتي ب
. َووجه اختياره رأي اجلمهور

وأن يكون ًبل يتبع الدليل، وينظر يف املصالح املعتربة رشعا، : َّأال يتبع أهواء الناس-٣
حسن القصد يف اختيار ما خيتار، فال خيتار إلرضاء حاكم أو هلوى الناس، وجيهل 

، فال يكون كأولئك املفتني الذين يتعرفون مقاصد احلكام قبل أن غضب اهللا تعاىل ورضاه
يفتوا، فهم يفتون ألجل احلكام، ال ألجل احلق، ولقد رأى الناس من بعض املفتني أنه يتبع 
موضع التسامح بالنسبة للحاكم ولنفسه، وموضع التشدد بالنسبة للناس، فيختار لنفسه من 

. )١(حد التشددآراء مذهبه الذي يفتي به، ولو بلغاملذاهب أيرس اآلراء، وخيتار لغريه
: املوقف من التلفيق، فيقول)٢(ويلخص العالمة القاسمي

).٣٠٨ص(عبد احلي عزب، . ، الضوابط الرشعية لإلفتاء، د)٤٠٥ص(أصول الفقه، ملحمد أيب زهرة، ) ١(
مام الشام يف عرصه مجال الدين أو حممد مجال الدين ابن حممد، من ساللة احلسني السبط، إ: القاسمي) ٢(

ًعلام بالدين، وتضلعا من فنون األدب، مولده ووفاته يف دمشق، كان سلفي العقيدة ال يقول بالتقليد، له  ً
الفتوى يف اإلسالم، وإرشاد اخللق إىل العمل بخرب الربق، وموعظة املؤمنني اخترص به إحياء : من الكتب

العوائد، وقواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث، علوم الدين، للغزايل، وإصالح املساجد من البدع و
). ٢/١٣٥(األعالم، للزركيل، : ينظر. هـ١٣٣٢وحماسن التأويل يف تفسري القرآن الكريم، تويف عام 



 

َوالقصد أن التلفيق الذي يبحث عنه املتأخرون ينبغي للمفتي إذا استفتي عن « ِْ ْ ُ
إىل القول مسألة منه أن ينظر إىل مأخذها من الكتاب والسنة أو مدركها املعقول منها، وأما ترسعه

ًبالتلفيق بطالنا أو قبوال فعدول عن منهج السلف، عىل أن ما يسمونه بعد تلفيقا  ُ بقطع النظر عام -ًً
.)١(»حيب اهللا أن تؤتىربام رجع إىل نوع الرخص التي-ذكرنا من شأنه
أليس يف هذا تتبع لرخص املذاهب، وخروج عن السبيل القويم إىل : فإن قيل

لرخص واملسائل الشاذة يف كل مذهب؟مسلك ذميم من تتبع ا
إن تتبع الرخص يف كل مذهب ممنوع إال أن يؤدي إليه اجتهاد : فاجلواب كام تقدم

.معترب، أو تقليد سائغ
: استخراج األصول والقواعد والضوابط النافعة يف احلكم عىل النوازل: ًثانيا

إيقاع احلياة وواكب مما ال شك فيه أن الفقه فيام مىض قد ساير حياة الناس، وضبط
املستجدات يف كل عرص بحسبه، وتصدى فقهاؤنا األقدمون ألقضيات متعددة ومسائل 
مستحدثة مل يكن للسابقني عليهم عهد هبا؛ فاستثمروا أحكام تلك النوازل بثاقب النظر 
وبديع االستنباط؛ فأكدوا برهان صالحية الرشيعة اإلسالمية وأصالتها، وقدموا الدليل 

.جازها ومتام كامهلاعىل إع
ًوتصدى الفقهاء واملجتهدون ملسائل شتى، فوضعوا هلا حلوال جزئية وأحكاما  ً
خاصة، ومن مجلة تلك الفروع املستكثرة واملسائل املتنوعة قعدوا قواعد جامعة، يف 

.الفقه تارة، ويف األصول أخرى، ويف مقاصد الرشيعة تارة ثالثة
حلاكمة كانت بمثابة عالمات الطريق ومنارات وهذه القواعد اجلامعة والضوابط ا

االهتداء ملن جاء بعدهم، فحذا حذوهم ونسج عىل منواهلم؛ فاعتدوا بتلك القواعد 

).١٧١ص(الفتوى يف اإلسالم، للقاسمي، ) ١(



 

اجلامعة النافعة، وعملوا من خالهلا عىل التصدي لصعاب النوازل، ومدهلامت املسائل، 
ان عن تقعيد وفيام سبق عرضه من قواعد أصولية وفقهية ما يشهد عىل أن اجتهادهم ك

.وتأصيل؛ يبنى عليه التفصيل ويرتبط بالدليل والتعليل
جامع بيان «يف باب من كتاب Pويف التأكيد عىل هذا املعنى قال ابن عبد الرب 

اجتهاد الرأي عىل األصول عند عدم النصوص يف حني نزول «: بعنوان» العلم وفضله
كون إال عىل أصول يضاف وهذا يوضح لك أن االجتهاد ال ي«: P، يقول »النازلة

.)١(»إليها التحليل والتحريم، وأنه ال جيتهد إال عامل هبا
وعليه فإنه يتعني عىل فقهاء الزمن احلارض دراسة تلك الفتاوي واملسائل التي 

، لرتد اجلامعةًحكم فيها املتقدمون وفقا ألصوهلم وقواعدهم؛ ليستنبطوا تلك القواعد 
ستعينوا بذلك الرتاث الفقهي عىل تكوين امللكة األصولية إليها النوازل املعارصة، ولي

املقاصدية الفقهية التي هتيئ للتعامل مع املسائل املستحدثة، وال سيام يف جمال األقليات 
.اإلسالمية التي تكثر عوارضها وتتنوع طوارئها ومشكالهتا

َّعىل ما أصله ِّوعىل فقهاء الزمن احلارض أن يعلموا طلبتهم هذه املنهجية باالتكاء 
األقدمون، واالنتفاع بطريقتهم العلمية الرائقة، وما أحسن قول شيخ اإلسالم ابن 

فقد كنا يف جملس التفقه يف الدين، : أما بعد«: -يف جملس للتفقه والتعليم-Pتيمية 
ًوالنظر يف مدارك األحكام الرشعية، تصويرا وتقريرا، وتأصيال وتفصيال، فوقع الكالم  ً ً ً

.)٢(»...ٍال حول وال قوة إال باهللا، هذا مبني عىل أصل وفصلني: أقولف... يف
ودراسة ما كتبه األقدمون يف مقاصد الرشيعة يفيد العامل املجتهد املتصدي لنوازل 
ًالعرص كثريا، ويمكنه من التفريق بني رتب املقاصد واملقدم منها عند التعارض، 

).٢/٨٤٨(جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب، ) ١(
).٢١/٥٣٤(، جمموع الفتاوي، البن تيمية) ٢(



 

رتب املأمورات واملنهيات، وإدراك مراتب األدلة والتمييز عند اختالط األحكام وتداخلها بني 
واألحكام، ومعرفة مواضع اإلمجاع واالتفاق، ومواقع السعة واالختالف، وأسباب الرتجيح 

.واملرجحات، ونحو ذلك مما تكمل به عدة فقيه يدرس نوازل العرص
شاد يف وبمثل هذا املسلك الرشيد تتحقق مصالح العباد ويتبرص الفقيه بام به حتقق الر

وليس يؤمر أحد أن «: الفتاوى، وتظهر صحة قول اإلمام الشافعي وأرجحيته حني قال
ًحيكم بحق إال وقد علم احلق، وال يكون احلق معلوما إال عن اهللا نصا أو داللة من اهللا؛ 

ٍ؛ فليس تنزل بأحد نازلة إال والكتاب يدل ^فقد جعل اهللا احلق يف كتابه، ثم يف سنة نبيه 
.)١(»نصا أو مجلةعليها 

َّوليس خيفى أنه ما من عامل جمتهد قد حفظت أقواله، ومجعت مصنفاته إال وقد بث يف 
ًثنايا ما ألف وصنف وما أفتى فيه من مسائل ونوازل أصوال وضوابط يف سائر أبواب الفقه 
والعلم، ومنهم من عني بالتصنيف يف القواعد الفقهية واألصولية خاصة، ومنهم من 

القواعد املقاصدية، وقد اشتهر مجع من العلامء بالعناية هبذا املنحى يف التأليف تناول
والتصنيف، وليس يف األقدمني كالشافعي والعز ابن عبد السالم وابن تيمية والشاطبي 

!وابن القيم يف هذا املجال أحد
حظ ثم إن املحدثني واملعارصين قد أدلوا يف هذا املجال بدالء متفاوتة، وإن كان 

.معظمهم يف اجلمع والرتتيب والتنضيد والتنسيق أوفر من حظهم يف التأصيل والتقعيد
وال إشكال يف هذا فإن من املتفقهني غري فقهاء وهم الرواة، ومنهم حاملو الفقه 
الفقهاء، ومن الصنف األخري صفوة هم أهل االستنباط والتقعيد والتأصيل، وأولئك 

!خرينثلة من األولني، وقليل من اآل

).٩/٦٩(األم، للشافعي، ) ١(



 

ومن الفقهاء من تقرص مهته عىل تنزيل األحكام يف مواقعها، ومنهم من تتعدى مهته الواقع 
احلارض إىل املستقبل، وينفذ برصه من احلال إىل املآل، ويمتلك رؤية ارتيادية واسرتاتيجية يف 

. السياسة الرشعية؛ فيبرص مواقع املصلحة ويتوخاها، ومواقع املفسدة ويتخطاها
! ألولويات ويرعاها، وهذا يمتلك ناصية ما يسمى بفقه التوقع بعد فقه الواقعويرتب ا

.وال شك أن الصنف األخري أندر من الكربيت األمحر، وأنفس من اإلبريز األصفر
: تطبيق بعض الفتاوي القديمة جزئيا أو كليا يف املسائل املعارصة: ًثالثا

له الفقيه، ويستأنس به املجتهد، وهو الفتاوي السابقة ميدان فسيح ينتفع من خال
علم ال غنى عنه للفقيه املعارص؛ فهو علم تروى فيه األحكام الصادرة عن الفقهاء يف 

.)١(الوقائع اجلزئية؛ ليسهل األمر عىل القارصين بعدهم
ومعرفة تلك الفتاوي القديمة تعطي صورة عن النازلة يف عهدها السابق وتطورها 

لالحق، والفقيه حيث يطالع مسالك العلامء يف تقرير حكمها الذي جد يف الوقت ا
يتمهد طريق بحثه، وتتذلل وعورة سبيله يف بحث النازلة؛ فربام طبق عىل هذه الفتاوي 

.ًمبارشة، وربام ملح أوجها للفرق والتمييز بني القديم واحلديث
ُوكتب الفتاوي هذه متثل الناحية التطبيقية«: Pيقول الشيخ الزرقا  ُ العلمية من ُ

ُالفقه، وتظهر نتائج املبادئ النظرية واألحكام املقررة، ومدى مالءمتها للمصلحة التطبيقية عند 
.)٢(»ًوقوع احلوادث املتوقعة كل وقت؛ ألن احلوادث املتأخرة كثريا ما تتشابه مع وقائع املايض

كام قال -فإهنم ^ُوحني تذكر الفتاوي القديمة تأيت يف املقدمة فتاوي أصحاب رسول اهللا
ُّمثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثاهلا، وردوا بعضها إىل بعض «: - Pابن القيم

).٥٥٨-٢/٥٥٧(مفتاح السعادة، لطاش كربى زاده، ) ١(
).١/٢١٤(املدخل الفقهي العام، للزرقا، ) ٢(



 

.)١(»يف أحكامها، وفتحوا للعلامء باب االجتهاد، وهنجوا هلم طريقه، وبينوا هلم سبيله
ْثم من بعدهم من التابعني وتابعيهم هلم تبع يف هذا املنهج واملسلك ِْ َ.

ًإن النوازل املعارصة ازدادت تعقيدا بتعقيدات العرص، وبظهور ومن غري شك ف
خمرتعات علمية مذهلة التطور، ال يف جمال املعلومات فحسب، بل يف كل جمال علمي، ودراسة 
ًالفتاوي القديمة تعطي تصورا عن وضع النازلة اجلديدة وإىل أي مدى يمكن اعتبارها نازلة من 

.ا، ومن ثم استنباط احلكم املناسب هلاكل وجه، وهذا قد يفيد يف تكييفه
ويف الرتاث الفقهي املذهبي القديم ما يشري بجالء إىل مآخذ أحكام معارصة، 
َومسائل نازلة كالتلقيح الصناعي، وقد ذكر الفقهاء حكم استدخال املرأة منيا يف  َ َ

وسواء فرجها، وسواء أكان املني لزوجها، أم لغريه، وسواء أكان ذلك لشهوة، أم ال؟
َّأكان ذلك عن قصد، أم ال؟ بام يمكن أن يكون أمارات ترشد إىل حكم التلقيح 

.)٢(املجهري والصناعي اليوم
ويف الرتاث الفقهي املذهبي ما يتناول حكم الوفاة الدماغية، وما يرتتب عليها؛ فقد 
َتناول الفقهاء حكم من جرح فلم تبق فيه إال مثل حركة املذبوح بحيث يعمل قلبه
وأعضاؤه تتحرك حركة ال إرادية؛ فهل حيكم له باحلياة، أم ال؟ وما حكم من جنى عليه يف 

. )٣(ًهذه احلالة، وهل يعد قاتال، أم ال؟

).١/٢٥٧(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
ن، دار الكتب عبد اللطيف حسن عبد الرمح: الفتاوي اهلندية، للشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند، حتقيق)٢(

، جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، لعبد الرمحن بن )٤/١٢٤(م، ٢٠٠٠-# ١٤٢١، ١العلمية، بريوت، ط
، حاشية )٢/٢٥٢(، ه١٤١٩حممد بن سليامن الكليبويل، املدعو بشيخي زاده، دار الكتب العلمية، بريوت، 

وابن قاسم عىل حتفة املحتاج، املكتبة ، حوايش الرشواين)٤/٢٠٢(، فتاوي الرميل، )٥/٢١٣(ابن عابدين، 
، )٤٣١-٨/٤٣٠(، هناية املحتاج، للرميل، )٨/٢٣١(م، ١٩٣٨-# ١٣٥٧التجارية الكربى، القاهرة، 

).٥/٧٣(كشاف القناع، للبهويت، 
).٥/٥١٦(، كشاف القناع، للبهويت، )٤/١٢(، مغني املحتاج، للخطيب الرشبيني، )٣/١٣٠(حاشية ابن عابدين، ) ٣(



 

ٍويف الرتاث الفقهي ما يتعرض حلكم إعادة اجلزء املقطوع يف حد أو قصاص من  ٍّ
و قريب منها يف حال هذه املسألة، أو ما هل الفقهاءاجلاين بعد تنفيذ احلكم، وقد تناو

إذن املجني عليه يف اإلعادة والرد، ويف حال مل يأذن، ويف حال استطاع املجني عليه 
.)١(اإلعادة لعضوه املقطوع، ويف حال مل يستطع

وينبغي التنبه إىل أن داللة تلك الفتاوي القديمة عىل النوازل املستجدة قد ال تكون 
و اللزوم، وقد ال تكون بمفهوم املوافقة، وإنام قد بطريق املطابقة، وإنام بطريق التضمن أ

.تكون بمفهوم املخالفة
: االعتامد عىل النصوص يف ضوء املقاصد: ًرابعا

ًوأخريا فإن املفتي املعارص اليوم إذا طالع هذه الفتاوي وتأمل يف طريقة الفقهاء 
تهم بفقهها، القدامى بان له تعلقهم بالنصوص والتزامهم هبا، وحرصهم عليها، وعناي

.وما صادمها أو عارضها أو أهدرها فهو مرفوض
عنايتهم باملعاين واملقاصد واملصالح، واألصل أن -ًوبوضوح أيضا-كام تربز 

.ًجيتمع يف حس الفقيه النص وما يقتضيه، واملصلحة واملعنى معا
ًولقد رأينا يف فقه املذاهب أيضا رعاية ما سبق آنفا؛ فاملزارعة مثال فاسدة ً يف ظاهر ً

الرواية عند احلنفية، وهو رأي أيب حنيفة، لكن الفتيا املعتمدة يف مذهب الفقهاء احلنفية 
؛ للنص عليها وحلاجة الناس إليها؛ )٢(هي عىل قول الصاحبني، وهو أن املزارعة جائزة

.)٣(»عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من ثمر أو زرع«^ألن النبي 

، كشاف )١٠/٩٨(، اإلنصاف، للمرداوي، )٧/١٨٤(، األم، للشافعي، )٦/١١(الفتاوي اهلندية، ) ١(
).١٦/١٧(، البيان والتحصيل، البن رشد، )٥/٥٤٩(القناع، للبهويت، 

).٥/٢٩١(، الفتاوي اهلندية، )٦/٢٧٥(الدر املختار، للحصكفي، ) ٢(
: ، ومسلم، كتاب املساقاة، باب)٢٢٨٥(ًر أرضا فامت أحدمها، إذا استأج: البخاري، كتاب اإلجارة، باب: أخرجه) ٣(

.م، من حديث عبد اهللا بن عمر-واللفظ له-) ١٥٥١(املساقاة واملعاملة بجزء من الثمر والزرع، 



 

.)١(حلنابلة مع الظاهرية وهذا مذهب املالكية وا
ومثل هذا كثري مشهور معروف من مذاهب الفقهاء من لدن أصحاب رسول اهللا 

ًينظرون إىل النصوص، وإىل مقاصدها معا، وال يغفلون حكمها ش؛ فقد كانوا ^
.ومصالح الناسوعللها 

وترصفات الصحابة الفقهية تؤكد عىل كلية الرشيعة الكربى التي تستند إليها 
.مها، وهي جلب املصالح وتكثريها، ودفع املفاسد وتقليلهاأحكا

وباستقراء ما أثر عن الصحابة نجد نامذج كثرية تنم عن اجتهادات عميقة ال خترج 
: عن روح النص، وإن بدت للبعض خمالفة له، من ذلك

ًأرسل معاذ بن جبل إىل اليمن قاضيا وواليا فطلب منه رسول اهللا ^أن الرسول  ً
خذ احلب من احلب، «: ذه الزكاة من أهل اليمن التوسط يف أخذه فقالعند أخ^

.)٢(»والشاة من الغنم، والبعري من اإلبل، والبقرة من البقر
ائتوين بعرض ثياب مخيص، «: ًلكن معاذا نظر إىل احلكمة من أخذ الزكاة فقال ألهل اليمن

ُأو لبيس يف الصدقة مكان الشعري أهون .)٣(»باملدينة^النبيٌعليكم، وخري ألصحابَ

).٨/٢١١(، املحىل، البن حزم، )٣/٥٣٧(، كشاف القناع، للبهويت، )٧/١٥٢(مواهب اجلليل، للحطاب، ) ١(
ما جتب فيه : ، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب)١٥٩٩(صدقة الزرع، : ، كتاب الزكاة، بابداودأبو: أخرجه) ٢(

، من حديث عطاء بن يسار عن معاذ بن )١/٣٨٧(»املستدرك«، واحلاكم يف )١٨١٤(الزكاة من األموال، 
شيخني، هذا إسناد صحيح عىل رشط ال«: قال احلاكم. فذكره... بعثه إىل اليمن فقال^ جبل أن رسول اهللا 

، »التلخيص احلبري«؛ فتعقبه احلافظ ابن حجر يف »إن صح سامع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل؛ فإين ال أتقنه
َّال نعلم أن : وقال البزار. مل يصح ؛ ألنه ولد بعد موته، أو يف سنة موته، أو بعد موته بسنة«: بقوله) ٢/٣٧٥(

.اهـ.»ًعطاء سمع من معاذ
). ١/٤٤٧(العرض يف الزكا ة، : قال معاذ، كتاب الزكاة، باب: ًما به إىل طاوس قالَّعلقه البخاري جاز) ٣(

ما قالوا يف أخذ العروض يف الصدقة، : ، كتاب الزكاة، باب»مصنفه«ابن أيب شيبة يف : -ًخمترصا-ووصله 
إسناده إىل طاوس صحيح، إال أن «: )١/١٨(»فتح الباري«قال احلافظ ابن حجر يف ). ٣/١٨١(

.»ا مل يسمع من معاذًطاوس



 

وقد أفتى وقىض اخللفاء الراشدون يف كثري من القضايا، كان بعضها يشتمل عىل تغيريات 
َطفيفة، أو كبرية عام كان يفتى به يف عهد الرسول ْ .سنة^، وبعضها مما مل يسن فيها الرسول^ُ

قة ، ودرء حد الرس)١(يف منع التزوج بالكتابياتسوقد سبقت اجتهادات عمر 
.)٣(، وإجازته للتسعري)٢(عام الرمادة

. ، وغريها)٤(للصناعسوتضمني عيل
وهذه االجتهادات كلها دائرة يف إطار السياسة الرشعية ورعاية املصالح اإلنسانية، من غري 

ٍمناقضة ملقصود النص، وال إبطال للفظه،  ومن أراد أن يعرف املناسبات واملصالح واملفاسد «ٍ
ْلك عىل عقله، بتقدير أن الرشع مل يرد به، ثم يبني عليهفعليه أن يعرض ذ .)٥(»األحكامَِ

.سبق خترجيه) ١(
عن قال السعدي سألت أمحد بن حنبل: )٣/١١(يف إعالم املوقعني، Pوقال ابن القيم سبق خترجيه،) ٢(

: قلت. إي لعمري: فقال. تقول به: فقلت ألمحد. العذق النخلة، وعام سنة املجاعة: هذا احلديث، فقال
.ذا محلته احلاجة عىل ذلك والناس يف جماعة وشدةال إ: فقال. إن رسق يف جماعة ال تقطعه

التسعري، : ، كتاب البيوع، باب»السنن الكربى«، والبيهقي يف )١٣٢٨(»املوطأ«اإلمام مالك يف : أخرجه) ٣(
ًخمترصا ومطوال-) ٦/٢٩( ، من حديث عن سعيد بن )٨/٢٠٤(»معرفة السنن واآلثار«، ويف -ً

ًبن أيب بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق؛ فقال له عمر بن املسيب، أن عمر ابن اخلطاب مر بحاطب
.»إما ان تزيد يف السعر، وإما أن ترفع من سوقنا«: اخلطاب

).٦/٢٨٥(يف القصار والصباغ وغريه، : ، كتاب البيوع واألقضية، باب»مصنفه«ابن أيب شيبة يف : أخرجه) ٤(
).١/١٣(السالم، قواعد األحكام يف مصالح األنام، للعز ابن عبد )٥(



 

 

U

لنوازل األقليات املسلمة خصوصيات كثرية ومتنوعة بتنوع خصائص وظروف تلك 
، وتنبيه عىل املقاصد الرشعية األقليات يف مواطنها، وقد سبق ذكر طرف من تلك اخلصوصيات

لفقه النوازل لألقليات اإلسالمية، وهي مقاصد تدور عىل حفظ حياة تلك األقليات، والتمكني 
هلا يف تلك املجتمعات، ومحايتها من الذوبان ومن االنعزال، مع تطلع إىل نرش دين اإلسالم 

.تلك األقلياتباحلال واملقال، وإقامة عالقة رشيدة مع الواقع الذي تعيش فيه 
والتعامل مع نوازل تلك األقليات حيتاج إىل اجتهاد يقوم عىل االنتقاء بالرتجيح يف 
ظل متغريات كثرية، وال يمتنع أن يكون يف بعض مسائله اجتهاد جديد من غري تعويل 
ٍعىل انتقاء، أو ختريج، ويبقى أن االجتهاد يف حتقيق املناط باق ال ينقطع؛ ألنه تطبيق 

.العلمية املتفق عليها عىل واقع جديد تنطبق عليه تلك القاعدةللقاعدة
ًشهد اهتامما متزايدا بشأن األقليات؛ فاملجلس األورويب لإلفتاء معني توهذه األيام  ً

بمسائلها، وجممع فقهاء الرشيعة بأمريكا يعقد املؤمترات لبحث نوازهلا، ومن قبلهام 
ًمل اإلسالمي كثريا ما عنيا ببحث قضاياها من جممع الفقه اإلسالمي بجدة، وبرابطة العا

. خالل مؤمترات وبحوث متعددة
كام أن املفتني عرب وسائل اإلعالم الفضائية املبارشة يبثون فتاوهيم، وجييبون عىل البعد عن 

.أسئلة مشاهدهيم ومستمعيهم من أبناء املسلمني خارج ديار اإلسالم حول العامل



 

 : :

وهذه النوازل باب مفتوح وهنر ممدود، ال تنقطع روافده، وال جتف منابعه، ما تبدل 
اجلديدان، وبقيت يف األرض حياة، فحياة الناس متجددة، والوترية يف ذلك متسارعة، 

: نامذج من تلك النوازل هلا عالقة بشتى أبواب الفقهوفيام ييل
: يات يف العباداتمن نوازل األقل: ًأوال

.أوقات الصالة ألهل القطبني وأحكامها-
.الصالة يف الطائرات واملركبات الفضائية-
.اخلطبة والصالة يف معابد غري املسلمني، وما مدى حرمة تلك املعابد-
.حكم إمامة املرأة للرجال يف الصالة أو يف اجلمعة-
.خطبة اجلمعة بغري العربية-
.مقابر غري املسلمنيدفن املسلم يف-
).التابوت(دفن املسلم عىل طريقة غري املسلمني -
.املشاركة يف تشييع جنازة غري املسلم-
.دخول الكنائس للعزاء ونحوه-
.أحكام ذبائح غري املسلمني-
.أحكام األطعمة واألدوية التي تدخلها مواد نجسة أو حمرمة-
.حكم إعطاء الزكاة لغري املسلمني-
.حكم توظيف أموال الزكاة يف مشاريع جتارية لدعم املراكز اإلسالمية-



 

.حكم نقل أموال الزكاة من مواردها-
.حكم دفع أموال الزكاة ألعامل اجلمعيات واملراكز اإلسالمية-
.حكم دفع أموال الزكاة إىل مصارف غري منصوص عليها؛ حلاجة األقليات إليها-
.كيفية صيام أهل القطبني-

: من نوازل األقليات يف املعامالت: ًثانيا
.حكم العمل والتعامل مع البنوك خارج بالد اإلسالم-
.حكم التمويل البنكي لرشاء املساكن-
.أحكام عقود التأمني التجاري-
.أحكام الرضائب وحكم التحايل عليها والتهرب منها-
.ىل حمرماتحكم اإلجارة عىل األعامل املحرمة، أو التي تشتمل ع-
.حكم دفع الرشاوى إلنجاز بعض األعامل اإلسالمية أو الشخصية-
.حكم اإلجارة عىل طباعة مطبوعات دينية لغري املسلمني-
.حكم اإلجارة عىل بناء دور العبادة لغري املسلمني-
.حكم اإلجارة عىل بناء دور اللهو املحرم ونحوها-
.نادق واألعامل السياحيةحكم اإلجارة يف أعامل املطاعم والف-
.حكم االشتغال باملحاماة، وتوكيل غري املسلمني-
.حكم االشتغال بالقضاء-
.حكم االشتغال باألعامل العسكرية-

: من نوازل األقليات يف النكاح والطالق: ًثالثا
.حكم الزواج من غري املسلامت يف غري دار اإلسالم-
.إلسالمحكم النكاح املؤقت يف غري دار ا-



 

.حكم توثيق الزواج يف املحاكم غري املسلمة-
.حكم الزواج الصوري بقصد احلصول عىل اإلقامة أو اجلنسية يف غري دار اإلسالم-
.حكم زواج املسلمة من غري املسلم وما يرتتب عليه من آثار-
.حكم إجراء عقد الزواج بني املسلم والكتابية عىل يد القسيس يف الكنيسة-
.كم اللجوء إىل الرشطة أو املحاكم غري املسلمة يف اخلالفات الزوجيةح-
.ًحكم بقاء من أسلمت حتت زوجها الكافر طمعا يف إسالمه-
.والية عقد النكاح ملن ال ويل هلا يف بالد األقليات-
.حكم تعدد الزوجات يف البالد غري املسلمة التي ال جييز قانوهنا تعدد الزوجات-
.واج بنية الطالق ملن أقام بتلك الديارحكم الز-
.حكم طلب الطالق من القايض غري املسلم يف غري دار اإلسالم-
.ما يرتتب عىل وقوع الطالق من آثار يف غري دار اإلسالم-
.حكم الطالق الصوري ألجل التعدد يف تلك البالد-
.تزم برشائعهحكم البقاء مع غري املسلمة التي دخلت يف اإلسالم، ثم مل تل-
.والية املراكز اإلسالمية يف التطليق والتفريق-

: من نوازل األقليات األرسية واالجتامعية: ًرابعا
.حكم نزع حجاب املسلمة يف املدارس واملصالح احلكومية-
.حكم الوقف والوصية واهلبة بني املسلمني وغري املسلمني-
.ري املسلمحكم الوصية والوقف البن الزنا، وللولد غ-
.أحكام املشاركات يف األعياد الدينية، أو املناسبات القومية، ونحو ذلك-
.أحكام املشاركات يف اجلمعيات االجتامعية، أو الدينية، أو الفكرية-
.موقف األقليات املسلمة عند تعرضها لالعتداء من أهل تلك الدار-



 

: من نوازل األقليات يف السياسة الرشعية: ًخامسا
.حكم والية أهل احلل والعقد يف تلك الديار عىل األقليات املسلمة-
.حكم تويل الوظائف العامة يف الدولة غري املسلمة-
.حكم إقامة األحزاب اإلسالمية يف الدولة غري املسلمة-
.حكم االنضامم إىل أحزاب غري إسالمية-
.حكم حتالف األحزاب اإلسالمية مع أحزاب غري إسالمية-
.حكم املشاركة يف الرتشيح واالنتخابات النيابية-
.واجب األقليات يف نرصة القضايا اإلسالمية-

إىل آخر هذه املسائل الكثرية واملتشعبة يف شتى نواحي احلياة الفردية واألرسية 
واالجتامعية والثقافية واالقتصادية والسياسية، وهذه النوازل إنام هي أسئلة تدل عىل أن 

ُم عن بالد اإلسالم مل ينسهم دينهم، بل هم حريصون متام احلرص عىل إرضاء اغرتاهب
.بارهيم، وعدم اخلروج عن سلطان دينه وأحكام رشعته

كام أن هذه األسئلة وأخواهتا تتطلب اإلجابة من علامء الرشيعة الراسخني يف العلم، 
واء؛ إذ ال يكفي واحد ٍّالذين استفرغوا وسعهم يف معرفة الرشع، ومعرفة الواقع عىل حد س

فإن بعض هذه األمثلة حتتاج إىل اجتهاد جديد، -وكام تقدم-عن اآلخر، وبطبيعة احلال 
وأخرى إىل ترجيح وانتقاء من الذخرية الفقهية، مع اجتهاد دائم يف حتقيق املناط، ورعاية 

رب عنها حالة وجود املسلمني عىل أرض غري إسالمية مما يعرف بمسألة الدار، والتي قد يع
.ًأيضا بحكم املكان
 : :

بتتبع تلك األسئلة الواردة عن خمتلف وسائل االتصال واإلعالم، وبتتبع 
اإلجابات الصادرة عرب خمتلف وسائل تبليغ الفتيا من الرسائل والكتب والبحوث 



 

يظهر بجالء ذلك التنوع الضخم يف -ضائياتواملجالت والصحف واإلذاعات والف
ًأسئلة النوازل لدى تلك األقليات اإلسالمية فضال عن األسئلة فيام ال يعد من قبيل 
املسائل املستجدة والقضايا املستحدثة، وال ختطىء عني متفحص أن هذه اإلجابات 

كم برشيعة رهبا، التي تصدر إىل تلك األقليات الناشئة يف مواطنها املقيمة يف بالد ال حت
ترجع إىل ثالثة مناهج يف تعاملها مع تلك -واملتفاوتة يف ظروفها وآالمها ومشكالهتا

.األسئلة، وتعاطيها مع تلك املشكالت
: وفيام ييل بيان خمترص لتلك املناهج

: منهج التضييق واإلفراط: املنهج األول
.هبية قديمةوأصحاب هذا املنهج فريقان؛ أهل ظاهرية حديثة، وأهل مذ

فأما األولون فعىل الظواهر النصية جيمدون، وعن مقاصد الرشيعة يعرضون، ال 
ِّيقولون بالقياس، وحيملون النصوص فوق ما قد حتتمله من دالالت، ويعتقدون 
النصوص وحدها وافية بأحكام كل نازلة بطريق النص عليها، أو بام ال حيتمل يف الفهم إال 

ِّوجها واحدا، وهم حيم ً لون االستصحاب ما ال حيتمل، وينكرون تغري الفتيا بتغري ً
.األوصاف واألعراف واملصالح والعلل

ِّوهؤالء حتملهم ظاهريتهم عىل حتوط يفيض إىل تشدد؛ لذا يبالغون يف سد الذرائع،  ٍ
ًوال يعرفون يف الفقه إال رأيا واحدا هو الراجح املطلق، وما سواه عدم من العدم ً !

واعد ومقاصد فقه األقليات وإعامل تلك األصول والضوابط يفيض وعدم إدراك ق
ُبصاحبه إىل تشديد وتعسري الرشيعة منه بريئة ٍ.

ِّيرسوا «: ويف احلديث. ]٧٨: احلج[﴾z}|{~�¡﴿:قال تعاىل
ِّوال تعرسوا وبرشوا وال تنفروا ِّ ِّ«)١(.

.سبق خترجيه)١(



 

عىل مذهبه ويشدد من أفتى الناس ليس ينبغي أن حيمل الناس«: وقد قال اإلمام أمحد
.)١(»عليهم

وليت هؤالء حني شددوا يف رأي أحالوا عىل غريهم؛ فإنه جيوز للمفتي أن حييل 
َّمن استفتاه عىل غريه ممن خيالفه القول يف أمر اجتهادي ال نص فيه وال إمجاع، ولو كان 

رأيه إن ًشأنه خطريا؛ ألن قصارى ما عند هذا املفتي هو ما انتهى إليه رأيه، ولعله يتهم
!ًكان منصفا، ولعل ما عند غريه من الرأي أوىل وأفضل مما عنده

فقال . »إذا فعله حينث«: عن مسألة يف الطالق فقالPوقد سئل اإلمام أمحد 
نعم، تعرف حلقة «: فقال-يصح؟: يعني-إن أفتاين أحد بأنه ال حينث : له السائل
ٍ؛ فدله عىل مفت خيالفه يف اجتها»املدنيني؟ ُ َّ َ .)٢(ده؛ ملا يف ذلك من السعة عىل املستفتيَ

وباجلملة فإن هؤالء الصنف يغلب عليهم التشديد، ويتجافون عن التيسري، 
ويغلب عليهم التعصب لرأي يف أمر اجتهادي، أو تشدد يف أمر خاليف، وقد قال سفيان 

.)٣(»إنام العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد«: الثوري
وأما الصنف الثاين فهم أصحاب املذهبية املفرطة، الذين يعتقدون أنه جيب عىل 
ُكل أحد أن ينتمي إىل أحد املذاهب األربعة املتبوعة، ويلزمون علامء كل مذهب 
ُباالجتهاد يف إطاره فحسب؛ خترجيا عىل قول اإلمام أو األصحاب، فإذا سئلوا فإهنم ال  ً

ًيفتون إال بنص اإلمام أو خترجي ُ َا أو إحلاقا، فإن مل جيدوا كان املنع واحلظر إليهم أقرب ُ ً
ِّمن اإلباحة واحلل ِ.

شعيب األرنؤوط وعمر القيام، : اآلداب الرشعية واملنح املرعية، لشمس الدين حممد بن مفلح، حتقيق) ١(
).١/١٨٩(م، ١٩٩٩- # ١٤١٩، ٣مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

).٦/٣١٩(، البحر املحيط، للزركيش، )٦/٣٠٠(كشاف القناع، للبهويت، ) ٢(
).٢/٧٨٤(ان العلم وفضله، البن عبد الرب، جامع بي) ٣(



 

ُوإذا نزلت باملسلم نازلة يستفتي من اعتقد أنه يفتيه «: Pوقد قال شيخ اإلسالم  َ
برشع اهللا ورسوله من أي مذهب كان، وال جيب عىل أحد من املسلمني تقليد شخص بعينه 

، وال جيب عىل أحد من املسلمني التزام مذهب شخص معني من العلامء يف كل ما يقول
يف كل ما يوجبه وخيرب به؛ بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويرتك ^غري الرسول 

.)١(»^إال رسول اهللا 
؛ فكل ما وقع لألقليات من »اخلروج من اخلالف مستحب«وهم يغلبون إطالق قاعدة  

ويفتوا باألشد، فيهاهو حمل شبهة فينبغي أن حيتاط مسائل، أو جاء من ديارهم من أقضيات ف
.وباالحتياط

: مقيدة بقيود يتعني مراعاهتا، منها» اخلروج من اخلالف مستحب«: وقاعدة
.َّأال يؤدي اخلروج من اخلالف إىل الوقوع يف حمظور رشعي-
ٍأال يكون دليل املخالف معلوم الضعف فال يلتفت عندئذ إىل خالفه- ِ َ َّ.
.يؤدي اخلروج من اخلالف إىل وقوع يف خالف آخرَّأال-
ًأال يكون العامل بالقاعدة جمتهدا، فإذا كان جمتهدا مل جيز له االحتياط فيها، بل - ً َّ

.)٢(ُينبغي عليه أن يفتي الناس بام ترجح عنده من األدلة والرباهني
أن امرأة مسلمة ومما ال شك فيه أن حاجة األقليات إىل السعة والتيسري بالغة، فلو

ًيف ديار غري املسلمني ال عائل هلا وال معني، ثم مات عنها أبوها غري املسلم تاركا هلا ما  َ ُ َ
ًيكفي سدادا من عيشها وصالحا حلاهلا، وغناء من فقرها وحاجتها يف ذلك املجتمع  ً ً

سالمي اإلأفال يتسع الفقه -ًغري املسلم الذي ال يقيم للنساء قدرا، وال يرعى هلن حرمة

).٢٠٩-٢٠/٢٠٨(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ١(
).١١٨ص(، ١طالعمل باالحتياط يف الفقه اإلسالمي، ملنيب حممود شاكر، دار النفائس، الرياض، ) ٢(



 

َيف تلك الديار ألن تفتى بجواز أخذها إلرثها من أبيها؟ وهذا وإن خالف ظاهر نص، ومذاهب  ٍّ َ َ ُْ
بن أيب سفيان من الصحابة، الفقهاء فإنه قد وافق قول معاذ بن جبل ومعاويةاألربعة

بن يعمر وإسحاق وسعيد بن املسيب ومرسوق من التابعني، وحممد بن احلسن وحييى
!وابن تيمية وابن القيم فيام رجحوه يف ديار اإلسالم؛ فكيف بغريها؟بن راهويه 

: منهج التساهل والتفريط: املنهج الثاين
ٌوأصحاب هذا املنهج فرق َ ِ :

. قدم املصلحة عىل النصت: إحدامها
تنهزم أمام الواقع املاثل يف حياة األقليات وديارها البعيدة عن ديار : والثانية

.ًومعنى، وربام اجتمعت السوأتان معاأهل اإلسالم مبنى 
.من يفعل ذلك رغبة أو رهبة: والثالثة

فأصحاب التوجه األول يغلبهم النظر إىل مصالح عاجلة وجزئية عن النظر 
إىل املصالح اآلجلة والكلية؛ فالتيسري مصلحة تقابلها مصلحة إقامة دين األقلية، 

. ولكنه يغلق أبواب السعة يف اآلخرةًواالقرتاض بالربا يفتح بابا للسعة يف الدنيا،
ًفغدا أصحاب هذا التوجه يقدمون مصالح موهومة عىل نصوص معلومة؛ فال  ََ ُِّ
مانع من التعامل بالبيوع املحرمة والفاسدة يف دار غري املسلمني، وال حرج عىل 
َّمن جلأ إىل حيل باطلة وإن ختوض بسببها يف الدماء أو الفروج املحرمة بغري 

ٌّواألقليات هلا فقه خاص حيكمها، وأصول لالستنباط ختالف ما عليه برهان،
ٌاملسلمون يف بالدهم، واالجتهاد أبوابه مرشعة وبال رشوط أو حدود َ َْ ُ!!

وعليه فإن دعاوي التجديد الفقهي واألصويل رائجة بني أصحاب هذا املنهج 
!املصلحي التجديدي التحاييل املتهافت

إضفاء الرشعية عىل هذا الواقع؛ بالتامس «مهمتهم وأصحاب التوجه الثاين 



 

ًخترجيات وتأويالت رشعية تعطيه سندا للبقاء، وقد تكون مهمتهم تربير أو مترير 
.ما يراد إخراجه للناس من قوانني أو قرارات أو إجراءات تريدها السلطة

ًومن هؤالء من يفعل ذلك خملصا مقتنعا ال ينبغي زلفى إىل أحد، وال مكافأ ة من ذي ً
َّسلطان؛ ولكنه واقع حتت تأثري اهلزيمة النفسية أمام حضارة الغرب وفلسفاته ومسلامته َ ُ«)١(.

فالقوانني الغربية لدهيم تتفق مع اإلسالم يف أكثر اجلوانب، والرشيعة كأهنا 
يوجب القبول ًمطبقة يف بالد غري املسلمني، واالنتامء إىل تلك البالد جنسية

ًويلزم بإعطاء الوالء ظاهرا وباطناًبأحكامها ديانة  ً ُ.
وبسبب من هذه الرؤية تتميع كثري من املواقف، وتتحلل كثري من العقائد، 
ٍّويضعف التمسك بكثري من األحكام األصلية والفرعية عىل حد سواء؛ فليست 

!ٍاملحافظة عىل أديان األقليات بمقصد، وال تبليغ الدين ورعاية حرماته هبدف
ُد تطبق قواعد العرف والرخص واملشقات والرضورات ونحوها عىل غري ويف هذا الصد

ًوجهها، وتتبع رخص املذاهب بغري ضابط، ويتذرع باخلالف الختيار األيرس مطلقا ُ َّ ُ.
منهم من يفعل ذلك رغبة يف دنيا يملكها أصحاب «: وأصحاب التوجه الثالث

اء الستار، أو حبا للظهور السلطة، أو من وراءهم، من الذين حيركون األزرار من ور
ْوالشهرة عىل طريقة خالف تعرف، إىل غري ذلك من عوامل الرغب والرهب، أو  َْ ْ ُ ِ
ُاخلوف والطمع التي حترك كثريا من البرش، وإن محلوا ألقاب أهل العلم، وألبسوا  ً

.)٢(»لباس أهل الدين
!معة، وإمامة املصلنيفال مانع من تويل املرأة الوالية العامة والقضاء، بل وخطبة اجل

).٩٠ص(يوسف القرضاوي، . االجتهاد املعارص، د) ١(
).٩٠ص(املرجع السابق، ) ٢(



 

!وال حرج من تغري الفتيا بتغري الرياح
: ال ينبغي للمفتي إذا كان يف املسألة قوالن«: Pيقول اإلمام القرايف 

أن يفتي العامة بالتشديد واخلواص من -أحدمها فيه تشديد واآلخر فيه ختفيف
لتالعب باملسلمني، والة األمور بالتخفيف، وذلك قريب من الفسوق واخليانة يف الدين وا

ودليل عىل فراغ القلب من تعظيم اهللا تعاىل وإجالله وتقواه، وعامرته باللعب وحب الرياسة 
.)١(»والتقرب إىل اخللق دون اخلالق، نعوذ باهللا من صفات الغافلني

الكف عن الرتخيص : من رشوط العلامء أهل اإلفتاء)٢(َّوقد عد ابن السمعاين
: تساهل نوعنيالPوالتساهل، ثم صنف 

أن يتساهل يف طلب األدلة وطرق األحكام، ويأخذ ببادئ النظر، وأوائل -«
.ِّالفكر فهذا مقرص يف حق االجتهاد، وال حيل له أن يفتي وال جيوز

ُأن يتساهل يف طلب الرخص وتأول السنة فهذا متجوز يف دينه وهو آثم من األول- ُّ«)٣(.
: تدالمنهج الوسطية واالع: املنهج الثالث

الوسطية يف هذا الباب هي وسطية اإلسالم يف استنباط األحكام، وهي 
وسطية بني طريف التشديد واإلفراط، وبني التسيب والتفريط، وهي وسطية 
تنضبط بالنصوص، وترعى املقاصد، وحتقق املصالح، وتفرق بني الفتيا العامة 

).٢٥٠ص(كام يف متييز الفتاوي عن األحكام، للقرايف، اإلح) ١(
املظفر، اإلمام العالمة مفتي خراسان وشيخ الشافعية، منصور بن حممد بن عبد اجلبار التميمي أبو) ٢(

القواطع يف أصول الفقه، واملنهاج ألهل السنة، : السمعاين املروزي احلنفي ثم الشافعي، من مصنفاته
سري أعالم النبالء، للذهبي، .هـ٤٨٩هـ، وتويف سنة ٤٢٦غري ذلك، ولد واألمايل يف احلديث و

).٥/٣٣٥(، وطبقات الشافعية الكربى، البن السبكي، )١٩/١١٤(
هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األرسار الفقهية، ملحمد بن عيل بن حسني املكي املالكي، دار إحياء ) ٣(

).١١٧-١/١١٦(، #١٣٤٧الكتب العربية، القاهرة، 



 

مع املقاربة، ال تكلف واخلاصة يف شأن األقليات، وهي وسطية السداد يف اإلفتاء 
ًالعباد ما يرهقهم عنتا، وال تفتح هلم بابا إىل االجرتاء عىل األحكام واحلرمات ً.

املفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي حيمل «: Pواألمر كام قال الشاطبي 
الناس عىل املعهود الوسط فيام يليق باجلمهور؛ فال يذهب هبم مذهب الشدة، وال 

. )١(»النحالليميل هبم إىل طرف ا
وهو منهج ال جيمد عىل مذهب بعينه، وال هيمل آراء املجتهدين، يسعى أربابه 
ِّإىل رأب الصدع ومل الشمل، ووحدة صف األقليات، وتقدير رضوراهتم بقدرها، 
ومراعاة حاجاهتم بام حيققها، ويوازن بني النصوص ومقاصد الرشع، وال يقيم 

ح املرعية؛ فهو منهج فقهي تأصييل، ال الشقاق بني النصوص اجلزئية واملصال
.تسويغي وال تربيري

َّوهو منهج يراعي أن ما عمت به البلوى يف بلد مل تعم به يف غريه، وأن الذرائع  َّْ َ
ُكام جيب سدها قد جيب فتحها، وأن األحكام املنوطة باألعراف والعادات تتغري  ُّ

وأن اختالف الديار بتغريها، وأن اختالف املقاصد يورث اختالف األحكام،
َّواألحوال له مدخل يف تغري الفتيا بالنسبة لألقليات، وما استقر عليه الصاحلون 

ٍمن علامء قطر، أو جرت به الفتيا يف بلد ال ينبغي زلزلته أو توهينه ْ ُ)٢(.
وهو منهج يتجنب أصحابه مصادمة النصوص الرشعية واإلمجاع املنعقد، 

.ًياس فاسد أو ما ال يصلح دليال يف ذاتهوحيذرون من بناء فتياهم عىل ق
َوال يعتربون من الشذوذ يف اإلفتاء خمالفة املجتهد املتأهل لألئمة األربعة يف 
ُمذاهبهم وفتاوهيم، وربام أخذوا ببعض تلك الفتاوى التي رفضت يف زمن 

).٤/٢٥٨(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).١١٦ص(، ه١٤٣١، ١طميثاق اإلفتاء املعارص، حممد يرسي، دار اليرس، القاهرة، ) ٢(



 

.َّأصحاهبا، ثم تلقاها الناس بعد ذلك بالقبول
ىل هيئات اإلفتاء اجلامعي؛ لقرهبا من ويف نوازل األقليات يتأكد الرجوع إ

الصواب بكثرة الفقهاء، وبوجود العلامء واخلرباء بأحوال تلك األقليات 
ومالبسات ما يستجد يف حياهتم من قضايا، وبطول البحث واملناقشات مما قد 

.يتجنب معه ما يمكن أن يكون يف االجتهاد الفردي من قصور أو شذوذ
اء أهل السنة النبالء، وأئمة الفتيا الصاحلني وأرباب هذا املنهج هم فقه

ْالفضالء، عرفت يف األمة باخلري سابقتهم، وتلقيت بالقبول من اخلاصة والعامة  َْ ِّ َُ ُ ِ ُ
.فتاوهيم، فال يدخل فيهم أصحاب توجه بدعي، وال منهج غري مريض 



 

 

 
 

َّن يراعيها الناظر يف النوازل، وال خيل هبا، وهذه الضوابط منها ما هناك ضوابط ينبغي أ
ومنها ما حيتاجه يف االستنباط أثناء البحث واالجتهاد يف حكم ،حيتاجه قبل احلكم يف النازلة

: النازلة، وسنبدأ بذكر الضوابط التي تراعى قبل احلكم يف النازلة، ومنها
 

: حتقق وقوع النازلة: ًأوال
جاء عن السلف الصالح التحذير من السؤال عام مل يقع وكراهية الكالم فيه؛ وذلك 
َألنه اشتغال عن األوىل من معرفة أحكام ما نـزل بالناس، وألنه يدل عىل فراغ ذهني، 

َويفتح باب اجلدال ويضيع األوقات، ويشتت اجلهود بال فائدة تذك ْ َر، فضال عن كونه مزلة ُ ً ُ
َّأقدام نتيجة عدم التصور الكامل لألمر؛ إذ ال ريب أن تصور ما وقع أيرس وأضبط من تصور ما  ٍ
ْمل يقع، ولكن هناك فرق بني مسائل حيتمل وقوعها، ومسائل يستحيل حدوثها، أو يندر وقوعها، 

ُال حرج عىل املجتهد أن ينظر فيها، ويولد أحكامه: ُفاألوىل ِّ َ ال حيسن به أن يضيع وقته: ا، والثانيةُ
.)١(من علم ال ينفعجفيها، فيشغل نفسه عام هو أوىل وأهم، وقد استعاذ النبي

ًوقد تضمنت كتب آداب طالب العلم والعامل، وكتب آداب الفتيا ونحوها آثارا  ُ
: يف ذلكيفمام جاء عن الصحابة ،عن السلف يف ذم هذا النوع من املسائل

التعوذ من رش ما عمل ومن رش ما مل يعمل، : مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: أخرجه) ١(
اللهم إين أعوذ بك من العجز «: يقول^ سول اهللا كان ر: قالس، من حديث زيد بن أرقم )٢٧٢٢(

.احلديث»...اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلب ال خيشع... والكسل



 

ال «: فسأله عن يشء فقال له ابن عمرمجاء إىل عبد اهللا بن عمر ًأن رجال
.)١(»يلعن من سأل عام مل يكنستسأل عام مل يكن فإين سمعت عمر 

: أكان هذا؟ فإن قال! آهللا«: إذا سأله رجل عن يشء قالسوكان زيد بن ثابت 
.)٢(»َّنعم، تكلم فيه، وإال مل يتكلم

ما تقول يا عامه يف كذا : فقال فتىسأيب بن كعب كنت أميش مع «: وعن مرسوق قال
. )٣(»فاعفنا حتى يكون: ال، قال: يا ابن أخي أكان هذا؟ قال: وكذا؟ قال

سأل ابن شهاب هفعن عبد امللك بن مروان أن،يوجاء نحو هذا عن التابعني 
ال، : أكان هذا يا أمري املؤمنني؟ قال: عن مسألة، فقال له ابن شهابPالزهري 

.)٤(»فدعه فإنه إذا كان أتى اهللا له بفرج: الق
فعىل املفتي واملجتهد يف النوازل عامة، وفيام يتعلق بمسائل األقليات خاصة أن يتأكد 
من وقوع النازلة، وال يفرض مسائل غريبة، أو نادرة الوقوع، وأما إذا كانت املسائل متوقعة 

َّوالسنة من أمور غيبية لـام حتصل ًاحلصول، أو ستحصل قطعا، كمثل ما جاء يف الكتاب 
بعد لكننا جازمون بوقوعها؛ فإن البحث عنها مرشوع، والنظر فيها مطلوب؛ لبيان 

ٍعن اليوم الذي كسنة جرسول اهللا يأحكامها وتفصيل أحواهلا؛ ولذا سأل الصحابة  َ َ َ

ُوصحح إسناده الشيخ . ، من حديث زيد املنقري)١٢٣(كراهية الفتيا، : الدارمي، املقدمة، باب: أخرجه) ١( َ َّ
).٢/٢٨٧(، »السلسلة الضعيفة«ُّاأللباين يف 

حممد نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، : ، حتقيق»العلم«خيثمة زهري بن حرب يف كتاب أبو: أخرجه) ٢(
القاسم عبداهللا بن حممد البغوي يف أبو: ، وعنه-واللفظ له-) ٧٥(م، ١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ٢طبريوت، 

، ومن طريق)٨٥٨(الكويت، حممد األمني بن حممد اجلكني، مكتبة دار البيان، : ، حتقيق»معجم الصحابة«
: الدارمي، املقدمة، باب: ًوأخرجه أيضا). ٢٠٦٨(، »جامع بيان العلم وفضله«ابن عبدالرب يف : أيب خيثمة

).١٢٤(كراهية الفتيا، 
َمن هاب الفتية وكره التنطع : ، والدارمي، املقدمة، باب)٧٦(، »العلم«خيثمة يف كتاب أبو: أخرجه) ٣(

).١٦٠٤(، »جامع بيان العلم وفضله«، وابن عبد الرب يف -لفظ لهوال-) ١٥٢(والتبدع، 
).٢٠٦٦(، »جامع بيان العلم وفضله«ابن عبدالرب يف : أخرجه) ٤(



 

.)١(»ال؛ اقدروا له قدره«: أتكفينا فيه صالة يوم واحد؟ فقال: من أيام الدجال
ًوهذا عني الفقه يف الدين، فقد سألوا عام تيقنوا حصوله، وكان سؤاهلم نافعا لألمة 
َّبال ريب، سواء منهم من سيوجد يف عرص الدجال، أو حتى من وجد قبله، وبال شك 
فقد أفاد هذا بالد األقليات املسلمة يف زماننا، والتي يبقى الليل فيها ستة أشهر، والنهار 

ُّبعض املناطق القطبية، أو يقل فيها الليل جدا أو النهار وهو ستة أشهر، كام يف  ِ لعمر -َ
.دليل عىل كامل هذا الدين وشموله، فلله احلمد واملنة-اهللا

َّفمثل هذه املسائل التي يتوقع حصوهلا يرشع البحث فيها والسؤال عنها، وقد بني ابن القيم  ْ ُ ُ
Pن يف املسألة نص من كتاب اهللا، أو سنة واحلق التفصيل؛ فإذا كا«: هذا املعنى فقال

ِ، أو أثر عن الصحابة مل يكره الكالم فيها، وإن مل يكن فيها نص وال أثر، جرسول اهللا عن  َ ْ ُ
ُفإن كانت بعيدة الوقوع، أو مقدرة ال تقع مل يستحب له الكالم فيها، وإن كان وقوعها غري نادر 

َّون منها عىل بصرية إذا وقعت استحب له وال مستبعد، وغرض السائل اإلحاطة بعلمها؛ ليك ِ ُ ْ
ُاجلواب بام يعلم، والسيام إن كان السائل يتفقه بذلك، ويعترب هبا نظائرها ويفرع عليها، فحيث

.)٢(»كانت مصلحة اجلواب راجحة كان هو األوىل، واهللا أعلم
: أن تكون النازلة من املسائل التي يسوغ النظر فيها: ًثانيا

َتقرر فيام  َّسبق أنه ينبغي عىل املجتهد أال يشغل نفسه إال بام ينفع الناس، وهذا الضابط ينطبق َّ
عىل ما سبق من التأكد من وقوع النازلة، أو غلبة الظن بوقوعها، وينطبق كذلك عىل ما نحن 
بصدده من املسائل التي حكمها كحكم ما مل يقع من املسائل؛ لعدم النفع والفائدة يف البحث عن 

ا، فعىل املجتهد والناظر أن يراعي ما فيه نفع الناس، وأال يشغل نفسه واآلخرين إال بام أحكامه

ذكر الدجال وصفته وما : مسلم، كتاب الفتن وأرشاط الساعة، باب: قطعة من حديث طويل، أخرجه) ١(
.س، من حديث النواس بن سمعان )٢٩٣٧(معه، 

).٤/٢٢٢(املوقعني، البن القيم، إعالم ) ٢(



 

.ينفع الناس وحيتاجون إليه يف دينهم ودنياهم
أما األسئلة اجلدلية أو التي يراد هبا إعنات املسئول، أو التعامل والتفاصح، أو نحو ذلك من 

ًزل أن يلقي هلا باال؛ ملا فيها من املفسدة الراجحة عىل املقاصد املذمومة، فال ينبغي للناظر يف النوا ُ
.)١(هنى عن الغلوطاتأنه جولذا روي عن النبي-إن وجدت-املصلحة 

إنه هنى أن يعرتض العلامء بصعاب املسائل التي يكثر فيها «: يف هذا املعنىقال اخلطايب
ق والتكلف فيام ال حاجة الغلط؛ ليستزلوا هبا ويستسقط رأهيم فيها، وفيه كراهية التعم

.)٢(»لإلنسان إليه من املسألة، ووجوب التوقف عام ال علم للمسئول به
أنه ال اجتهاد يف مورد النص، فال جيتهد اإلنسان يف مقابلة دليل : ومما يلحق هبذا

.قطعي، وإنام جيتهد يف اجلمع بني النصوص أو الرتجيح بينها، وكذا فيام ال نص فيه
: بق فإن هذا األصل حتته صور يسوغ للمجتهد أن ينظر فيها، وهي كام ييلوبناء عىل ما س

.أن تكون هذه املسألة مما ال نص فيها قاطع وال إمجاع-١
ًأن يكون ما ورد فيها من أدلة حمتمال قابال للتأويل، أو النصوص فيه متعارضة يف -٢ ً

.الظاهر، وحتتاج إىل مجع أو ترجيح
ددة بني طرفني وضح يف كل واحد منهام مقصد الشارع يف أن تكون املسألة مرت-٣

.اإلثبات يف أحدمها، والنفي يف اآلخر
َّأال تكون املسألة املجتهد فيها من مسائل أصول االعتقاد؛ فإن اخلالف يف هذه -٤

، )٥/٤٣٥(»مسنده«، واإلمام أمحد يف )٣٦٥٦(التوقي يف الفتيا، : داود، كتاب العلم، بابأبو: أخرجه) ١(
احلسن عيل بن حممد بن القطان الفايس يف َّوضعفه اإلمام أبو. ممن حديث معاوية بن أيب سفيان 

احلسني آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، . د: ، حتقيق»حكامَبيان الوهم واإلهيام الواقعني يف كتاب األ«
متام املنة يف التعليق عىل فقه «، والشيخ األلباين يف )٥/٦٥٤، ٤/٦٦(م، ١٩٩٧-هـ ١٤١٨، ١ط

).٤٥ص (هـ، ١٤٠٩، ٣ط، املكتبة اإلسالمية بعامن ودار الراية بالرياض، »السنة
).٤/١٨٦(معامل السنن، للخطايب، ) ٢(



 

.املسائل ال يسوغ، وينكر فيها عىل املخالف لعقيدة السلف
ازل والوقائع، أو مما يمكن وقوعها يف أن تكون املسألة املجتهد فيها من النو-٥

.)١(الغالب، ومتس احلاجة إىل معرفة أحكامها، كام سبق
َتقوى اهللا وصدق اللجأ إليه تعاىل وسؤاله التوفيق: ًثالثا َّ :

وهذا من أهم اآلداب التي يتعني عىل املفتي واملجتهد مراعاهتا عند النظر؛ 
SRQP ﴿: ىل يقول عن املالئكةَّليحصل له التوفيق للصواب، فإن اهللا تعا
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اللهم رمحتك أرجو فال تكلني إىل نفيس طرفة : دعوات املكروب«: جوقال النبي 
.)٢(»ال إله إال أنت،وأصلح يل شأين كله،عني

¸ ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: ويف قوله تعاىل
ÈÇÆÅ Ä('&%$#"!﴾]١٠٥:النساء -

ًاألمر باالستغفار مقرونا بـاحلكم بني الناس، مما يشري إىل أنه ينبغي للمفتي أن ، ]١٠٦
.يستغفر ربه، ويلجأ إليه قبل اإلفتاء واحلكم

، الفقيه واملتفقه، للخطيب )٤/١٣(، الفصول يف األصول، للجصاص، )٥٦٠ص(لة، للشافعي، الرسا) ١(
-١/٦٧(، إعالم املوقعني، البن القيم، )١١٨-٥/١١٤(، املوافقات، للشاطبي، )١/٥٠٤(البغدادي، 

، جامع العلوم واحلكم، البن رجب احلنبيل، )٥٨٨-٤/٥٨٤(، رشح الكوكب املنري، البن النجار، )٦٩
)٢٥٢-١/٢٤١.(

، )٧٠١(، »األدب املفرد«، والبخاري يف )٥٠٩٠(ما يقول إذا أصبح، : داود، كتاب األدب، بابأبو: أخرجه) ٢(
).٣/٢٥٠(وصححه ابن حبان . س، من حديث أيب بكرة)٥/٤٢(»مسنده«واإلمام أمحد يف 



 

َاللجأند بعض املفتني ضعف الصلة باهللا تعاىل، وقلة من أعظم املزالق عَّإن واالعتامد ،إليهَّ
عىل ما أوتيه املرء من ذكاء؛ ولذا يكثر من هؤالء اتباع اهلوى، وإرضاء الناس رعاة كانوا أو 

̄  ° ± ² ﴿: ، فقال سبحانهرعية، وقد حذر اهللا تعاىل من ذلك ® ¬ « ª
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Ç ÆÎ Í Ì Ë Ê ÉÈ﴾]٤٩: املائدة[.
َّإن هذا الصنف من املفتني عزيز ليس يف زماننا فحسب، بل وفيام مىض من األزمنة، 

.)١(»ُّما من الناس أعز من فقيه ورع«: Pكام قال سفيان الثوري 
¯°±² ﴿: إذ العلم احلقيقي هو ما أورث اخلشية من اهللا، كام قال سبحانه

µ´³﴾]القيم وقال ابن . ]٢٨: فاطرP :» ينبغي للمفتي املوفق إذا نـزلت به
ِاملسألة أن ينبعث من قلبه االفتقار احلقيقي احلايل ال العلمي املجرد إىل ملهم الصواب، 
َّومعلم اخلري وهادي القلوب؛ أن يلهمه الصواب، ويفتح له طريق السداد، ويدله عىل 

لباب فقد قرع باب التوفيق، حكمه الذي رشعه لعباده يف هذه املسألة، فمتى قرع هذا ا
َّوما أجدر من أمل فضل ربه أن ال حيرمه إياه، فإذا وجد يف قلبه هذه اهلمة فهي طالئع  ََّ َْ َ َ
برشى التوفيق، فعليه أن يوجه وجهه، وحيدق نظره إىل منبع اهلدى ومعدن الصواب 

يف ومطلع الرشد، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة، فيستفرغ وسعه 
َّتعرف حكم تلك النازلة منها، فإن ظفر بذلك أخرب به، وإن اشتبه عليه بادر إىل التوبة 
َّواالستغفار واإلكثار من ذكر اهللا؛ فإن العلم نور اهللا يقذفه يف قلب عبده، واهلوى 
ُواملعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد، وال بد أن تضعفه، وشهدت شيخ 

َّدس اهللا روحه إذا أعيته املسائل استصعبت عليه فر منها إىل التوبة اإلسالم ابن تيمية ق َّ

). ٢/٣٤٠(الفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي، ) ١(



 

واالستغفار، واالستغاثة باهللا واللجوء إليه، واستنـزال الصواب من عنده واالستفتاح 
من خزائن رمحته، فقلام يلبث املدد اإلهلي أن يتتابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات اإلهلية 

ًأن من وفق هلذا االفتقار علام وحاال وسار قلبه يف ميادينه إليه بأيتهن يبدأ، وال ريب ً
َّبحقيقة وقصد، فقد أعطي حظه من التوفيق، ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيق ُ«)١(.

ًتفهم النازلة وتصورها تصورا صحيحا دقيقا: ًرابعا ً ُّ ًُّ ُّ :
ُيطرق املجتهد يف نوازل األقليات موضوعات مل تطرق  قبل هبذه من -ًغالبا-َ

الصورة، وإنام هي قضايا مستجدة يغلب عليها طابع العرص احلديث وتقنيات احلضارة 
ْاملعارصة التي مل تدر بخلد العلامء السابقني، وال سيام يف غري ديار اإلسالم، واملفتي  ُ َ

: يلزمه ثالثة أمور
ًتصور املسألة تصورا صحيحا؛ ألن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره-١ ُّ ًُّ.
. معرفة األدلة الواردة فيها وكالم أهل العلم حوهلا-٢
.تنـزيل هذه األدلة عىل واقع املستفتي والسائل، وهي أصعبها-٣

حفل به العرص من متغريات هائلة يف شتى جماالت املعرفة والعلم والتقنية ال إن ما 
ًى كثريا منهم مرتددين يصلح معه أن يكون املجتهدون إزاءه يف التباس أو تقليد أو انعزال، فرت

أو مؤثرين جانب الورع أو اخلوف، أو سالكني الطريق األسهل باملنع منه، والتحذير 
ًواإلحجام عن النظر فيه، فإذا ما دهي به الناس وتعاطوه وأصبح جزءا من واقعهم بدءوا  ُ

ًينظرون إليه بعني االعتبار، ويتعاملون معه تعامال خمتلفا، بل املفرتض أن يكون -علامء الرشع ً
َأسبق الناس إىل فهم هذه -والسيام من كان منهم يف تلك البالد التي تسكنها األقليات

ًاملستجدات، ومعرفة تفاصيلها إلبداء حكم الرشع فيها، وأن حيملوا نوعا من املبادرة يف مثل 

).١٧٣-٤/١٧٢(القيم، إعالم املوقعني، البن) ١(



 

. هذه املسائل، ال أن يلوذوا بالصمت
ًواحلاصل أن فهم واقع النازلة فهام صحيحا  من أهم املهامت، وأوجب الواجبات ً

إىلسعىل العلامء واملفتني، وألمهية هذا الضابط جاء يف كتاب عمر بن اخلطاب 
ُإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة فافهم إذا أديل إليك «: سأيب موسى األشعري 

ُثم الفهم الفهم فيام أديل إليك مما لي... فإنه ال ينفع تكلم باحلق ال نفاذ له َ س يف قرآن وال َ
سنة، ثم قايس األمور عند ذلك، واعرف األمثال واألشباه، ثم اعمد إىل أحبها إىل اهللا فيام 

.)١(»...ترى وأشبهها باحلق
ًوقد رشح ابن القيم هذا الكتاب يف إعالم املوقعني رشحا حافال، ومما قال فيه ً :

: بنوعني من الفهموال يتمكن املفتي وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال«
فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات : أحدمها

.ًوالعالمات حتى حييط به علام
فهم الواجب يف الواقع وهو فهم حكم اهللا الذي حكم به يف كتابه أو : والنوع الثاين
، فمن بذل جهده واستفرغ يف هذا الواقع، ثم يطبق أحدمها عىل اآلخرجعىل لسان رسوله 

َّوسعه يف ذلك مل يعدم أجرين أو أجرا، ومن تأمل الرشيعة وقضايا الصحابة وجدها  ً
ًطافحة هبذا، ومن سلك غري هذا أضاع عىل الناس حقوقهم ونسبه إىل الرشيعة التي بعث 

.)٢(»اهللا هبا رسوله

ال حييل حكم القايض عىل املقيض له : ، كتاب الشهادات، باب»السنن الكربى«البيهقي يف : أخرجه) ١(
ابن عساكر يف : ، ومن طريقه)١٤/٢٤٠(» معرفة السنن واآلثار«، ويف )١٠/١٥٠(، ...واملقيض عليه و

: )١/٨٦(: ن القيم يف إعالم املوقعنيقال اب. ، من حديث أيب العوام البرصي)٣٢/٧١(» تاريخ دمشق«
هذا كتاب جليل تلقاه العلامء بالقبول وبنوا عليه أصول احلكم والشهادة، واملفتي أحوج يشء إليه وإىل 

.تأمله والتفقه فيه
.باختصار) ٨٨-١/٨٧(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(



 

ىل استفصال، فعند وينبغي للمفتي أن يتفطن من مقصود السائل، ويستفصل عام حيتاج إ
ًالتفصيل حيصل التحصيل، وإمجال الفتوى عند احلاجة إىل التفصيل جيعل احلكم واحدا 

.ًلصور خمتلفة ختتلف الفتوى باختالفها، فيكون املفتي جميبا بغري الصواب
: التأين واستشارة أهل اخلربة واالختصاص فيام أشكل: ًخامسا

َيلزم املتصدر للفتيا أن يتثبت ويتحر ى ويتأنى يف النظر للمسألة من مجيع جوانبها؛ ألن النظر َ
ُّالقارص ينشأ عنه من الغلط والوهم ما يفسد األديان ويضل به بنو اإلنسان، وعن أيب هريرة َ ُ سُ

.)١(»كان إثمه عىل من أفتاه-بفتيا غري ثبت: ويف رواية-ُمن أفتي بغري علم «: ًمرفوعا
اللهم إن «: ًسألة فيتفكر فيها شهرا، ثم يقولُيسأل عن املسوكان ابن مسعود 

من أفتى «: س، وقال )٢(»ًكان صوابا فمن عندك، وإن كان خطأ فمن ابن مسعود
.)٣(»الناس يف كل ما يسألونه فهو جمنون

إين ألفكر يف مسألة منذ بضع عرشة سنة فام «: Pوقال اإلمام مالك بن أنس 
.)٤(»َّربام وردت عيل املسألة فأفكر فيها ليايل«: اً، وقال أيض»اتفق يل فيها رأي إىل اآلن

َكام أن من لوازم التثبت سؤال أهل االختصاص فيام يتعلق بعلومهم، كأهل الطب 
﴾*+,-./0﴿: ًوالفلك واالقتصاد ونحوها؛ عمال بقوله تعاىل

.]٧: األنبياء[

اجتناب : ، وابن ماجه، املقدمة، باب)٣٦٥٧(التوقي يف الفتيا، : داود، كتاب العلم، بابأبو: أخرجه) ١(
َومن أشار عىل أخيه بأمر يعلم أن «: داود يف روايةزاد أبو. -والرواية الثانية له- ) ٥٣(الرأي والقياس، 

).١٢٦، ١/١٠٣(وصححه احلاكم . »الرشد يف غريه؛ فقد خانه
.بترصف واختصار) ١/٨١(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(
، »جامع بيان العلم وفضله«، وابن عبدالرب يف )٨/١٠٦(، »املعجم الكبري«الطرباين يف :أخرجه) ٣(

). ٢/١٨٥(، »إعالم املوقعني«وصححه ابن القيم يف ). ٢٢١٣، ٢٢٠٨(
).١/١٧٨(ترتيب املدارك، للقايض عياض، ) ٤(



 

من ثم يذكر املسألة ملن بحرضته ممن يصلح لذلك «: Pقال اخلطيب البغدادي 
ًأهل العلم ويشاورهم يف اجلواب، ويسأل كل واحد منهم عام عنده فإن يف ذلك بركة واقتداء  ً َّ

ُّوشاور النبي ]١٥٩: آل عمران[﴾=<?@﴿: عبالسلف الصالح، وقد قال اهللا  َ َ
َيف مواضع وأشياء ج .)٢(»وأمر باملشاورة وكانت الصحابة تتشاور يف الفتاوي واألحكام)١(َ

العجلة يف الفتوى «: يقولPًسمعت مالكا : قالP(٣)وعن ابن وهب 
َّالتأين من اهللا، والعجلة من الشيطان، وما عجل : نوع من اجلهل واخلرق، وكان يقال

َّامرؤ فأصاب، واتأد آخر فأصاب إال كان الذي اتأد أصوب رأيا، وال عجل امرؤ  ً َ َّ ََّّ
َفأخطأ، واتأد آخر فأخطأ إال كان الذي اتأد أيرس  َّ .)٤(»ًخطأَّ

ويف يسأالن الناس عام ليس هلام به علم، ويتحريان يف ذلك، مبكر وعمر وقد كان أبو
َيف مجع عمر املهاجرين واألنصار الستشارهتم يف مالصحيحني حديث ابن عباس  ِ

.)٥(مأمر الوباء الذي وقع بالشام وحماجته أليب عبيدة بن اجلراح 

ًأصحابه وكان أحيانا كان يشاورجونبينا «: )٨/٢٧٤(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة، ) ١(
يا رسول اهللا، أرأيت هذا املنزل أهو منزل أنزلكه اهللا «: يرجع إليهم يف الرأي، كام قال له احلباب يوم بدر

: فقال. بل هو احلرب والرأي واملكيدة: تعاىل، فليس لنا أن نتعداه، أم هو احلرب والرأي واملكيدة؟ فقال
. »احلبابفرجع إىل رأي: ليس هذا بمنزل قتال، قال

ومن طريقه أخرجه الطربي يف ) ابن هشام-٢/٦٢٠(وهذا احلديث أخرجه حممد بن إسحاق بن يسار 
َّ، وضعفه األلباين يف السلسلة ١طبريوت، -، دار الكتب العلمية )٢/٢٩(تاريخ األمم وامللوك 

).٣٤٤٨(الضعيفة، 
).٢/٣٩٠(الفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي، ) ٢(
: مد، عبد اهللا بن وهب بن مسلم القريش، الفهري، املرصي الفقيه، روى عن أربعامئة عامل منهمحمأبو) ٣(

: مالك، والليث، وابن أيب ذئب، وروى عنه أصبغ بن الفرج، وسحنون، وأمحد بن صالح، من مصنفاته
ذيب هت. #١٩٧، وتويف سنة #١٢٥اجلامع الكبري، واألهوال، وتفسري املوطأ، وغري ذلك، ولد سنة 

).١/٤١٣(، والديباج املذهب، البن فرحون، )١٦/٢٧٧(الكامل، للمزي، 
).٢/٦٥(، »اآلداب الرشعية«، وذكره ابن مفلح يف )٤٣٧ص(، »املدخل«أخرجه البيهقي يف ) ٤(
: ، ومسلم، كتاب السالم، باب)٥٧٢٩(ما يذكر يف الطاعون، : البخاري، كتاب الطب، باب: أخرجه) ٥(

). ٢٢١٩(الكهانة ونحوها، الطاعون والطرية و



 

َإذا ورد عليه اخلصم نظر يف كتاب اهللا، سبكركان أبو: وعن ميمون بن مهران قال ََ
يف جفإن وجد فيه ما يقيض بينهم قىض به وإن مل يكن يف الكتاب وعلم من رسول اهللا 

أتاين كذا وكذا، فهل : ذلك األمر سنة قىض به، فإن أعياه خرج فسأل املسلمني، وقال
ر كلهم يذكر من قىض يف ذلك بقضاء فربام اجتمع إليه النفجعلمتم أن رسول اهللا 

جاحلمد هللا الذي جعل فينا من حيفظ عىل نبينا : بكرفيه قضاء فيقول أبوجرسول اهللا 
َمجع رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم جفإن أعياه أن جيد فيه سنة من رسول اهللا 

.)١(فإذا اجتمع رأهيم عىل أمر قىض به
سألة لو وردت عىل َّإن أحدكم ليفتي يف امل«: P(٢)حصني األسدي وقال أبو

.)٣(»عمر جلمع هلا أهل بدر
يستشريون األمناء من أهل العلم يف ^وكانت األئمة بعد النبي«: Pقال البخاري

... جًاألمور املباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة مل يتعدوه إىل غريه اقتداء بالنبي
ًشبانا وكان وقافا عند كتاب اهللاًوكان القراء أصحاب مشورة عمر كهوال كانوا أو َّ ًT«)٤( .

ًومما يلتحق هبذا عدم الترسع يف النفي العام، كأن ينفي كالما عن إمام، أو ينفي  ُ
ًورود حديث أو صحته أو ضعفه، أو ينفي اخلالف ويدعي اإلمجاع، وكثريا ما يكون يف 

.ًاملسألة خالف؛ بل ربام يكون مشهورا

.سبق خترجيه) ١(
حصني األسدي، عثامن بن عاصم بن حصني، اإلمام احلافظ، األسدي الكويف، روى عن جابر بن أبو) ٢(

مالك األشجعي، وحممد بن جحادة، وشعبة، ، وروى عنه أبويسمرة، وابن عباس، وابن الزبري 
اجلرح والتعديل،. #١٢٨تويف سنة . صني ثقةحأبو: والثوري، قال ابن معني والنسائي ومجاعة

).٥/٤١٢(، وسري أعالم النبالء، للذهبي، )٦/١٦٠(البن أيب حاتم، 
. سمعت أبا حصني: شهابقال أبو: ، وقال)٥/٤١٦(أورده الذهبي يف سري أعالم النبالء ) ٣(
).٤/٣٧٦(، ...»ورى بينهموأمرهم ش«قول اهللا تعاىل : ، كتاب االعتصام بالكتاب، باب»صحيح البخاري«) ٤(



 

: يا ما أمكن، وترك التكلفُالتورع عن الفت: ًسادسا
ُالفتيا أمرها عظيم وخطرها جسيم، وقد تواتر عن الصحابة والتابعني وأئمة 

إذا أخطأ العامل أن «: قالمالسلف مراعاة هذا األمر والتأكيد عليه، فعن ابن عباس 
.)١(»ُال أدري؛ فقد أصيبت مقاتله: يقول

.وازل األقليات اليوميف مثل ن»ال أدري«: وما أكثر ما ينبغي أن تقال
ًصحبت عبد اهللا بن عمر أربعة وثالثني شهرا، : قالP(٢)وعن عقبة بن مسلم 

ُفكثريا ما كان يسأل فيقول تدري ما يريد هؤالء؟ : َّال أدري، ثم يلتفت إيل فيقول: ً
.)٣(ًيريدون أن جيعلوا ظهورنا جرسا هلم إىل جهنم

فام جرسول اهللا ائة من أصحاب أدركت عرشين وم«: (٤)Pوقال ابن أيب ليىل 
ُكان منهم حمدث إال ود أن أخاه كفاه احلديث، وال مفت إال ود أن أخاه كفاه الفتيا، يسأل  َّ َُّ َّ ٍَّ

إسامعيل بن حممد األنصاري، : ، حتقيق»أخالق العلامء«بكر حممد بن احلسني اآلجري يف أبو: أخرجه) ١(
رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، : نرش وتوزيع

، من -)١١١٢(»الفقيه واملتفقه«بغدادي يف اخلطيب ال: ومن طريقه-) ١١٥ص (م، ١٩٧٨-هـ ١٣٩٨
املدخل إىل «وأخرجه البيهقي يف . فذكره... كان ابن عباس يقول: كان مالك يذكر قال: حديث عبدالرزاق قال

.فذكره... قال ابن عباس: ، من حديث مالك بن أنس عن ابن عجالن قال)٨١٣(، »السنن الكربى
ملرصي، القاىض، إمام املسجد العتيق بمرص، روى عن عبد اهللا بن احلارث حممد، عقبة بن مسلم التجيبي، اأبو) ٢(

جزء الزبيدي، وعبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وروى عنه جعفر بن بنا
اجلرح . ًربيعة الكندي، وحرملة بن عمران التجيبي، وحيوة بن رشيح، تويف قريبا من سنة عرشين ومئة

)٢٠/٢٢٢(، وهتذيب الكامل، للمزي، )٦/٣١٦(البن أيب حاتم، والتعديل،
) ٢/٨٤١... (ما يلزم العامل إذا سئل عام ال يدريه: أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله، باب) ٣(

. معن ابن عمر 
اإلمام العالمة عيسى، عبد الرمحن بن أيب ليىل، واسمه يسار بن بالل بن بليل بن أحيحة بن اجلالح أبو) ٤(

َّاحلافظ األنصاري الكويف، الفقيه، حدث عن عمر، وعيل، وأيب ذر، وابن مسعود، وبالل، وروى عنه 
الطبقات الكربى،. #٨٢عمرو بن مرة، واحلكم بن عتيبة، وحصني بن عبد الرمحن، تويف سنة 

).٤/٢٦٣(، وسري أعالم النبالء، للذهبي، )٦/١٠٩(البن سعد، 



 

َأحدهم عن املسألة فريدها إىل هذا، وهذا إىل هذا، حتى ترجع إىل األول َّ«)١(.
.)٢(أنه كان ال يفتي يف الفروج بيشء فيه اختالف: Pوعن ابن سريين 

ُأدركت الفقهاء وهم يكرهون أن جييبوا يف املسائل والفتيا «: Pوقال سفيان الثوري  َ
.)٣(»أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها، وأجهلهم هبا أنطقهم: جيدوا بدا من أن يفتوا، وقالحتى ال

هي مسألة خفيفة سهلة : ال أدري، فقيل: عن مسألة، فقالPوسئل مالك 
876 ﴿: العلم يشء خفيف، أما سمعت قول اهللا تعاىلليس يف: فغضب، وقال

.)٤(]٥: املزمل[﴾9 :
َال ينبغي أن جييب يف كل ما يستفتى فيه«: (٥)يف رواية ابن منصورPوقال أمحد ُ«)٦( .

: K(٧)بكر اخلطيب والصيمري وقد قال أبو
َّمن حرص عىل الفتوى وسابق إليها وثابر عليها قل توفيقه واضطرب يف « َ أمره، وإذا َ

ًعن عبد الرمحن بن أيب ليىل مقطوعا، وقال ) ١/٢٤٨(من هاب الفتيا، : مي، املقدمة، بابأخرجه الدار) ١(
.إسناده صحيح: حمققه حسني سليم أسد

ًعن ابن سريين مقطوعا، وقال حمققه حسني ) ١/٢٥٦(ُمن هاب الفتيا، : أخرجه الدارمي، املقدمة، باب) ٢(
.إسناده صحيح: سليم أسد

).٦٧-٢/٦٦(ن مفلح، اآلداب الرشعية، الب) ٣(
).١/٤١(املجموع، للنووي، ) ٤(
يعقوب، إسحاق بن منصور بن هبرام املروزي، نزيل نيسابور، الكوسج اإلمام الفقيه احلافظ احلجة، أبو) ٥(

هو أحد األئمة من أصحاب احلديث من الزهاد واملتمسكني بالسنة، وهو صاحب املسائل عن أمحد بن 
، ووكيع بن اجلراح، والنرض بن شميل، وحييى بن سعيد القطان، ولد بعد حنبل، سمع سفيان بن عيينة

، سري أعالم النبالء، )١/٣٠٣(طبقات احلنابلة، البن أيب يعىل، . #٢٥١ئة، وتويف سنة االسبعني وم
). ١٢/٢٥٨(للذهبي، 

).٢/٦٢(اآلداب الرشعية، البن مفلح، ) ٦(
د القايض، الصيمري، نزيل البرصة، أحد أئمة املذهب، كان القاسم، عبد الواحد بن احلسني بن حممأبو) ٧(

اإليضاح ىف املذهب نحو سبعة جملدات، والكفاية، : ًحافظا للمذهب حسن التصانيف، ومن تصانيفه
وكتاب يف القياس والعلل، وكتاب صغري يف أدب املفتي واملستفتي، وكتاب يف الرشوط، تويف بعد سنة 

)٣/٣٣٩(، طبقات الشافعية الكربى، البن السبكي، )١٢٥ص (زي، طبقات الفقهاء، للشريا. #٣٨٦



 

ًكان كارها لذلك غري خمتار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن حييل باألمر فيه عىل غريه كانت 
.)١(»املعونة له من اهللا أكثر، والصالح يف جوابه وفتياه أغلب

: التجرد من اهلوى والغرض يف السؤال واجلواب: ًسابعا
أن يصوغ السؤال بطريقة وهذا ضابط مهم للغاية؛ إذ قد يدفع اهلوى املستفتي إىل

ُمعينة ليحصل عىل اجلواب الذي يريده، فال ينبغي للمفتي أن يستغفل، بل عليه أن 
ًيكون يقظا للسؤال وحلال السائل، عالـام بحيل الناس ودسائسهم حتى ال يغلبوه  ً

.بمكرهم فيستخرجوا منه الفتاوي حسب أهوائهم
رتز من الوكالء يف اخلصومات وهذا رشط يف زماننا وليح«: Pقال ابن عابدين

َّفإن أحدهم ال يرىض إال بإثبات دعواه ملوكله بأي وجه أمكن، وهلم مهارة يف احليل 
َوالتزوير، وقلب الكالم وتصوير الباطل بصورة احلق، فغفلة املفتي يلزم منها رضر عظيم  ِ

. )٢(»يف هذا الزمان
!فكيف بزماننا اليوم وبنوازل ال عهد ألحد هبا؟

فكم من باطل خيرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه «: Pابن القيم وقال
وإبرازه يف صورة حق، وكم من حق خيرجه بتهجينه وسوء تعبريه يف صورة باطل، ومن 

.)٣(»له أدنى فطنة وخربة ال خيفى عليه ذلك، بل هو أغلب أحوال الناس
حواهلم، ًينبغي للمفتي أن يكون بصريا بمكر الناس وخداعهم وأ«: Pثم قال 

ًوال ينبغي أن حيسن الظن هبم، بل يكون حذرا فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم،  ً ً
.)٤(»يؤازره فقهه يف الرشع وإن مل يكن كذلك زاغ وأزاغ

).١١ص(صفة الفتوى واملفتي واملستفتي، البن محدان، ) ١(
.بترصف) ٣١-٨/٣٠(حاشية ابن عابدين، ) ٢(
).٤/٢٢٩(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٣(
).٤/٢٢٩(املرجع السابق، ) ٤(



 

ِّوأما املفتي فإن جترده من اهلوى أشد لزوما من املستفتي؛ ألنه موقع عن اهللا تعاىل خمرب  ً ُّ
ًرضه أو غرض من حيابيه كان مفرتيا عىل اهللا؛ إذ سينسب برشعه، فإن أفتى هبواه موافقة لغ

}|{~� ﴿: وقد قال تعاىل-ًعياذا باهللا-باطله وإفكه إىل رشيعة اهللا 
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ًولقد كثر يف زماننا من يفتي بالباطل اتباعا هلوى نفسه، أو هوى احلكام  ُ

.واملسئولني، أو هوى العامة واملستفتني
ُوقد يداخل اهلوى بعض املفتني فيتعلق باخلالف الوارد يف املسألة ويفتي بام يوافق هواه أو هوى  َ

ًمستفتيه آخذا بأي قول قيل يف املسألة، ولو كان مطرح َ َّ ُا أو شاذا ال يعول عليه أو ال يعرف قائله، وربام ً َّ َ ُ
َّعلل باطله بدعوى التيسري ورفع احلرج وأن اخلالف رمحة، وأن من ابتيل بام فيه اخلالف فليقلد من  َّ

.أباح، مع أن تتبع الرخص فسق وزندقة، كام هو مشهور عند العلامء وأهل األصول
وز العمل واإلفتاء يف دين اهللا بالتشهي والتخري ال جي«: إذ قالPوقد أحسن ابن القيم

وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من حيابيه فيعمل به ويفتي به 
.)١(»وحيكم به، وحيكم عىل عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكرب الكبائر

: أهلية املفتي للفتيا: ًثامنا
ًملا كانت الفتيا خربا عن ا تتحقق ًهللا وتوقيعا عنه تعاىل فال بد للمتصدر هلا من رشوطُ

! ﴿: ًفيه؛ ليكون أهال للقيام هبذه املهمة العظيمة التي توالها اهللا بنفسه، فقال

).٤/٢١١(املرجع السابق، ) ١(



 

.]١٧٦: النساء[﴾..." # $ % &'
ُما تقول يف الرجل يسأل عن اليشء، فيجيب بام : قلت أليب:(١)قال صالح بن أمحد  َ ْ ُ

ُجيب عىل الرجل إذا محل نفسه عىل الفتيا أن : بعامل يف الفقه؟ فقاليف احلديث، وليس 
ًيكون عالـام بوجوه القرآن، عالـام باألسانيد الصحيحة، عالـام بالسنة، وإنام جاء خالف  ً ً

.)٢(وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمهاجمن خالف؛ لقلة معرفتهم بام جاء به النبي 
ًإذا كان عالـام باألثر بصريا بالرأي: جل؟ قالمتى يفتي الر: وقيل البن املبارك ً.

ًإذا كان بصريا بالرأي بصريا : متى جيب لرجل أن يفتي؟ فقال: )٣(وقيل ليحيي بن أكثم ً
.باألثر

يريدان بالرأي القياس الصحيح واملعاين والعلل الصحيحة التي : ًقال ابن القيم معلقا
ًطردا وعكساعلق الشارع هبا األحكام، وجعلها مؤثرة فيها  ً)٤(.

وعربوا عن غري املجتهد باملقلد )٥(وهلذا ذهب أكثر األصوليني إىل أن املفتي هو املجتهد
.وباملستفتي

، ^وسنة نبيه ًواشرتطوا يف املجتهد أن يكون صحيح العقل، عالـام بكتاب اهللا 

ِّفضل،صالح بن أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد، اإلمام املحدث احلافظ الفقيه القايض، الأبو) ١(
طبقات . #٢٦٦، وتويف سنة #٢٠٣الشيباين البغدادي، قايض أصبهان، سمع أباه، وتفقه عليه، ولد سنة 

).١٢/٥٢٩(، سري أعالم النبالء، للذهبي، )١/٤٦٢(احلنابلة، البن أيب يعىل، 
).١/٤٦(جع السابق، املر) ٢(
حممد، حييى بن أكثم بن حممد بن قطن بن سمعان، التميمي، املروزي، قايض القضاة البغدادي، أبو) ٣(

احلنفي، الفقيه سمع من عبد العزيز بن أيب حازم، وابن املبارك، وعبد العزيز الدراوردي، حدث عنه 
كتاب التنبيه، تويف : يض، من مصنفاتهحاتم، والبخاري خارج صحيحه، وإسامعيل القاالرتمذي، وأبو

). ١٢/٥(وسري أعالم النبالء، للذهبي، ) ٢/٣٤٠(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، . #٢٤٢سنة 
).٤/٤٧(املرجع السابق، ) ٤(
).٢/١٣٣٢(الربهان، للجويني، ) ٥(



 

الت، والناسخ واملنسوخ، والعام واخلاص، وسائر ما يعرتي األلفاظ من وجوه الدال
معرفة آثار الصحابة واإلرشاف عىل مسائل اخلالف والوقوف عىل : ًومن ذلك أيضا

مواضع اإلمجاع، واالطالع عىل الفتاوي، ومعرفة اختالف العلامء يف لسان العرب، واإلحاطة 
بوجوه اجلمع والرتجيح، ومعرفة القواعد الكليات اجلامعة للجزئيات، واألصول التي تنطوي 

.)١(بني املسائل، ومعرفة األشباه والنظائر، ومالحظة الفروقحتتها الفرعيات
َّفهذه مجلة اآللة التي ال بد منها للمجتهد حتى يصلح له النظر يف املستجدات، 
ٌويعترب له قول، وتقبل له فتوى يف نائبات املسائل والنوازل، واالجتهاد منصب يقبل  ِ ُ

َّال يلزم املجتهد يف الواقعة إال أن التجزؤ عىل الصحيح من أقوال أهل العلم، وعليه 
ُّيكون ملام بام ترد إليه من القواعد واألصول، عارفا بام خيتص هبا من األخبار واألقوال ًُ ِ َ ً.

 

ل سبق الكالم يف املطلب األول عىل بعض الضوابط التي حيتاجها الناظر يف النواز
ُقبل الفتيا يف الواقعة، ويف هذا املطلب بيان لبعض الضوابط واآلداب التي ينبغي أن 

: تراعى أثناء استنباط حكم النازلة والفتيا فيها؛ ومن هذه الضوابط ما ييل
: أن يتطابق االجتهاد مع ما حيقق العبودية هللا رب العاملني: ًأوال

j i h ﴿، ]٥٦: الذاريات[﴾H G F E D C﴿: قال تعاىل
x w v ut s r q p o n m l k﴾]٥: البينة[.

، والرشيعة جرسول اهللا فاإلسالم هو االستسالم هللا، والتجرد من متابعة غري 
َّوضعت ليخرج املكلف من عبادة النفس واهلوى إىل عبادة املوىل جل وعال، فإما أن 

فكل من استكرب عن ًيكون املرء عبدا هللا، وإال فهو عبد لغريه، وغريه قد يكون هواه،

).٧٧-٩/٧٦(األم، للشافعي، ) ١(



 

.)١(َّعبادة اهللا ال بد أن يعبد غريه
: قال ابن القيم يف النونية

ــه ــرق الــذي خلقــوا ل ــوا مــن ال ُهرب َ َُ َُّ ِ ُ ِ ِِ ِّ َ ِفبلــــوا بــــرق الــــنفس والــــشيطانَ َ ْ ِّْ َُّ ِ َّ ِ ِ ُ
! " # $ % & ' ) ( * + ﴿: ويدل هلذا قوله تعاىل

.]٢٣: اجلاثية[﴾, - . / 0 1 2 3 4 5 6
َمن انشغل بالدنيا وريض هبا وكانت هي حمل سعادته ومعقد والئه جالنبي وجعل َّ

ُأعطي ريض، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة، إن «: جًوبرائه عابدا هلا، فقال 
َوإن مل يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش ْ ُ...«)٢(.

: Pجامع، كام قال شيخ اإلسالم والعبادة ليست قارصة عىل الشعائر، بل معناها 
.)٣(هي اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعامل الباطنة والظاهرة

فالدين كله داخل يف العبادة، ومن ثم فترصفات املسلم كلها جيب أن تكون ضمن إطار 
: صلنيالعبادة، ألجل حتقيق العبودية هللا رب العاملني، وال يمكن أن يتحقق ذلك إال بأ

.أن ال يعبد إال اهللا-١
.)٤(أن ال يعبد اهللا إال بام أمر ورشع-٢

.فال يعبد اهللا بغري ذلك من األهواء والظنون والبدع

حممد زهري الشاويش، : د احلليم بن تيمية احلراين، حتقيقالعباس أمحد بن عبالعبودية، تقي الدين أبو) ١(
).١٠٠ص(م، ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦، ٧طاملكتب اإلسالمي، بريوت، 

، من حديث)٢٨٨٧، ٢٨٨٦(احلراسة يف الغزو يف سبيل اهللا، : البخاري، كتاب اجلهاد، باب: أخرجه) ٢(
.سأيب هريرة

).٤٤ص(العبودية، البن تيمية، ) ٣(
).٧١ص(السابق، املرجع ) ٤(



 

وبناء عىل هذا الضابط املهم فاالجتهاد جيب أن يتطابق مع مبدأ العبودية هللا 
َّأ من نوازل ومستجدات، وأال ًتعاىل، وأن يكون ضابط العبودية منطلقا يف التعامل مع كافة ما يطر

َّيقرص مفهوم العبودية عىل الناحية الشعائرية فقط، بل ال بد أن يتسع ليشمل نواحي املعامالت 
.)١(واألنكحة واجلنايات، وغري ذلك مما جيب إدراجه ضمن مبدأ العبودية اإلهلية

: عدم اخلروج عن طريق السلف يف فهم األدلة: ًثانيا
تعامله مع األدلة أن يرجع ألقوال السلف، وكيفية فهمهم هلا، جيب عىل املجتهد يف

َّوأن يكون فهمه موافقا ملنهجهم، وأال خيرج عن أقواهلم، وأال يتكلم يف مسألة ليس له  َّ ً
.سفيها إمام، كام قال اإلمام أمحد 

وعالمة صحة اجتهاده أن يوافق السلف يف فهمهم واجتهادهم، أما أن يشذ عنهم 
.ًل جديد مل يعرف عندهم، أو أنكروه عىل قائله، فإن ذلك عبث، وليس اجتهاداويأيت بقو

ًوجيب أن يعرف اخلالف الذي عده السلف سائغا من اخلالف الذي أنكروا فيه عىل املخالف ُ َّ.
ثم إن منهج السلف هو منهج هلم يف مجلتهم، وبناء عليه فال يصح أن يأيت بقول 

َّائله فيقول به زاعام أن له فيه سلفا، بل ال بد من صحة ثبوته عن مهجور، أو مل تثبت نسبته إىل ق ً ً
ْقائله، ومن كون األدلة حتتمله، ومن كونه مل ينكر عىل قائله من أئمة زمانه وعلامء عرصه، فال يقال  َ ْ ُ

ً، ويدعي أن ذلك ليس خارجا عن منهج مًمثال بحل نكاح املتعة؛ ألنه قول ابن عباس َّ
ْمل يرجع عنه فهو خمالف لألدلة ملقول إن سلم أن ابن عباس السلف؛ ألن هذا ا

!الرصحية، وقد أنكره عليه غريه من الصحابة والتابعني واألئمة، فكيف وقد رجع عنه؟
فاملقصود أن منهج السلف ال يعني اعتامد قول مهجور أو ضعيف جدا ال يعدو أن 

نور الدين بن خمتار اخلادمي، وزارة األوقاف . جماالته، د..ضوابطه..حجيته..االجتهاد املقاصدي) ١(
، معامل وضوابط االجتهاد عند شيخ اإلسالم)٢/٢٧(م، ١٩٩٨، ٢طوالشئون اإلسالمية، الدوحة، 
).٣٠٦ص(ابن تيمية، لعالء الدين رحال، 



 

.من طريق السلفًيكون اجتهادا أخطأ فيه صاحبه، فال حيتج به عىل أنه
: التحرر من اخلوف وضغط الواقع الفاسد: ًثالثا

إن مهمة الرشائع هي تصحيح الواقع الفاسد الذي حيياه الناس، ووضع املنهج 
الصحيح الذي حيكم احلياة واألحياء، وال ينبغي أن تنقلب الصورة فيصبح الواقع 

ًعية أداة لتربير الواقع الفاسد هو احلاكم عىل الرشع، وتصبح النصوص واألحكام الرش
.الذي يعيشه الناس

َّواملجتهد ال بد أن يتحرر من عقدة اخلوف من ضغط الواقع الذي تردى الناس  َّ
إليه، وحياول أن يرتقي هبم إىل أفق الرشع الرحب السمح الذي يتناسب مع الفطرة 

داته وفتاويه السوية، وال يصادم مصالح العباد ومنافعهم، كام ال ينبغي أن تكون اجتها
ًتربيرا هلذا الواقع املنحرف، وتسويغا ألباطيله، بأقاويل ما أنـزل اهللا هبا من سلطان، وال  ً

.قام عليها من برهان
وقد يكون هذا التربير ممن باعوا دينهم بدنياهم أو بدنيا غريهم، أو قد يكون من 

يشعرون، أو ال خملصني غيورين عىل دينهم، ولكن الواقع يضغط عليهم بقوة من حيث 
يشعرون، فهم يركبون الصعب والذلول لتطويع النصوص للواقع، عىل حني جيب أن يطوع 

ُالواقع للنصوص؛ ألن النصوص هي امليزان املعصوم الذي حيتكم إليه ويعول عليه َّ َ ُ ُ.
والواقع يتغري من حسن إىل سيئ، ومن سيئ إىل أسوأ أو بالعكس، فال ثبات له وال 

ب أن يرد املتغري إىل الثابت، ويرد غري املعصوم إىل املعصوم، ويرد املوزون وهلذا جي؛عصمة
.)١(إىل امليزان
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).٨٤- ٨٢ص(سيب، للقرضاوي، الفتوى بني االنضباط والت) ١(



 

ä ã â á àß﴾]٥٩: النساء[.
ِّوضغط الواقع ونفرة الناس عن الدين ال يسوغ التضحية بالثوابت واملسلامت، أو  ُ

ات، مهام بلغت جمتمعات األقليات من تغري وتطور، فإن التنازل عن األصول والقطعي
.نصوص الرشع جاءت صاحلة للناس يف كل زمان ومكان

ولعل عقدة النقص جتاه الغرب وحضارته وفكره، والتقليد أو التبعية، وإن شئت 
ًالعبودية هلذا التغريب املتعمد للمجتمع عىل أيدي نفر يعتربون الغرب إماما : قلت

َّجيب أن يت َبع، ومثاال جيب أن حيتذى، وما كان من أفكارنا وقيمنا وتقاليدنا ونظمنا ُ ُ ً
ًخمالفا للغرب، اعتربوه عيبا يف حضارتنا ونقصا يف رشيعتنا، ثم  ً املحاوالت لتربير تبدأً

هذا الوضع وإضفاء الرشعية عليه، واصطياد الشبهات، وحتريف األدلة عن مواضعها؛ 
ُزيمة النفسية واملروق من الدين شيئا فشيئا عندما يفتح كل هذا هو أكرب دليل عىل اهل ً ً

.الباب للتنازل عن احلق من أجل إرضاء الباطل، أو االلتقاء معه يف منتصف الطريق
هو اللجوء -حتت ضغط الواقع الفاسد-ومما يلجأ إليه بعض املجتهدين واملفتني 

ة الواضحة، وقد عقدإىل احليل الباطلة إلضفاء الرشعية عىل املخالفات الرصحي
للرد عىل هذه احليل الباطلة وتفنيدها »إعالم املوقعني«ًابن القيم أبوابا كثرية يف كتابه 

فتعاىل شارع هذه الرشيعة الفائقة «: ودحض شبهات مدعيها فأحسن وأجاد، ومما قاله
ُلكل رشيعة أن يرشع فيها احليل التي تسقط فرائضه، وحتل حمارمه، وتبطل حقوق ُُّ ِ ُ

عباده، ويفتح للناس أبواب االحتيال وأنواع املكر واخلداع، وأن يبيح التوصل 
املحتالني، باألسباب املرشوعة إىل األمور املحرمة املمنوعة، وأن جيعلها مضغة ألفواه 

.)١(»عرضة ألغراض املخادعني، الذين يقولون ما ال يفعلون، ويظهرون خالف ما يبطنون

).٣/٢٠٦(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(



 

َّوجتويز احليل يناقض سد «: »َّل يناقض سد الذرائعجتويز احلي«وقال حتت باب 
ُّالذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق إىل املفاسد بكل ممكن، واملحتال 
َيفتح الطريق إليه بحيله، فأين من يمنع من اجلائز خشية الوقوع يف املحرم، إىل من 

.)١(»يعمل احليلة يف التوصل إليه؟
ن من االجتهاد لتربير الواقع حتت دعوى التيسري ورفع احلرج له وال خيفى أن هذا اللو

َرفع : آثار سيئة عىل الدين وعىل األمة، ومما ال خالف عليه أن من مقاصد الرشيعة الغراء
َاحلرج وجلب النفع ودرء املشقة والرضر عن املسلم يف الدارين، ولكن دون تسيب يف  َ

.ًبام ال حيتمل وجها يف اللغة، أو يف الرشعِّالرتخص، أو رد بعض النصوص، وتأويلها 
ًودعاة التغريب جيدون متكئا قويا، وركنا متينا يلجئون إليه عندما جيدون من يربر هلم  ً ً
ًدعاواهم باسم االجتهاد إلضفاء الرشعية عىل فساد القيم وفساد التصور، فهم يريدون إسالما 

ال نأخذ بأقوال األئمة والفقهاء، وال : رة يقولونغربيا يناسب أهواءهم ويلتقي مع مصاحلهم، فتا
.الرشاح واملفرسين، فإهنا آراء برش، وال نأخذ إال من الوحي املعصوم

نأخذ ... إنا نأخذ ببعض الوحي دون بعضه: قالوا-ًافرتاضا-َفإن وافقتهم عىل ذلك 
َبالقرآن، وال نأخذ بالسنة، فإن فيها الضعيف واملوضوع واملردود، أو ن َ أخذ بالسنة املتواترة، وال َ

!!نأخذ بسنن اآلحاد، أو نأخذ بالسنة العملية، وال نأخذ بالسنة القولية
القرآن نفسه إنام كان يعالج أوضاع البيئة العربية : فإن سلم هلم ذلك، قالوا

َّاملحدودة، وشؤون املجتمع البدوي الصغري، فال بد أن نأخذ ما يليق بتطورنا، وندع منه 
!!ذلكما ليس ك

َّوإذا سمى ، ]٣: املائدة[﴾! " # $ % &﴿: فإذا قال القرآن َ

).٣/١٥٩(املرجع السابق، ) ١(



 

زير  إنام قال القرآن ذلك يف خنازير كانت سيئة التغذية، أما خنازير اليوم : قالوا» ًرجسا«حلم اخلـن
!!فليست كذلك، إهنا خنازير عرصية، وليست خنازير متخلفة كخنازير العصور املاضية

إنام : ، قالوا]١١: النساء[﴾kjih﴿: اثوإذا قال القرآن يف املري
.كان قبل أن خترج املرأة للعمل، وتثبت وجودها يف ميادين احلياة املختلفة

أما اليوم فقد أصبح هلا شخصيتها واستقالهلا االقتصادي، فلزم أن ترث كام يرث 
!!الرجل، ومل يعد جمال للتفرقة بني اجلنسيني

, $ % & ' ) ( * + ﴿:وإذا قال القرآن
َّإنام حرم القرآن ذلك يف بيئة حارة، ولو نـزل القرآن يف بيئة باردة : ، قالوا]٩٠: املائدة[﴾- َّ

.)١(!!لكان له موقف آخر
: أن يلتزم الرشوط املقررة عند اختيار أحد املذاهب يف املسألة: ًرابعا

: وهذه الرشوط هي
ًليال، بل خيتار أقواها دليال؛ ألن أن يتبع القول لدليله وال خيتار من املذاهب أضعفها د-١ ً

ًالفتيا رشع عام عىل املكلفني، واتباع الرشع إنام يكون بالدليل، وليس اتباعا للهوى،  ُ
.ُواألدلة جيب فيها اتباع الراجح، أما احلكم أو الفتيا بام هو مرجوح فخالف اإلمجاع

.ًأن جيتهد ويستفرغ وسعه متاما يف أال خيالف اإلمجاع-٢
.)٢(ًال يتبع أهواء الناس، بل يتبع الدليل واملصلحة املعتربة رشعا برشوطهاأن-٣

: أن يستدل ثم يعتقد، وال يعتقد ثم يستدل: ًخامسا
ًفالواجب عىل املفتي أن يتصور املسألة جيدا، ثم يستدل عىل حكمها بأدلة الرشيعة 

أن يتصور يف ذهنه اجلواب، ثم باملنهجية املعتربة عند أهل العلم، ثم يفتي بام ظهر له، وأما 

).٨٩- ٨٨ص(الفتوى بني االنضباط والتسيب، للقرضاوي، ) ١(
).٤٠٣ص(، أصول الفقه، أليب زهرة، )٩٣- ٩٢ص(اإلحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام، للقرايف، ) ٢(



 

يبحث يف األدلة عام يوافق اعتقاده السابق، وربام يلوي أعناق النصوص؛ لتدل عىل ما 
يوافق اعتقاده فهذه خيانة لألمانة وإضالل للناس، وهو منهج أهل البدع واألهواء، الذين 

.واءهمحيرفون الكلم عن مواضعه، ويرصفون النصوص عن ظواهرها؛ لتوافق آراءهم وأه
ًردا عىل من أول حديثا صحيحا تأويال غري سائغPقال ابن القيم  هذا لفظ «: ً

ًاحلديث وهو األصح إسنادا، وهو ال حيتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ما، ولكن هذا 
ًعمل من جعل األدلة تبعا للمذهب، فاعتقد ثم استدل، وأما من جعل املذهب تبعا  ًَّ

.)١(»اعتقد مل يمكنه هذا العملَّللدليل، واستدل ثم 
: أال جيزم بأن هذا حكم اهللا إذا كان اجلواب مبنيا عىل االجتهاد: ًسادسا

إن املفتي التقي الورع ال جيزم بأن جوابه هو حكم اهللا يف نفس األمر إذا مل يكن عنده 
ظهر يل، أو نحو هذا ما : ٌّدليل قطعي، بل كان جوابه مبنيا عىل الظن واالجتهاد، وإنام يقول

.ذلك، ويعتقد أن رأيه صواب حمتمل اخلطأ، وأن رأي غريه خطأ حمتمل الصواب
أن ينـزل عدوه إذا حارصهم عىل حكم سهنى أمريه بريدةجوقد ثبت أن النبي 

فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال، ولكن أنـزهلم عىل «:اهللا، وقال له
.)٢(»حكمك

َّتأمل كيف فرق بني حكم اهللا، وحكم األمري املجتهد، وهنى ف«: Pقال ابن القيم 
َأن يسمى حكم املجتهدين حكم اهللا، ومن هذا ملا كتب الكاتب بني يدي أمري املؤمنني عمر  ُ

بل ! ال: فقال! هذا ما أرى اهللا أمري املؤمنني عمر: ًحكام حكم به، فقالسبن اخلطاب 
.)٣(»من اهللا، وإن كان خطأ فمن عمرًهذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا ف: اكتب

).٥/٢٦٨(بن القيم، زاد املعاد، ال) ١(
تأمري اإلمام األمراء عىل : جزء من حديث أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، باب) ٢(

.ًمرفوعاسمن حديث بريدة بن احلصيب ) ١٧٣١... (البعوث
، )١٠/١١٦(، ...ما يقيض به القايض: ، كتاب آداب القايض، باب»السنن الكربى«البيهقي يف : أخرجه) ٣(





 

: َّوهكذا ال ينبغي أن يقول فيام أداه اجتهاده، ومل يظفر فيه بنص عن اهللا ورسوله
.هذا حالل وهذا حرام

وهلذا كان السلف يتورعون عن إطالق احلرام عىل كثري من األمور التي يرون 
ينبغي كذا، ونحو هذا، حتى ال نكره كذا، ال: مل تثبت بنص قاطع، وإنام يقولونحتريمها إذا 

}|{~ ﴿: يقع الواحد منهم فيام حذر اهللا منه وزجر عنه بقوله سبحانه
 °  ̄ ® ¬ « ª©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

.]١١٦: النحل[﴾± ² ³
ْمل يكن من أمر الناس، وال من مىض من سلفنا، وال «: Pقال اإلمام مالك  ِْ َ

َأدركنا أحدا ممن يقتدى به يقول يف يشء ا حالل، وهذا حرام، وما كانوا جيرتئون هذ: ًُ
.)١(»ًنكره كذا، ونرى هذا حسنا، ينبغي هذا، وال نرى هذا: عىل ذلك، إنام كانوا يقولون

َّبأنه أحل كذا، جال جيوز للمفتي أن يشهد عىل اهللا ورسوله : Pوقال ابن القيم 
َّأو حرمه، أو أوجبه، أو كرهه، إال ملا يعلم أن األمر فيه كذلك عىل جَّمما نص اهللا ورسوله َّ

َّإباحته، أو حتريمه، أو إجيابه، أو كراهته، وأما ما وجده يف كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس  َّ
َّله أن يشهد عىل اهللا ورسوله به، ويغر الناس بذلك، وال علم له بحكم اهللا ورسوله َ.

َّهللا كذا، أو حرم اهللا َّأحل ا: ليحذر أحدكم أن يقول: قال غري واحد من السلف
ُكذبت مل أحل كذا ومل أحرمه: كذا، فيقول اهللا له َْ ِّ ُ َُّ : وسمعت شيخ اإلسالم يقول... ِ

ْحرضت جملسا فيه القضاة وغريهم فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر،  َ ًَ َ
صار قول زفر هو حكم اهللا : هذا حكم اهللا، فقلت له: ما هذه احلكومة؟ فقال: فقلت له

 
-# ١٤٠٨شعيب األرناؤوط، : ، حتقيق»رشح مشكل اآلثار«جعفر أمحد ابن حممد بن سالمة الطحاوي يف وأبو

).٢١٤/ ٩(م، ١٩٨٧
).١/٣٩(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(



 

َّذي حكم به وألزم به األمةال .)١(هذا حكم اهللا: هذا حكم زفر، وال تقل: قل! ُ
: مراعاة احلال والزمان واملكان، أو فقه الواقع املحيط بالنازلة: ًسابعا

ُقد تتغري الفتيا بتغري الزمان واملكان إذا كان احلكم مبنيا عىل عرف البلد، ثم تغري العرف إىل 
.صوص الرشعية، كألفاظ العقود والطالق واليمني، ونحوهاعرف جديد ال خيالف الن

َّفعىل املفتي مراعاة هذا األصل وضبطه، فرب فتوى تصلح لعرص دون عرص، ومرص دون 
.مرص، وشخص دون شخص، بل قد تصلح لشخص يف حال، وال تصلح له يف حال أخرى

بقت، والتي جيب أن إىل بعض الضوابط اهلامة التي س-مرة أخرى-ولعل من املهم أن نشري
: ، ومنهاياتراعى عند تغري األزمنة أو األمكنة أو الظروف، مما يؤدي إىل تغري الفت

أن الرشيعة اإلسالمية ثابتة ال تتغري بتغري األحوال ومرور الزمان، وكون بعض - ١
األحكام الرشعية ختتلف بسبب تغري الزمان أو املكان أو العرف فليس معناه أن 

V U T S R Q P O ﴿أو متباينة، -ًعياذا باهللا-ربة األحكام مضط
X W﴾]٨٢: النساء[.

ًوإنام ذلك ألن احلكم الرشعي الزم لعلته وجار معها، فيدور معها وجودا وعدما،  ًٌ ٍ
فإذا اختلفت األحوال واألمكنة واألزمنة اختلفت العلل يف بعض األحكام، فيتغري احلكم 

احلكمة واليرس ورفع احلرج، وذلك من كامل الرشيعة ًبناء عىل ذلك، وهو عني املصلحة و
.وصالحيتها لكل زمان ومكان، وهللا احلمد واملنة

ًن تغري الفتيا بتغري الزمان أو املكان أو العوائد واألعراف، ونحو ذلك، ليس خاضعا إ-٢ ُ
للتشهي وأهواء الناس، وإنام يرجع لوجود سبب رشعي يدعو املجتهد إىل إعادة 

ًدارك األحكام، ومن ثم تتغري الفتيا تبعا لتغري مداركها نتيجة ملصالح النظر يف م ًُ

).١٧٦-٤/١٧٥(املرجع السابق، ) ١(



 

ًمعتربة رشعية، وأصول ثابتة مرعية؛ إذ احلكم يدور مع علته وجودا وعدما،  ً
.والرشيعة جاءت لتحصيل املصالح وتكميلها، ودرء املفاسد وتقليلها

ُن تغري الفتيا جيب أن يكون مقصورا عىل أهل الفتيا إ-٣ واالجتهاد من العلامء الربانيني ًُ
الذين خيشون اهللا وينصحون لعباد اهللا، ويسريون يف درهبم عىل بصرية واتباع، ال 
َّعىل هوى وابتداع، وليس ملن قرص باعه وقل اطالعه يف العلم، وال ملن بضاعته 
َمزجاة أن يتصدر لذلك أو يامرسه، وإال أفسد أكثر مما يصلح وأضل الناس بغري  َّ

d c b à ﴿، علم  _  ̂ ] \ [ Z Y X W V
g f e﴾]١٤٤: األنعام[،﴿ È Ç Æ Å Ä Ã Â

ËÊ É﴾]٥٠: القصص[.
َوكلام كان املفتي أعلم بالرشيعة وأصوهلا وقواعدها، وأعظم ممارسة، وأوسع  َ َ

َاطالعا، وأخشى هللا وأعلم به َكان اجتهاده أضبط ونظره أصوب-ً َ .
َّل اإلنسان وتأنى وتثبت واستشار أهل اخلربة وكذلك كلام كان النظر مجاعيا ومته َّ

fed ﴿َواالختصاص والنظر الصحيح كان أوفق للحق، فإن يد اهللا مع اجلامعة 
 t s r q po n m l k j i h g

y x w v u﴾]١(]٨٣: النساء(.
ُغري أنه ال يصح أن يطلق العنان يف ذلك للمفسدين واملبطلني ومتبعي اهلوى؛  َْ َ ُ

ًصوص والقواعد بحجة مراعاة العرف والزمان واملكان، أو ليتأولوا تأويال ليخالفوا الن
ًباطال متعسفا، أو ليطوعوا الرشيعة لواقع غري إسالمي بدعوى فهم الواقع، ومراعاة  ً

، بحث تغري )٥٦ص(هـ، ١٤١٥، ١طحممد عمر بازمول، دار اهلجرة، الثقبة، . بحث تغري الفتوى، د) ١(
).١١٤-٧١ص(حسني الرتتوري، .، بحث فقه الواقع، د)٢٢-٢١ص(الغطيمل، .ُالفتيا، د



 

العرف وتغري الزمان واملكان، بل ال يقوم هبذا إال العامل الرباين الذي امتأل قلبه بخشية اهللا، 
َّوتضلع من علوم الرشيعة، وفهم هذا الضابط حق الفهم، والحظ ،جرسول اهللا واتبع  َ ََ ِ َّ

.كيف طبقه األئمة املتقدمون، وكيف كانوا يراعونه، وباهللا التوفيق
: أن يذكر دليل احلكم يف فتيا النازلة: ًثامنا

وذلك ألن احلجة إنام هي يف دليل احلكم، ال سيام إن كان من كتاب أو سنة أو قول 
ينبغي للمفتي أن يذكر دليل احلكم ومأخذه ما أمكنه «: Pل ابن القيم صحايب، قا

ًذلك، وال يلقيه إىل املستفتي ساذجا جمردا عن دليله ومأخذه، فهذا لضيق عطنه وقلة  ًَّ
رآها مشتملة -الذي قوله حجة بنفسه-جَّبضاعته من العلم، ومن تأمل فتاوي النبي 

.)١(»وجه مرشوعيتهعىل التنبيه عىل حكمة احلكم ونظريه و
.)٢(وقد ذهب كثري من العلامء إىل عدم مطالبة املفتي بذكر الدليل يف فتياه

والظاهر أن هذا خيتلف باختالف حال املستفتي، وطبيعة الفتوى أو النازلة، فإذا 
َّكان السائل طالب علم، أو له دراية باألدلة وعلوم الرشع، أو طلب معرفة الدليل، فإن  ٍ َ

ًر له الدليل واحلكمة من املرشوعية تطمينا لقلبه وزيادة يف علمهاملفتي يذك ً.
ُّوكذلك إذا كانت النازلة عامة تتعلق باألمة، أو متس مصالح املسلمني، أو ذات  َّ ُ
تفاصيل ومداخل وخمارج، فينبغي أن يذكر فيها األدلة واحلجج، ويبسط القول وجييب 

.عن اإلشكاالت، ونحو ذلك
وال سيام إن كان من غري الكتاب -تفتي عاميا ال يفقه معنى الدليل أما إذا كان املس

وال وجه االستدالل فال حاجة لذكره له؛ لعدم الفائدة، وإنام جييبه بام حيتاجه من -والسنة

).٤/١٦١(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
، الفقيه واملتفقه، )١/٥٢(، املجموع، للنووي، )٨٤ص(صفة الفتوى واملفتي واملستفتي، البن محدان، ) ٢(

). ٤٠٧-٢/٤٠٦(للخطيب البغدادي، 



 

.احلكم الرشعي
: أن يذكر البدائل املباحة عند املنع: ًتاسعا

.ثريةوهذا األدب له أصل من الكتاب والسنة، وعليه شواهد ك
̈  © ﴿: قوله تعاىل: فمن القرآن الكريم § ¦ ¥ ¤ £

«ª﴾]أرشدهم إىل ما يؤدي » راعنا«، فلام هناهم عن هذه الكلمة ]١٠٤: البقرة
.﴾© ª﴿: املعنى املراد مع السالمة من املحذور، فقال

احرص عىل ما ينفعك، واستعن باهللا، وال «: قالجأن النبي سأيب هريرة عن 
قدر اهللا وما : لو أين فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: يشء فال تقلتعجز، وإن أصابك

، وهذا من أحسن البيان وأبلغه حيث هناه عن )١(»شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان
َّيشء، وأرشده إىل البديل الصحيح، وبني له احلكمة يف النهي، فصلوات اهللا وسالمه عىل 

.من أويت جوامع الكلم
األمر له أمهية كبرية يف عرصنا حيث االنفتاح عىل معطيات وال ريب أن هذا 

احلضارة عرب وسائل اإلعالم وغريها، وهذه التقنيات فيها الكثري مما خيالف رشيعتنا، 
ًوال غرو يف ذلك؛ إذ كانت قادمة من جمتمعات ال تراعي قيام وال دينا وال أخالقا، وقد  ً ً

ا كثري من الناس ومارسوها، فإذا ما غزت هذه املستجدات بالد املسلمني وانبهر هب
َّهناهم الفقيه عنها وبني هلم أدلة املنع منها فال بد أن يرشدهم إىل البدائل املباحة،  َّ
ُوالوسائل املتاحة؛ ليوسع عليهم وال يوقعهم يف حرج أو عنت، وهذا من كامل 

.النصيحة للمسلمني

يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهللا وتفويض املقادير هللا، : مسلم، كتاب القدر، باب: أخرجه)١(
املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف، ويف كل خري، «: ، وطرفه)٢٦٦٤(

.احلديث»...احرص



 

َّبيل إال كان حقا عليه أن يدل أمته إنه مل يكن نبي ق«: أنه قالجويف الصحيح عن النبي  َّ
.، وهذا شأن ورثة األنبياء كذلك)١(»...َّعىل خري ما يعلمه هلم وينذرهم رش ما يعلمه هلم

: ُأن يمهد ملا قد يستغرب من أحكام: ًعارشا
ًومما يلتحق بام تقدم أنه ينبغي للمفتي أن يمهد للحكم املستغرب بام جيعله مقبوال  َّ

.تي يف النازلةلدى املستف
ًإذا كان احلكم مستغربا جدا فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما «: Pقال ابن القيم 

َّيكون مؤذنا به، كالدليل عليه، واملقدمة بني يديه، فتأمل ذكره سبحانه وتعاىل قصة زكريا  ً
العادة، َّوإخراج الولد منه بعد انرصام عرص الشبيبة وبلوغه السن الذي ال يولد فيه ملثله يف

َّفذكر قصته مقدمة بني يدي قصة املسيح ووالدته من غري أب، فإن النفوس لـام آنست بولد  َّ
.)٢(»ًبني شيخني كبريين ال يولد هلام عادة سهل عليها التصديق بوالدة ولد من غري أب

: مراعاة احلكمة يف اجلواب، وإرشاد السائل إىل ما ينفعه: حادي عرش
َّن مسألة ال نفع فيها، أو ستشغله عام هو أنفع، أو دل جهله بام سأل إذا سأل املستفتي ع َ

ُعنه عىل جهله بام هو أخفى منه مع شدة احلاجة إليه، فإن عىل املفتي أن يراعي هذه 
ُاملقامات، وهيتم بام هو أنفع للسائل، وأصلح له يف دينه ودنياه، وذلك من كامل فقهه 

~ ﴿: د من الكتاب والسنة، فقد قال تعاىلونصحه وربانيته، وهلذا األصل شواه
فسألوه عن السبب يف كون ]١٨٩: البقرة[﴾�¡¢£¤¥¦§

ًاهلالل يبدو صغريا ثم يكرب، فعدل هبم إىل ما ينبغي أن يعرفوه ويسألوا عنه، وهذا يسمى 
.»أسلوب احلكيم«

يا رسول اهللا، إنا نركب البحر«: ًأن رجال قالسأيب هريرة وكذلك ورد من حديث 

، من حديث )١٨٤٤(فاألول، وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء األول: مسلم، كتاب اإلمارة، باب: أخرجه) ١(
.مبن عمرو بن العاص اهللاعبد

).٤/١٦٣(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(



 

هو «: ونحمل معنا القليل من املاء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال 
ً، فلام كان السائل جاهال بطهورية ماء البحر، فقد حتقق جهله )١(»الطهور ماؤه احلل ميتته

.بطعام البحر وميتته؛ فلذا أجاب عن سؤاله، وزاده بام حيتاج إليه مما عرف أنه جيهله
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله «: لذلك يف صحيحه، فقالPالبخاري وقد ترجم 

ال يلبس القميص وال : جرسول اهللا ما يلبس املحرم؟ فقال «م، ثم ذكر حديث ابن عمر »عنه
العامئم وال الرساويالت وال اخلفاف، إال أن ال جيد نعلني فليلبس اخلفني وليقطعهام أسفل 

.)٢(»الكعبني
ًيلبس املحرم، ولـام كان الـمحرم عليه أمورا معينة، وبياهنا أنفع فالسؤال عام ُ َّ ُ ََّ

ُليجتنبها ويلبس ما عداها عدل إىل بيان ما جيتنب املحرم لبسه َ.
: سالمة الفتيا واجلواب من الغموض واملصطلحات اخلاصة: ثاين عرش

ًملا كانت الفتيا بيانا للحكم الرشعي، وحتمل يف طياهتا تبليغا ل ً لسائل وجب ُ
ٍتقديمها بأسلوب بني واضح قويم، يفهمه السائل بال التباس، ويدركه أوساط الناس،  ِّ

gf ﴿: ، وقال سبحانه]٥٤: النور[﴾98765:﴿: تعاىلقال
on m l k j i h﴾]٤: إبراهيم[.

ٍلذا كان من املتحتم أن تصاغ الفتوى بأسلوب حمرر رصني خال من املصطلحات  ٍ َّ

، والرتمذي، أبواب الطهارة عن رسول )٨٣(الوضوء بامء البحر، : داود، كتاب الطهارة، بابأبو: أخرجه) ١(
الوضوء : الطهارة وسننها، باب، وابن ماجه، كتاب)٦٩(ما جاء يف ماء البحر أنه طهور، : باب،^اهللا 

قال . س، من حديث أيب هريرة )٥٩(ماء البحر : ، والنسائي، كتاب الطهارة، باب)٣٨٦(بامء البحر، 
، )١٢/٦٢، ٤/٤٩(، وابن حبان )١١١(، وصححه ابن خزيمة »حديث حسن صحيح«: الرتمذي
).١/١٤٢(واحلاكم 

، ومسلم يف )٣٦٤(راهية التعري يف الصالة وغريها، ك: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب)٢(
.ًمرفوعاممن حديث ابن عمر ) ١١٧٧... (صحيحه، كتاب احلج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة



 

. َىل املستفتي، وأن تكون واضحة الداللة غري مومهةالتي يتعذر فهمها ع
هذا وإن بعض املتصدرين للفتيا يعمد إىل حيلة ال ختفى؛ إذ يضمن فتواه عدة أقوال ليقحم 
فيها آراء معينة يريد أن ينرشها بني الناس، وال يسلك جادة أهل العلم بتزييفها وبيان هتافتها، بل 

جيح، وقد يرصح للسائل بأن له أن خيتار ما شاء من يرتك األقوال مطلقة مرسلة بدون تر
وال إنكار يف مسائل ! أو اخلالف رمحة! األقوال؛ إذ من ابتيل بيشء مما اختلف فيه فليقلد من أباح

وهذا إنام يزين باطله هبذه القواعد، ويتعمد الغموض يف الفتوى، وعدم الوضوح فيها؛ ! اخلالف
!ني ونقدهم، واهللا عند لسان كل قائل وقلبهليسهل عليه التخلص من تتبع الناصح

: تغليب التيسري عىل التعسري، والتبشري عىل التنفري: ثالث عرش
إن التكليف يف رشيعة اإلسالم بحسب الطاقة والوسع، وإن طاقات الناس 
تتفاوت، وظروفهم ختتلف؛ وهلذا راعى الرشع األعذار والرضورات، وجعل هلا 

.)١(ُليبيح هبا املحظورات، ويسقط الواجباتأحكامها اخلاصة، حتى إنه
وال سيام -ورشيعتنا تتميز بالوسطية واليرس؛ ولذا ينبغي للناظر يف أحكام النوازل 

ُمن أهل الفتيا واالجتهاد أن يكون عىل الوسط املعتدل بني طريف -نوازل األقليات املسلمة
روة الدرجة هو الذي حيمل املفتي البالغ ذ«: Pالتشدد واالنحالل، كام قال الشاطبي

الناس عىل املعهود الوسط فيام يليق باجلمهور، فال يذهب هبم إىل مذهب الشدة، وال يميل 
هبم إىل طرف االنحالل، والدليل عىل صحة هذا أنه الرصاط املستقيم الذي جاءت به الرشيعة، 

ط وال تفريط، فإذا َّفإنه قد مر أن مقصد الشارع من املكلف احلمل عىل التوسط من غري إفرا
خرج عن ذلك يف املستفتني، خرج عن قصد الشارع؛ ولذلك كان ما خرج عن املذهب الوسط 
ًمذموما عند العلامء الراسخني، فإن اخلروج إىل األطراف خارج عن العدل، وال تقوم به مصلحة 

يوسف القرضاوي، دار الصحوة للنرش والتوزيع، .الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف، د) ١(
).١٨٩ص(م، ١٩٩٤-هـ١٤١٤، ٣طالقاهرة، 



 

املستفتي ًاخللق، أما يف طرف التشديد فإنه مهلكة، وأما يف طرف االنحالل فكذلك أيضا؛ ألن
االنقطاع عن سلوك طريق َّإذا ذهب به مذهب العنت واحلرج بغض إليه الدين وأدى إىل 

اآلخرة، وهو مشاهد، وأما إذا ذهب به مذهب االنحالل كان مظنة للميش عىل اهلوى 
.)١(»والشهوة، والرشع إنام جاء بالنهي عن اهلوى، واتباع اهلوى مهلك، واألدلة كثرية

تي أن يراعي حالة املستفتي، أو واقع النازلة، فيسري يف نظره نحو هلذا ينبغي للمف
الوسط املطلوب باعتدال ال إفراط فيه نحو التشدد، وال تفريط فيه نحو التساهل وفق 

.ُمقتىض األدلة الرشعية وأصول الفتيا
فالعلم هو العاصم من احلكم باجلهل، والورع هو العاصم من احلكم باهلوى، واالعتدال هو 
العاصم من الغلو والتفريط، وهذا االجتاه هو الذي جيب أن يسود، وهو االجتاه الرشعي 

.)٢(ُالصحيح، وهو الذي يدعو إليه أئمة العلم املصلحون
الوسطية يف «حيث يقول يف فصل -وغريه-وهذا الرأي يؤكده اإلمام الشاطبي 

مضادا للميش عىل ُفعىل هذا يكون امليل إىل الرخص يف الفتيا بإطالق«: »الفتوى
ًالتوسط، كام أن امليل إىل التشديد مضاد له أيضا، وربام فهم بعض الناس أن ترك  ٌّ
ُّالرتخص تشديد، فال جيعل بينهام وسطا، وهذا غلط، والوسط هو معظم الرشيعة وأم  ً
َالكتاب، ومن تأمل موارد األحكام باالستقراء التام عرف ذلك، وأكثر من هذا شأنه  ِّ ََّ

أهل االنتامء إىل العلم يتعلق باخلالف الوارد يف املسائل العلمية، بحيث يتحرى من 
ًالفتوى بالقول الذي يوافق هوى املستفتي، بناء منه عىل أن الفتوى بالقول املخالف 
هلواه تشديد عليه وحرج يف حقه، وأن اخلالف إنام كان رمحة هلذا املعنى، وليس بني 

َّذا قلب للمعنى املقصود من الرشيعة، وقد تقدم أن التشديد والتخفيف واسطة، وه

.باختصار) ٢٥٩-٤/٢٥٨(املوافقات، للشاطبي، )١(
).٢٣٤ص(يوسف القرضاوي، . االجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية، د) ٢(



 

َّاتباع اهلوى ليس من املشقات التي يرتخص بسببها، وأن اخلالف إنام هو رمحة من جهة 
ٌأخرى، وأن الرشيعة محل عىل التوسط، ال عىل مطلق التخفيف، وإال لزم ارتفاع مطلق  ْ َ

التشديد، فليأخذ املوفق التكليف من حيث هو حرج وخمالفة للهوى، وال عىل مطلق 
.)١(»من هذا املوضوع حذره، فإنه مزلة قدم عىل وضوح األمر فيه

: احرتام العلامء وتقدير اجتهادات املخالفني: رابع عرش 
ِّمضت السنة محيدة بني أهل العلم برعاية أقدار العلامء وصيانة حرماهتم، والكف  ً

جال، مع حسن الظن وتقديم عن أعراضهم، ومعرفة الرجال باحلق، ال احلق بالر
.العذر، واالعتذار عن املخطئ من أهل العلم

وكان احلرص عىل اجلامعة ووحدة الصف شعارهم ودأهبم وديدهنم؛ وذلك من لدن 
الصحابة وإىل يوم الناس هذا؛ وكان من الصحابة من يصيل خلف من ال يتوضأ من أكل حلم 

.كل ما مسته النار مع أن مذهبه بخالف ذلكاجلزور، وال من خروج الدم باحلجامة، وال من أ
ًوصىل الرشيد إماما وقد احتجم ومل يتوضأ، وصىل خلفه أبو ِيوسف، ومل يعد الصالة مع َّ ِ ُ

أن احلجامة عنده تنقض الوضوء، وكان أمحد يرى نقض الوضوء من الرعاف واحلجامة، فقيل 
ِّإن كان اإلمام قد خرج منه الدم ومل يتوضأ هل يصيل: له خلفه؟ُ

! كيف ال أصيل خلف مالك، وسعيد بن املسيب؟: فقال
وكان أهل العلم يتبادلون الثناء واالحرتام واإلكرام والدعاء بظهر الغيب؛ فيقدر 

.التلميذ شيخه، ويثني الشيخ عىل تلميذه، ويدعو كل منهام لآلخر
ليونس الصديفPٍّفإذا اختلفوا فبأدب جم وبتقدير متبادل؛ قال الشافعي 

P
يا أبا «: وقد تناظرا يف مسألة فلم يتفقا، فلام التقيا أخذ الشافعي بيده، وقال)٢(

).٢٦٠-٤/٢٥٩(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
موسى املرصي، أحد أصحاب يونس بن عبد األعىل بن ميرسة بن حفص بن حيان الصديف، أبو) ٢(





 

. )١(»ًموسى، أال يستقيم أن نكون إخوانا وإن مل نتفق يف مسألة؟
وعليه فلو أن مفتيا فردا أو جممعا فقهيا أفتى فتيا يف شأن نوازل األقليات وكانت 

َفإن هذا ال يع-خطأ لسبب أو آلخر  ًد بذاته سببا كافيا للقدح يف دين أحد أو جترحيه، ُ ً ُّ
ُّفضال عن أن القطع يف مثل هذه الفتاوي باخلطأ أمر ليس باليسري؛ وذلك ملا حيتف  ً
بواقع تلك املسائل، وحال أهلها من أمور تلتبس وختفى عىل كثريين؛ مما قد يتطرق معه 

.يق األدلة عليهااخلطأ يف الفتيا من جهة تصويرها أو تكييفها أو تطب
فال غنى عن االنضباط بأدب اخلالف، والورع عن الوقوع يف أعراض العلامء، مع 

.بيان احلق بدليله من غري إقذاع يف عبارة، أو غمز يف إشارة
 

سالك الفقه وأصعبها؛ ِّإن استباط حكم النوازل وال سيام يف بالد األقليات من أدق م
ألن الوقائع التي حتدث لألفراد واملجتمعات ال تتناهى صورها، وال تقف أنامطها عند حد 
معني، وتزداد صعوبة هذا الفقه مع تعاقب األجيال، وتطور األعصار ورسعة التغري يف 
معطيات احلضارة والتداخل الشديد بني الشعوب واملجتمعات، وعوملة األعراف 

ُمما جعل الناظر يف النوازل يطرق أبوابا مل تطرق من قبل، وال تفتح هذه األبواب والعادات  ً َُ ُ
. إال بجهد مضاعف ودراسة وافية عميقة متكاملة-ًغالبا-

ُوأكثر ما حيدث يف ساحة اإلفتاء املعارصة من غلط وخلط إنام هو يف الغالب من خطأ التصور 
صحيح هلا، ومعلوم أن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره، للنازلة، أو التقصري يف معرفة التكييف ال

 
، )٩٩ص(طبقات الفقهاء، للشريازي،. #٢٦٤، وتويف سنة #١٧٠الشافعي وأئمة احلديث، ولد سنة 

). ٢/١٧١(وطبقات الشافعية، البن السبكي،
).١٠/١٦(ذكره الذهبي يف سري أعالم النبالء، ) ١(



 

أكثر أغالط «: Pيفسد احلكم؛ وهلذا قال احلجوي فإذا فسد التصور فبدهي أن 
.)١(»الفتاوي من التصور

ومهام كان علم املفتي بالنصوص ومعرفته باألدلة فإن هذا ال ينتج احلكم الصحيح 
. ه وحسن تصورهما مل يؤيد بمعرفة الواقع وفهمه عىل حقيقت

: وعليه فإن الناظر يف نازلة من النوازل عليه أن يسلك املنهج اآليت بخطواته الثالثة
. )٢(التطبيق: ًالتكييف، ثالثا: ًالتصور، ثانيا: ًأوال

مجيع املسائل التي حتدث يف كل وقت سواء حدثت «: Pقال الشيخ السعدي 
َأجناسها أو أفرادها جيب أن تتصور قبل كل يش ُء، فإذا عرفت حقيقتها وشخصت ُ ُ

ُصفاهتا، وتصورها اإلنسان تصورا تاما بذاهتا ومقدماهتا ونتائجها طبقت عىل نصوص 
مشكالت اجلامعات واألفراد، : ُّالرشع وأصوله الكلية؛ فإن الرشع حيل مجيع املشكالت

.ر السليمةًوحيل املسائل الكلية واجلزئية، حيلها حال مرضيا للعقول الصحيحة، والفط
. )٣(»ويشرتط أن ينظر فيه البصري من مجيع نواحيه وجوانبه الواقعية والرشعية

َّبدَّفهذه ثالثة مدارك ال بد هلا من هذا الرتتيب، فإن وقع خلل يف أحدها نتج عنه وال
)٤(خلل يف الذي يليه، وصدق إياس بن معاوية

Pالرمحن ملا قال لربيعة بن أيب عبد

عبد العزيز . د: الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي، ملحمد بن احلسن احلجوي الثعالبي، حتقيق) ١(
).٤/٥٧١(، ه١٣٩٦ملدينة املنورة، القاري، املكتبة العلمية، ا

).١/٣٨(حممد حسني اجليزاين، . فقه النوازل، د) ٢(
الفتاوي السعدية، ضمن املجموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي، مركز صالح ) ٣(

).٧/١٣٧(هـ، ١٤١١، ١طبن صالح الثقايف، عنيزة، ا
املزين، قايض البرصة العالمة، روى عن سعيد بن املسيب، وأبيه،واثلة، إياس بن معاوية بن قرة أبو) ٤(

اجلرح والتعديل، . #١٢١وأيب جملز، ونافع، روى عنه ابن عجالن، وشعبة، ومحاد بن سلمة، تويف سنة 
).٥/١٥٥(، وسري أعالم النبالء، للذهبي، )٢/٢٨٢(البن أيب حاتم، 



 

P :»١(»ذا بني عىل عوج، مل يكد يعتدلإن اليشء إ(.
واملتأمل يف كثري من الفتاوي املعارصة اجلانحة عن الصواب جيد أن اخلطأ الرئيس 

. فيها هو خطأ يف تصورها، أو يف إحلاقها بام يناسبها من أبواب الفقه ومسائله
: وفيام ييل بيان خمترص هلذه املدارك الثالثة

: التصور: املدرك األول
أو التصوير هو حصول صورة اليشء يف الذهن أو العقل، أو إدراك املاهية التصور

.)٢(من غري أن حيكم عليها بنفي أو إثبات
إن : ، وقد يعرب عن هذا بقوهلم)٣(ولذا شاع أن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره

. )٤(احلكم عىل اليشء بدون تصوره حمال
ُّوبال شك فهو مقدم عىل أخويه وبدونه يعد ََّ ًاإلقدام عىل احلكم رضبا من اخلبط يف ُ

عامية، وقاصمة من القواصم، وكثري من الناس يتوهم أن لديه التصور الصحيح مع أنه 
: فاسد التصور سقيم الفهم عىل حد قول أيب الطيب

ــــوال صــــحيحا ــــب ق ًوكــــم مــــن عائ ْ َ ْ ْ َِ ِ ًِ َ ٍ َ ْ ِوآفتـــــه مــــــن الفهـــــم الــــــسقيمَ ِ َ َْ ْ َ ُ َِ َِّ ْ ُ
ًالنازلة وفهمها فهام صحيحا من اجلمع بني أمرينَّفال بد يف تصور ً :

. تصور النازلة يف ذاهتا-١
. تصور ما حييط هبا من مالبسات وقرائن وأحوال-٢

َّوال يكفي األول وحده، بل ال بد من النظر يف الثاين؛ إذ للقرائن واملالبسات أعظم 
. إنه من األمهية بمكانًاألثر يف تغري احلكم فليضبط هذا املقام جيدا، وليحرر ف

).٢/١١٤٠(جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب، ) ١(
).٢٤ص(م، ١٩٤٨، رشح األخرضي عىل السلم يف املنطق، البايب احللبي، )١٩٩ص(التعريفات، للجرجاين، ) ٢(
).٣/٢٤(التقرير والتحبري رشح التحرير، البن أمري احلاج، )٣(
).٢/١١٠(املرجع السابق، ) ٤(



 

ًثم إن تصور النازلة وفهمها فهام صحيحا قد يتطلب استقراءا نظريا وعمليا، وقد يفتقر إىل  ً
. إجراء استبانة، أو جولة ميدانية، أو مقابالت شخصية، وربام احتاج األمر إىل معايشة ومعارشة

طباء يف النوازل ًوربام كان سؤال أهل الشأن واالختصاص كافيا، كمراجعة األ
. )١(الطبية، واالقتصاديني يف األمور االقتصادية، والسياسيني يف األمور السياسية، وهكذا

للفقه، وليس دون )٢(إن العلوم كلها أبازير«: Pومن هنا قال اخلطيب البغدادي 
الفقه علم إال وصاحبه حيتاج إىل دون ما حيتاج إليه الفقيه؛ ألن الفقيه حيتاج أن يتعلق

بطرف من معرفة كل يشء من أمور الدنيا واآلخرة، وإىل معرفة اجلد واهلزل، واخلالف 
والضد، والنفع والرض، وأمور الناس اجلارية بينهم، والعادات املعروفة منهم، فمن 
ِرشط املفتي النظر يف مجيع ما ذكرناه، ولن يدرك ذلك إال بمالقاة الرجال، واالجتامع 

ْاملختلفة، ومساءلتهم وكثرة املذاكرة هلم، ومجع الكتب مع أهل النحل واملقاالت َ َ ُِ ِ َ
. )٣(»ودرسها، ودوام مطالعتها

: َّإن تصور أي نازلة من النوازل ال بد له من خطوات هي: ويمكن أن يقال
االستقصاء والتحري عن الدراسات السابقة وحول النازلة سواء أكانت هذه -١

. الدراسات رشعية، أم غري رشعية
. النظر يف جذور النازلة وتاريخ نشأهتا، وهي من األمهية بمكان، مع غفلة كثري عنها-٢
.البحث عن ظروف النازلة وبيئتها وأحواهلا املحيطة هبا، وهي الناحية اجلغرافية-٣
. معرفة مدى انتشارها وحاجة الناس إليها وأمهيتها-٤
.ذلكمعرفة ما يرتتب عليها من مصالح ومفاسد، ونحو-٥

الدراسات الفقهية، ، ضوابط )٨-٧ص(وهبة الزحييل، .سبل االستفادة من النوازل والفتاوي، د) ١(
).١٣٣-١٣٢ص(سلامن العودة، .د

).١/٨٢(توابل، املعجم الوسيط، : أبازير) ٢(
).٣٣٤-٢/٣٣٣(الفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي، ) ٣(



 

الرجوع إىل أهل الشأن واالختصاص، وسؤاهلم عام يتعلق هبذه النازلة ومباحثتهم -٦
َّ؛ فال بد من معرفة أصوهلا وفروعها وظروفها، وال بد )١(فيام يشكل من تفاصيلها َّ

كذلك من حتديث املعلومات؛ فإن األساليب تتجدد وختتلف من عرص آلخر، 
-وهو كذلك-ًورا، وقد سمي بعرص الرسعة ًوزماننا من أشد األزمنة تغريا وتط

َّفال يليق بالفقيه أن يكون بمعزل عن هذه التطورات والتغريات، وإال ضل وأضل،  َّ
.)٢(هذا ما يتعلق باملدرك األول وهو التصور. واهللا املستعان

ًوعليه فإن احلكم مثال عىل طفل األنابيب، أو التأمينات يف ديار األقليات، أو االستنساخ، 
ٍّونحو ذلك موقوف بشكل أويل عىل فهم حقيقة هذه املصطلحات، وتصور مدلوهلا بشكل 

. واضح
: التكييف: املدرك الثاين

وهذا املصطلح وإن كان حديث االستعامل إال أن الفقهاء القدامى قد مارسوه 
، فقد أطلقوا عليه، »التكييف«حتت تسميات عدة، وألفاظ خمتلفة، مع احتاد املعنى مع 

. يقة اليشء وماهيته، وطبيعته، والقياس، والتخريج الفقهي، واألشباه الفقهيةحق
: ومن أحسن التعريفات للتكييف الفقهي ما ذكره الدكتور حممد عثامن شبري بقوله

َّهو حتديد حقيقة الواقعة املستجدة إلحلاقها بأصل فقهي خصه الفقه اإلسالمي «
للواقعة املستجدة عند التحقق من بأوصاف فقهية، بقصد إعطاء تلك األوصاف

.)٣(»املجانسة واملشاهبة بني األصل والواقعة املستجدة يف احلقيقة

).١/٤٤(فقه النوازل، للجيزاين، ) ١(
زل،، املدخل إىل فقه النوا)٣٦٧-٣٦٦ص(منهج استنباط أحكام النوازل، ملسفر القحطاين، ) ٢(

).٣ص(البصل، النارص أبوعبد. د
التكييف الفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية، للدكتور حممد عثامن شبري، دار القلم، دمشق، ) ٣(

).٣٠ص(م، ٢٠٠٤-ه ١٤٢٥، ١ط



 

التصور الكامل للواقعة وحترير «: وكذلك ما استنبطه الدكتور مسفر القحطاين بقوله
.)١(»األصل الذي تنتمي إليه

: وكذا ما ذكره الدكتور حممد اجليزاين بقوله
ُّهو رد املسالة إىل : حتت ما يناسبها من النظر الفقهي، أو يقالتصنيف املسألة «

.)٢(»أصل من األصول الرشعية
ِّوقد عرف التكييف بتعريفات أخرى كثرية ال ختلو من انتقاد، أعرضنا عنها خشية اإلطالة ُ .

: ويتلخص من التعريفات املذكورة أن تكييف النازلة متوقف عىل حتصيل أمرين
.الصحيح والتصور التام للمسألة النازلة، كام مىض بيانه يف املدرك األولحصول الفهم-١
َّأن يكون لدى الناظر املعرفة التامة بأحكام الفقه وقواعده، وهذا إنام يتأتى ملن -٢

. استجمع رشوط االجتهاد
األمريضعألنهحكمها؛استنباطخطواتأهممنللنازلةالفقهيالتكييفأنشكوال

ِيعنيممااملسألة،لواقعدقيقتوصيفإطاريفلالناز تدرسالفقهأبوابمنببابإحلاقهاعىلُ
ُويلتمسإطاره،يف َُ َ .سياقهيفحكمهاْ

. َّبسيط ومركب: والتكييف نوعان
ُّفالبسيط هو اجليل، وهو ما سهل فيه رد النازلة إىل أصل فقهي واضح ُّ .

ُّواملركب هو ما أشكل فيه رد الناز َلة إىل أصل فقهي معني، بل يتجاذب النازلة َّ
. ُأكثر من أصل

ويمكن يف هذا النوع دون النوع األول أن جتعل النازلة مسألة مستقلة بذاهتا بحيث ينظر 
ُّإليها باعتبار أهنا مركبة من عدة أصول، وال ترد إىل أصل معني من األصول الفقهية املقررة  َ ُ َّ

).٣٥٤ص(مسفر القحطاين، . منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعارصة، د) ١(
).١/٤٧(اين، فقه النوازل، للجيز) ٢(



 

.)١(قل بنظر خاص وحكم معنيَّعند الفقهاء، فال بد أن يست
: أنواع التكييف الفقهي

ٍّإذا كان التكييف الفقهي مقاربا لكل من القياس والتخريج واألشباه، فيمكن أن  ً
نستخلص أنواع التكييف الفقهي من خالل قراءة متأنية لكل من القياس والتخريج 

: واألشباه، وهو يتنوع باعتبارات خمتلفة إىل أنواع
. مجاعالنص واإل-١
. التكييف عىل قاعدة كلية عامة-٢
. التكييف عىل نص فقهي لفقيه-٣
.)٢(االستنباط-٤

: ٍّالتكييف عىل نص رشعي من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع: ًأوال
َّاألصل أن يكون التكييف مبنيا عىل نص رشعي، وذلك إما بداللة العموم، أو 

: أو القياس، أو يبنى عىل اإلمجاع، ومن أمثلتهاملفهوم، أو اإليامء، أو اإلشارة،
ِاحلكم بدخول الشعر الصناعي  ْ لعن اهللا الواصلة «: جحتت قوله ) الباروكة(َّ

. )٣(»واملستوصلة
: التكييف عىل قاعدة كلية عامة: ًثانيا

).٣٦-٣٥ص(عثامن شبري، . ، التكييف الفقهي، د)٥٠-١/٤٩(حممد اجليزاين، . فقه النوازل، د) ١(
). ٣٤-٣٢ص(عثامن شبري، . ، التكييف الفقهي، د)٥٣-١/٥٠(حممد اجليزاين، . فقه النوازل، د) ٢(
سلم، كتاب اللباس والزينة، ، وم)٥٩٣٤(الوصل يف الشعر، : البخاري، كتاب اللباس، باب: أخرجه) ٣(

، ك، من حديث عائشة )٢١٢٣(، ...حتريم فعل الواصلة واملستوصلة والواشمة واملستوشمة و: باب
ِأن جارية من األنصار تزوجت، وأهنا مرضت، فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها؛ فسألوا النبي  َ^ ،

.فذكره... فقال
.بنت أيب بكر عن أيب هريرة، وابن عمر، وأسامء: ويف الباب



 

َّولكل قاعدة كلية مناط وهو املعنى الذي يربط بني موضوعها وحكمها، فال بد 
التحقق من وجود : يق املناط يف تكييف الوقائع عىل القواعد الكلية، أيللفقيه من حتق

َّاملعنى الذي يربط بني املوضوع واحلكم الكيل يف الفرع، كام أنه ال بد من مراعاة املآالت 
ُفينظر يف الظروف املحتفة بالفرع مما مل تتعرض له القاعدة، ويراعي تلك الظروف وما  ِ َّ

. ند التكييف الفقهي للواقعة املستجدة عىل القاعدة الكليةيرتتب عليها من نتائج ع
: ًمرشوعية السعي فوق سطح املسعى عمال بالقاعدة الفقهية: ومن أمثلة هذا النوع

. »اهلواء يأخذ حكم القرار«
: ٍّالتكييف عىل نص فقهي لفقيه: ًثالثا

ه من طريق داللة َّهو احلكم الذي دل عليه بلفظ رصيح، أو فهمه أصحاب: ُّنص الفقيه
.االقتضاء أو التنبيه أو اإليامء

ُّويمكن التعرف عىل نصوص الفقهاء من خالل كتبهم، أو نقل تالميذهم عنهم،  َ َّ
وقد خيتلف النقل فيصار إىل الرتجيح عىل املنهج الذي بينه أصحاب هذا الفقيه 

. )١(وأتباعه، ويكون الراجح نصا للفقيه ومذهبا له
ًخترجيا عىل صور إجازة الفقهاء ) البوفيه املفتوح(َّواز ما يسمى بـج: ومن أمثلته

.االنتفاع باحلاممات مع تفاوت استهالك املياه والصابون وغريها وثبات األجرة
: التكييف عن طريق االستنباط: ًرابعا

ِّاستخراج احلكم باالجتهاد، وقد يستخرجه عن طريق االستصالح، أو سد : أي
.ستحسان، أو نحو ذلك من الطرقالذرائع، أو اال

احلكم بجواز عقود التوريد واملقاوالت والصيانة ونحوها؛ : ومن أمثلته

).١٩ص(، #١٤١٥، ١طعياض السلمي، مطابع اإلشعاع، السعودية، . حترير املقال فيام تصح نسبته للمجتهد، د) ١(



 

ًاستصالحا أو استحسانا؛ لدفع حرج أو مشقة ونحوها ً.
: فقالPومنهج االستنباط ذكره الزركيش 

اعلم أنه حق عىل املجتهد أن يطلب لنفسه أقوى احلجج عند اهللا ما وجد إىل ذلك «
ًبيال؛ ألن احلجة كلام قويت أمن عىل نفسه من الزلل، وما أحسن قول الشافعي يف س

. وإنام يؤخذ العلم من أعىل: األم
) املجتهد(إذا وقعت الواقعة فليعرضها : -فيام حكاه عنه الغزايل يف املنخول-وقال 

خيض يف نصوص الكتاب، فإن أعوزه فعىل اخلرب املتواتر، ثم اآلحاد، فإن أعوزه مل عىل 
ًالقياس، بل يلتفت إىل ظواهر الكتاب، فإن وجد ظاهرا نظر يف املخصصات من قياس 
ًوخرب، فإن مل جيد خمصصا حكم به، وإن مل يعثر عىل ظاهر من كتاب وال سنة نظر إىل 
ًاملذاهب فإن وجدها جممعا عليها اتبع اإلمجاع، وإن مل جيد إمجاعا خاض يف القياس،  ً

فإن عدم قاعدة كلية نظر يف ... ًية أوال ويقدمها عىل اجلزئياتويالحظ القواعد الكل
النصوص ومواقع اإلمجاع، فإن وجدها يف معنى واحد أحلق به، وإال انحدر إىل قياس 

.خميل، فإن أعوزه متسك بالشبه، وال يعول عىل طرد
هذا تدريج النظر عىل ما قاله الشافعي، ولقد أخر اإلمجاع عن : قال الغزايل

ار، وذلك فيه تأخري مرتبة ال تأخري عمل؛ إذ العمل به مقدم، ولكن اخلرب مقدم يف األخب
.)١(املرتبة عليه فإنه مستند قبول اإلمجاع

ًالصحيح أن نظره يف اإلمجاع يكون أوال؛ إذ النصوص حيتمل أن : وخالف بعضهم فقال
َّتكون منسوخة، وال كذلك اإلمجاع، وإنام قدم الشافعي النص عىل  ُّ ًالظاهر تنبيها عىل أنه يطلب َّ

َّمن كل يشء ما هو األرشف، فأول ما يطلب من الكتاب والسنة النص، فإن مل جيد فالظاهر، فإن 

).٤٦٧-٤٦٦ص(املنخول، للغزايل، ) ١(



 

، ثم يف تقريره بعض أمته، فإن مل جيد ^مل جيد يف منطوقها وال مفهومها رجع إىل أفعال النبي
شافعي عام بعد ذلك، وال نظر يف اإلمجاع، ثم يف القياس إن مل جيد اإلمجاع، وسكت ال

ُشك أن آخر املراتب إذا مل جيد شيئا احلكم بالرباءة األصلية ًَ ِ)١(.
: التطبيق: املدرك الثالث

. تنـزيل احلكم الرشعي عىل املسألة النازلة: تطبيق احلكم عىل النازلة يراد به
ًذلك أن تصور النازلة وفهمها فهام صحيحا، ثم تكييفها من الناحية الفقه ية يتعرف ً

. هبام عىل حكم النازلة املناسب هلا، وهذا نظر جزئي خاص
ٍّأما تنـزيل هذا احلكم عىل النازلة فهو أمر آخر؛ إذ حيتاج ذلك إىل نظر كيل عام، فال َّبدَّ

من مراعاة املصالح عند تطبيق احلكم عىل النازلة بحيث ال يفيض حتصيل املصلحة 
. اجلزئية إىل تفويت مصلحة عظمى

َوعليه فإعطاء النازلة حكام خاصا هبا ال بد أن حيافظ معه عىل مقاصد الرشيعة؛  َ َ ًُ وهلذا ترك َّ
.)٢(مراعاة للمصلحة العلياهدم الكعبة وبناءها عىل قواعد إبراهيم جالنبي 

إن تنـزيل األحكام عىل النوازل ليس باألمر اهلني، وإنام حيتاج إىل فقه دقيق، ونظر 
إىل الفرق بني الفقيه املطلق وهو الذي يصنف ويدرس، Pار السبكى وثيق، وقد أش

زل األحكام الفقهية عىل أحوال الناس الواقعات، وذكر أن الفقيه  وبني الفقيه املفتي وهو الذي يـن
.)٣(املفتي أعىل رتبة من الفقيه املطلق، وأنه حيتاج إىل تبرص زائد عىل حفظ الفقه وأدلته

ٍفال بد حينئذ من  مراعاة مقاصد الرشيعة ومصاحلها وقواعدها الكلية واملوازنة بني َّ

).٢٣٠-٦/٢٢٩(البحر املحيط، للزركيش، ) ١(
نقض الكعبة : ، كتاب احلج، باب، ومسلم)١٥٨٥(فضل مكة وبنياهنا، : أخرج البخاري، كتاب احلج، باب) ٢(

لوال حداثة قومك بالكفر لنقضت «: جقال يل رسول اهللا : قالتك، من حديث عائشة)١٣٣٣(وبنائها، 
ً؛ فإن قريشا استقرصت بناءه، وجعلت له خلفاالبيت، ثم لبنيته عىل أساس إبراهيم  ََّ َ ً«.

).١٧٩ص(الرد عىل من أخلد إىل األرض، للسيوطي، ) ٣(



 

املصالح واملفاسد، والنظر إىل املآالت وتقدير حاالت الرضورة وعموم البلوى، واعتبار 
.األعراف والعادات، واختالف األحوال والظروف والزمان واملكان، إىل غري ذلك

َفإن عجز الفقيه عن الوصول إىل حكم يف النا ََ زلة فإن عليه التوقف حتى جيد فيها ْ
ُخمرجا، وينتهي إىل قول حمدد فيها، فإن كانت مسألة تضيق وقت العمل هبا جاز له أن يقلد  ً

ًفيها أوثق العلامء عنده علام ودينا ً.
ومن أشكل عليه يشء لزمه الوقوف، ومل جيز له أن حييل «: Pقال ابن عبد الرب 

له من أصل، وال هو يف معنى أصل، وهذا الذي ال خالف فيه ًعىل اهللا قوال يف دينه ال نظري 
ُبني أئمة األمصار قديام وحديثا، فتدبره َّْ ًً«)١(.

 

األدلة الرشعية التي تفيد يف استثامر األحكام واستنباطها معلومة مشهورة، وطريق 
نعم حيكم بالكتاب والسنة «: Pورة ومعروفة؛ قال الشافعي االستنباط منها مذك

حكمنا باحلق يف الظاهر والباطن، : املجتمع عليها التي ال اختالف فيها، فنقول هلذا
ْوحيكم بالسنة التي قد رويت من طريق االنفراد ال جيتمع الناس عليها؛ فنقول َ ِ حكمنا : ُ

حلديث، ونحكم باإلمجاع، ثم القياس، باحلق يف الظاهر؛ ألنه يمكن الغلط فيمن روى ا
.)٢(»ُّوهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة رضورة؛ ألنه ال حيل القياس واخلرب موجود

وكلها -بحمد اهللا-فهذه األدلة هي املصادر األصلية، وهي متفق عليها يف اجلملة 
ن فليست تنزل بأحد من أهل دي«: Pيعود إىل كتاب اهللا تعاىل، كام قال الشافعي 

.)٣(»اهللا نازلة إال ويف كتاب اهللا الدليل عىل سبيل اهلدى فيها

). ٢/٨٤٨(جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب، ) ١(
).٥٩٩ص (الرسالة، للشافعي، ) ٢(
).٢٠ص (املرجع السابق، ) ٣(



 

ثــم تــأيت األدلــة التــي اختلــف فيهــا يف رتبــة ثانيــة بعــد األصــول األربعــة املــذكورة، 
ــــا ــــة وأمهه ــــصارد الفرعي ــــسمى امل َّوت ــــرف، : ُ ــــصالح، والع ــــسان، واالست االستح

.وغري ذلكُّوقول الصحايب، ورشع من قبلنا، وسد الذرائع،واالستصحاب،
وفيام يأيت بيان تلك املصادر األصلية والفرعية، مع ذكر أسباب الرد إليها لدى 

.استنباط أحكام النوازل وعمل املجتهد فيها باالستنباط
: )النصوص(الكتاب والسنة : ًأوال

ال اختالف أن القرآن والسنة مها األصالن املعصومان والوحيان املطهران، ومها 
أدلة األحكام من غري نقصان، وعمل املجتهد فيهام عىل ثامنية أقسام املشتمالن عىل 
: فقالPذكرها املاوردي 

: ًما كان االجتهاد مستخرجا من معنى النص: أحدها
ِّكاستخراج علة الربا من الرب، فهذا صحيح عند القائلني بالقياس ُ َّ.

: ما استخرجه من شبه النص: ثانيها
َّدد شبهه باحلر يف أنه يملك؛ ألنه مكلف، وشبهه بالبهيمة كالعبد يف ثبوت ملكه؛ لرت ِّ ُ

يف أنه ال يملك؛ ألنه مملوك، فهو صحيح غري مدفوع عند القائلني بالقياس واملنكرين له، 
ًغري أن املنكرين له جعلوه داخال يف عموم أحد الشبهني، ومن قال بالقياس جعله ملحقا  ً

.بأحد الشبهني
: ا من عموم النصًما كان مستخرج: ثالثها

﴾Å Ä Ã Â Á À﴿ : كالذي بيده عقدة النكاح يف قوله تعاىل
.يعم األب والزوج، واملراد به أحدمها، وهذا صحيح يتوصل إليه بالرتجيح،]٢٣٧: البقرة[

: ما استخرج من إمجال النص: رابعها
؛ ]٢٣٦: البقرة[﴾� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴿: كقوله تعاىل يف املتعة



 

.ىل قدر املتعة باعتبار حال الزوجنيفيصح االجتهاد ع
: ما استخرج من أحوال النص: خامسها

؛ ]١٩٦: البقرة[﴾ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴿: كقوله تعاىل يف املتمتع
فاحتمل صيام الثالثة قبل عرفة، واحتمل صيام السبعة إذا رجع يف طريقه، وإذا رجع 

.خرىإىل بلده، فيصح االجتهاد يف تغليب إحدى احلالتني عىل األ
: ما استخرج من دالئل النص: سادسها

فاستدللنا عىل تقدير نفقة املورس ،]٧: الطالق[﴾JIHGF﴿: كقوله تعاىل
َّبمدين، بأن أكثر ما جاءت به السنة يف فدية اآلدمي أن لكل مسكني مدين، واستدللنا عىل  َُّ ُِّ

َّتقدير نفقة املعرس بمد بأن أقل ما جاءت به السنة يف كفارة ال ٍّ .ُوطء، أن لكل مسكني مداُ
: ما استخرج من أمارات النص: سابعها

-./ ﴿: ِكاستخراج دالئل القبلة ملن خفيت عليه، مع قوله تعاىل
ِ، مع االجتهاد يف القبلة باألمارات والداللة عليها من هبوب ]١٠٦: النحل[﴾10

.الرياح ومطالع النجوم
: ٍما استخرج من غري نص وال أصل: ثامنها

: واختلف أصحابنا يف صحة االجتهاد بغلبة الظن عىل وجهني: لقا
ال يصح حتى يقرتن بأصل؛ ألنه ال جيوز أن يرجع يف الرشع إىل غري : أحدمها

أصل، وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ وهلذا كان ينكر القول باالستحسان؛ ألنه تغليب 
.ظن بغري أصل

َع أصل، فجاز أن يستغنى عن يصح االجتهاد به؛ ألن االجتهاد يف الرش: والثاين ْ َ ْ ُ
وقد اجتهد العلامء يف التعزير عىل ما دون احلد بآرائهم يف أصله من رضب . أصل

وحبس، ويف تقديره بعرش جلدات يف حال، وبعرشين يف حال، وليس هلم يف هذه 



 

أن : والفرق بني االجتهاد بغلبة الظن وبني االستحسان. املقادير أصل مرشوع
. )١(به القياس، واالجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع عدم القياساالستحسان يرتك

 : :

: عند االستنباط من نصوص الكتاب والسنة يتعني مراعاة الضوابط التالية
: تلقي نصوص الوحيني بالتسليم والتعظيم: ًأوال

َأمر اهللا تعاىل بالدخول يف رشائع اإل َ ًيامن كافة، وهنى عن اإليامن ببعض َ َّ
¤﴿: والتكذيب ببعض، قال تعاىل £¢¡ � ~}﴾

َوأمر املؤمنني أن يقولوا]٢٠٨: البقرة[ َ َ :﴿µ ´ ³ ² ±° ، كام ]٧: آل عمران[﴾¯
.نعى القرآن عىل من آمن ببعض الكتاب أو الرسل وكفر ببعض

ُإن القرآن مل ينـزل يكذب بعضه بعضا؛ بل ي«: ويف احلديث ًُ ُُ ُ ِّ ًصدق بعضه بعضا، فام َ ُ ُ ِّ َ
ُّعرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إىل عامله ُ َ«)٢(.

َفينبغي للمسلم أن يقدر قدر كالم اهللا ورسوله، فجميع ما قاله اهللا ورسوله جيب « َ ِّ َ ُ
اإليامن به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس االعتناء بمراده يف 

.)٣(»دون اآلخر بأوىل من العكسأحد النصني 
ُفكل ما أمر به الشارع أو هنى عنه، أو دل عليه وأخرب به، فحقه التصديق  ُ ُّ َّ َ َ َ

̈  ©ª»¬  ﴿: والتسليم مع اإلجالل والتعظيم، قال تعاىل §¦

حميي الرسحان، : أدب القايض، أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي البرصي الشافعي، حتقيق) ١(
، )٢٣٢-٦/٢٣١(، للزركيش، ، البحر املحيط)١/٥١٦(م ١٩٧١هـ، ١٣٩١مطبعة اإلرشاد، بغداد، 

).٢/١٠٥٩(إرشاد الفحول، للشوكاين، 
.سبق خترجيه) ٢(
. باختصار) ٣٤ص(اإليامن، البن تيمية، ) ٣(



 

98:;>=<  ﴿:وقال سبحانه،]٣٠: احلج[﴾®¯°±
.]٣٢: احلج[﴾? @
ِمن أمر اهللا-وما كان  ْ ًمتعلقا بعمل-َ ُفحقه االمتثال واالتباع بال تردد، قال تعاىلِّ ُ ُّ :

﴿  /  .  - ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # "  !
.]٣٦: األحزاب[﴾10

.والسنة صنو الكتاب يف وجوب التسليم والتعظيم
ليس منا من لطم «: جيا أبا بكر، حديث رسول اهللا : للزهري)٢)(١(قال األوزاعي

، )٤(»كبرينا-رشف: ويف رواية-َّمن مل يرحم صغرينا ويعرف حق ليس منا«و، )٣(»...اخلدود و
من اهللا «: وما أشبه من احلديث ما معناه؟ فأطرق الزهري ساعة، ثم رفع رأسه فقال

.)٥(»العلم، وعىل الرسول البالغ، وعلينا التسليم
َوورد ذلك عن الزهري عقب روايته حلديث َ ال يزين الزاين حني يزين وهو «: ََ

ما هذا؟ : فقلت للزهري: احلديث رواه األوزاعي عن الزهري، ثم قال، و)٦(»...نمؤم

).٥/٣٦٦(، تغليق التعليق، »وهذا الرجل هو األوزاعي«: ، قال ابن حجر»قال رجل للزهري«يف أصل الرواية ) ١(
ًي، كان ثقة مأمونا صدوقا فاضال خريا كثري احلديث والعلم عمرو، عبد الرمحن بن عمرو، األوزاعأبو) ٢( ً ً ً

، وطبقات )٧/٤٨٨(الطبقات الكربى، البن سعد، . #١٥٧، وتويف سنة #٨٨والفقه حجة، ولد سنة 
).٧٦ص(الفقهاء، للشريازي، 

حتريم : باب، ومسلم، كتاب اإليامن،)١٢٩٤(ليس منا من شق اجليوب، : البخاري، كتاب اجلنائز، باب: أخرجه) ٣(
.س، من حديث عبد اهللا بن مسعود )١٠٣(رضب اخلدود وشق اجليوب والدعاء بدعوى اجلاهلية، 

، والرتمذي، كتاب الرب والصلة عن رسول )٤٩٤٣(يف الرمحة، : داود، كتاب األدب، بابأبو: أخرجه) ٤(
قال الرتمذي . بن عمرو، من حديث عبداهللا-واللفظ له-) ١٩٢٠(ما جاء يف رمحة الصبيان، : ، باب^اهللا 

.عن أنس بن مالك، وابن عباس، وأيب أمامة، وأيب هريرة: ويف الباب. »حسن صحيح«): ١٩٢١(
دار : عطية الزهراين، النارش. د: بكر يف السنة، حتقيقأخرجه أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلالل أبو) ٥(

.عن الزهري) ٣/٥٧٩(، ١طالرياض، -الراية 
$%&')(*+  ﴿: قول اهللا تعاىل: البخاري، كتاب األرشبة، باب: رجهأخ) ٦(





 

َمن اهللا العلم، وعىل رسوله البالغ، وعلينا التسليم، أمروا أحاديث رسول اهللا «: فقال ُّ ِ َ
من اهللا القول، وعىل الرسول البالغ، وعلينا التسليم، «: ، زاد يف لفظ)١(»كام جاءتج

َأمروا حديث رسو ُّ ِ ً، وقال مرة)٢(»ٍكام جاء بال كيفجاهللالَ َّ ُوكانوا جيرون «: َ ْ ُ
. )٣(»ًكام جاءت تعظيام حلرمات اهللاجاألحاديث عن رسول اهللا 

ًواإلنسان إذا علم أن اهللا تعاىل أصدق قيال، وأحسن حديثا، وأن رسوله هو « ً
َرسول اهللا بالنقل والعقل والرباهني اليقينية، ثم وجد يف عقله ما َ ينازعه يف خرب َ

الرسول، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النـزاع إىل من هو أعلم به منه، فإن 
َالعامي يصدق ألهل االختصاص ما يقولونه دون اعرتاض، وإن مل يتضح له وجهه،  ِّ

َّفكيف حال الناس مع الرسل وهم الصادقون ... ًوإذا اتضح ازداد نورا عىل نور
. )٤(»أن خيرب الواحد منهم خالف ما هو احلق يف نفس األمراملصدقون؛ بل ال جيوز

: مجع النصوص يف الباب الواحد وإعامهلا ما أمكن: ًثانيا
إن معقد السالمة من االنحراف أو اخلطأ عند بحث نازلة وتفصيل أحكامها هو مجع ما 

َورد بشأهنا من نصوص الكتاب والسنة عىل درجة االستقصاء، مع حترير دالال ٍّت كل، ََ
ِ، واعتامد فهم الصحابة والثقات من علامء السلف الصالح جوتصحيح النقل عن النبي  َْ،

ال يف الواقع ونفس -فإن بدا ما ظاهره التعارض بني نصوص الوحيني عند املجتهد 

 
بيان نقصان اإليامن باملعايص : ، ومسلم، كتاب اإليامن، باب)٥٥٧٨(﴾، ,-./

.س، من حديث أيب هريرة )٥٧(ونفيه عن املتلبس باملعصية عىل إرادة نفي كامله، 
بريوت، -دار الكتاب العريب : األولياء، النارشنعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين يف حليةأخرجه أبو) ١(

.عن الزهري) ٣/٣٦٩(، ٤ط
).٥/٣٤٦(سري أعالم النبالء، للذهبي، ) ٢(
).٢٥١ص(االعتقاد، للبيهقي، ) ٣(
.باختصار وترصف) ١٤٢-١/١٤١(درء التعارض، البن تيمية، ) ٤(



 

ِّفينبغي اجلمع بني هذه األدلة برد ما غمض منها واشتبه إىل ما ظهر منها واتضح، -األمر
َها بمقيدها، وختصيص عامها بخاصها، فإن كان التعارض يف الواقع ونفس وتقييد مطلق ِّ َ ِّ

وذلك يف األحكام دون األخبار؛ فإن األخبار ال -األمر فبنسخ منسوخها بناسخها 
ِوإن مل يكن إىل علم ذلك من سبيل، فربده إىل عامله -يدخلها نسخ .عِّ
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.]٧: آل عمران[﴾«
نزل الكتاب األول من باب واحد عىل حرف واحد، ونزل «: جويف احلديث قوله 

ًالقرآن من سبعة أبواب عىل سبعة أحرف، زاجرا، وآمرا، وحالال، وحراما، وحم ً ًكام، ومتشاهبا، ًً ً
ُوأمثاال، فأحلوا حالله، وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عام هنيتم عنه، واعتربوا  ُ ِّ ُّ ِ ً

.)١(»بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشاهبه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا
اب، أو أن وإذا اتضح هذا؛ فإنه ال جيوز أن يؤخذ نص وأن يطرح نظريه يف نفس الب

َتعمل جمموعة من النصوص وهتمل األخرى؛ ألن هذا مظنة الضالل يف الفهم، والغلط  ََ ْ َُ ٌ ْ ُ
احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه، واحلديث «: Pيف التأويل، قال اإلمام أمحد 

.)٢(»ًيفرس بعضه بعضا
ومدار الغلط يف هذا الفصل إنام هو عىل حرف واحد، «: Pوقال الشاطبي 

جلهل بمقاصد الرشع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ األدلة عند وهو ا

املعجم «، والطرباين يف )١/٥٥٣(»املستدرك«، واحلاكم يف )٣/٢٠(» صحيحه«ابن حبان يف : أخرجه) ١(
.ساهللا بن مسعود ، من حديث عبد)٩/٢٦(، »الكبري

).٢/٢١٢(أخرجه اخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي، ) ٢(



 

األئمة الراسخني، إنام هو عىل أن تؤخذ الرشيعة كالصورة الواحدة، بحسب ما ثبت 
.)١(»...من كلياهتا وجزئياهتا املرتبة عليها

اظه ُمجع روايات احلديث الواحد، والنظر يف أسانيده وألف: ومما يلتحق هبذا املعنى
واحلديث اذا مل جتمع طرقه مل تتبني : ًمعا وقبول ما ثبت، وطرح ما مل يثبت، وكام قيل

.علله، ثم النظر يف احلديث بطوله ويف الروايات جمتمعة
عىل منع التعارض بني األدلة الرشعية يف نفس األمر وقد حكى الباقالين اإلمجاع

َوكل خربين علم : يقول الباقالين«:ًمطلقا، كام روى اخلطيب البغدادي عنه ذلك، فقال ِ ُ
تكلم هبام، فال يصح دخول التعارض فيهام عىل وجه، وإن كان ظاهرمها جأن النبي

ٍمتعارضني؛ ألن معنى التعارض بني اخلربين والقرآن من أمر وهني وغري ذلك، أن  ْ َ
ًيكون موجب أحدمها منافيا ملوجب اآلخر، وذلك يبطل التكليف إن كانا أمرا وهن ًيا، ً
ًوإباحة وحظرا، أو يوجب كون أحدمها صدقا واآلخر كذبا إن كانا خربين، والنبي ً جً

.)٢(»منـزه عن ذلك أمجع، ومعصوم منه باتفاق األمة، وكل مثبت للنبوة
: حجية فهم الصحابة والسلف الصالح: ًثالثا

ٍإذا كان الكتاب الكريم محال أوجه يف الفهم خمتلفة؛ فإن بيان أصحا َ َّ له حجة جب نبيناَ
ًفهم أبر األمة قلوبا، وأعمقها علام، وأقلها تكلفا، وأصحها وأمارة عىل الفهم الصحيح، ً ًُّ

ًفطرة، وأحسنها رسيرة، وأرصحها برهانا، حرضوا التنـزيل وعلموا أسبابه، وفهموا 
عىل العاملني سوى -عىل علم-اختارهم اهللا تعاىل وأدركوا مراده،جمقاصد الرسول 

فكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين، معرتف بأن خري «نبياء واملرسلني، األ

). ٢٤٥-١/٢٤٤(االعتصام، للشاطبي، ) ١(
). ٢/٥٥٨(الكفاية، للخطيب البغدادي، ) ٢(



 

.)١(»هذه األمة هم الصحابة
أنه علم ما يف قلوهبم، فريض عنهم، وأنزل السكينة عليهم، فمن أخربنا اهللا «

. )٢(»فال حيل ألحد التوقف يف أمرهم، أو الشك فيهم البتة
¤¥¦§¨©ª»  ﴿:يف قوله تعاىلPقال قتادة 
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.)٤(»جهم أصحاب حممد «: ]٥٩: النمل[
فعلموا ما ... «: Pويف منـزلة علمهم واجتهادهم وفتاوهيم قال اإلمام الشافعي 

وا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم عاما وخاصا، وعزما وإرشادا، وعرفجأراد رسول اهللا 
فوقنا يف كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وآراؤهم لنا أمحد وأوىل بنا من رأينا عند أنفسنا، 

َومن أدركنا ممن يرىض أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيام مل يعلموا لرسول اهللا  ُ ْ فيه سنة جَ
نقول، ومل نخرج عن أقاويلهم، إىل قوهلم إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا 

.)٥(»وإن قال أحدهم ومل خيالفه غريه أخذنا بقوله
.وأفضل علم السلف واخللف ما كانوا مقتدين فيه بالصحابة

ًوال جتد إماما يف العلم والدين، كاملك، واألوزاعي، «: Pيقول ابن تيمية 
: ويه، ومثلوالثوري، وأيب حنيفة، والشافعي، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راه

سعيد بن نرص بن حممد، : د بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيقرشح العقيدة األصفهانية، لشيخ اإلسالم أمح)١(
). ٢١١ص(م، ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، ١طمكتبة الرشد، الرياض، 

).٤/١١٦(الفصل يف امللل واألهواء والنحل، لعيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ) ٢(
.دةعن قتا) ٢٠/٣٥٢(أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) ٣(
). ٦/٢٠١(تفسري ابن كثري، ) ٤(
. ، وعزاه للشافعي يف الرسالة البغدادية القديمة)١/٨٠(إعالم املوقعني، البن القيم، : انظر) ٥(



 

ِّوأمثاهلم، إال وهم مرصحون بأن ،(٣)ومعروف الكرخي ،(٢)وأيب سليامن ،)١(الفضيل
أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين 

.)٤(»بعمل الصحابة، وهم يرون الصحابة فوقهم يف مجيع أبواب الفضائل واملناقب
ابعيهم قد حصل هلم من العلم بمراد اهللا ورسوله ما هو أقرب إىل ثم إن التابعني وت

ًمنـزلة الصحابة ممن هم دوهنم؛ وذلك ملالزمتهم هلم، واشتغاهلم بالقرآن حفظا وتفسريا،  ً
وباحلديث رواية ودراية، ورحالهتم يف طلب الصحابة وطلب حديثهم وعلومهم 

املتبوع وأحواله وبواطن أموره ومن املعلوم أن كل من كان بكالم«مشهورة معروفة، 
َّكان أحق باالختصاص به، وال ريب أن أهل احلديث وظواهرها أعلم، وهو بذلك أقوم، 

ُّأعلم األمة وأخصها بعلم الرسول .)٥(»جُ
: ُّاإليامن بالنصوص عىل ظاهرها، ورد التأويل املتعسف: ًرابعا

لعريب، ال ما يقابل ويقصد بظاهر النصوص مدلوهلا املفهوم بمقتىض اخلطاب ا

ًعيل، الفضيل بن عياض بن مسعود بن برش، اإلمام القدوة الثبت، شيخ اإلسالم، كان ثقة ثبتا فاضال أبو) ١( ً
َّعابدا ورعا كثري احلديث، حد ًَ َّث عن منصور، واألعمش، وبيان بن برش، وحدث عنه ابن املبارك، ً

الطبقات الكربى، البن سعد، . #١٨٧وحييى القطان، وعبد الرمحن بن مهدي، وابن عيينة، تويف سنة 
). ٨/٤٢١(، وسري أعالم النبالء، للذهبي، )٥/٥٠٠(

بري، زاهد العرص، ولد يف حدود األربعني ومئة، سليامن، عبدالرمحن بن أمحد بن عطية الداراين، اإلمام الكأبو) ٢(
روى عن سفيان الثوري، وأيب األشهب العطاردي، وعبد الواحد بن زيد البرصي، وروى عنه تلميذه أمحد 

تاريخ بغداد، للخطيب . #٢١٥احلواري، وهاشم بن خالد، ومحيد بن هشام العنيس، تويف سنة بن أيب ا
). ١٠/١٨٢(لنبالء، للذهبي، ، وسري أعالم ا)١١/٥٢٣(البغدادي، 

حمفوظ، معروف بن الفريزان، العابد املعروف بالكرخي، كان أحد املشتهرين بالزهد والعزوف عن الدنيا أبو) ٣(
وأسند أحاديث كثرية عن بكر بن خنيس، والربيع بن صبيح، وغريمها، روى عنه خلف بن هشام البزاز، 

، وسري )١٥/٢٦٣(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، . #٢٠٠املروزي، تويف سنة وزكريا بن حييى
).٩/٣٣٩(أعالم النبالء، للذهبي، 

). ٢١٢-٢١١ص(رشح العقيدة األصفهانية، البن تيمية، ) ٤(
). ٤/٩١(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٥(



 

ًالنص عند األصوليني، والظاهر عندهم ما احتمل معنى راجحا وآخر مرجوحا،  ً ََّ ً
فلفظة الظاهر قد صارت مشرتكة، فإن «ًوالنص هو ما ال حيتمل إال معنى واحدا، 

الظاهر يف الفطر السليمة، واللسان العريب، والدين القيم، ولسان السلف، غري الظاهر 
، فالواجب يف نصوص الوحي إجراؤها عىل ظاهرها )١(»ن املتأخرينيف عرف كثري م

ًاملتبادر من كالم املتكلم، واعتقاد أن هذا املعنى هو مراد املتكلم، ونفيه يكون تكذيبا للمتكلم، أو 
ًاهتاما له بالعي وعدم القدرة عىل البيان عام يف نفسه، أو اهتاما له بالغبن والتدليس، وعدم النصح  ِّ ً

.جوكل ذلك ممتنع يف حق اهللا تعاىل وحق رسوله األمنيف،َّللمكل
ُّومراد املتكلم يعلم إما باستعامله اللفظ الذي يدل بوضعه عىل املعنى املراد مع ختلية  ََّ ُ ْ ُ
ِّالسياق عن أية قرينة ترصفه عن داللته الظاهرة، أو بأن يرصح بإرادة املعنى املطلوب 

ُّالقرائن التي تدل عىل مراده، وعىل هذا فرصف الكالم َّبيانه، أو أن حيتف بكالمه من 
ٌحتكم غري مقبول سببه -من غري دليل يوجبه أو يبني مراد املتكلم-عن ظاهره املتبادر 

: حتى جييب عىل أمور أربعة)٢(اجلهل أو اهلوى، وال يسلم هلذا املتأول تأويله
.ه من جهة اللغةِّأن يبني احتامل اللفظ لذلك املعنى الذي أورد: أحدها

.ِّأن يبني وجه تعيينه هلذا املعنى أنه املراد: الثاين
أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛ ألن األصل عدمه، قال : الثالث
ُّمن النقص يف الدين رد النصوص والظواهر، ورد حقائقها إىل املجاز «: Pابن الوزير  ُّ

.)٣(»...ملوجب للتأويلُّمن غري طريق قاطعة تدل عىل ثبوت ا

). ٣٣/١٧٥(املرجع السابق، ) ١(
جوح؛ العتضاده بدليل يصري به أغلب عىل رصف اللفظ عن االحتامل الظاهر إىل احتامل مر«: التأويل) ٢(

).١٧٨ص(هـ، روضة الناظر، البن قدامة، .ا»الظن من املعنى الذي دل عليه الظاهر
إيثار احلق عىل اخللق يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد، ملحمد بن إبراهيم بن عيل بن املرتىض ) ٣(

).١٢٣ص (م، ١٩٨٧، ٢طن الوزير، دار الكتب العلمية، بريوت، ابن املفضل احلسني القاسمي املعروف باب



 

ِّأن يبني سالمة الدليل الصارف عن املعارض؛ إذ دليل إرادة احلقيقة : الرابع
ٌّوالظاهر قائم، وهو إما قطعي، وإما ظاهر، فإن كان قطعيا مل يلتفت إىل نقيضه، وإن 

َّكان ظاهرا فال بد من الرتجيح ً)١(.
وال يكمل إنذار، وال تقوم احلجة وال أنه ال يتم بالغ: ُّومما يدل عىل إعامل الظواهر

ُّتنقطع املعذرة بكالم ال تفيد ألفاظه اليقني، وال تدل عىل مراد املتكلم هبا؛ بل عىل خالف 
معنى اهلداية، وشفاء الصدور، والرمحة، التي -والعياذ باهللا-ذلك، فينتفي عن القرآن 

ة واحلرص عىل رفع العنت واملشقة وصف اهللا تعاىل هبا كتابه الكريم، ومعاين الرأفة والرمح
يف كتابه العزيز، وهو الذي ترك األمة عىل مثل جعن األمة، التي وصف اهللا تعاىل هبا نبيه 

البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، فال التباس يف أمره وهنيه، وال إلغاز يف 
ه مل يكن نبي قبيل إال كان إن«: إرشاده وخربه، باطنه وظاهره سواء، كيف ال، وهو القائل

َّحقا عليه أن يدل أمته عىل خري ما يعلمه هلم وينذرهم رش ما يعلمه هلم َّ...«)٢(.
َويف إنكار التأويل الكالمي ومناهج الفالسفة والعقالنيني ومن تأثر هبم من  َّ

َوقد توسع من تأخر عن القرون الثالثة «: Pاملتكلمني، يقول احلافظ ابن حجر  َ ََّّ ْ
الفاضلة يف غالب األمور التي أنكرها أئمة التابعني وأتباعهم، ومل يقتنعوا بذلك حتى 
ُّمزجوا مسائل الديانة بكالم اليونان، وجعلوا كالم الفالسفة أصال يردون إليه ما خالفه  َُ ً

َّثم مل يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو -ًولو كان مستكرها-من اآلثار بالتأويل 
ٌّالعلوم، وأوالها بالتحصيل، وأن من مل يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل، أرشف 

هشام عبد العزيز عطا : ، بدائع الفوائد، البن قيم اجلوزية، حتقيق)٣٦١-٦/٣٦٠(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ١(
م، ١٩٩٦-هـ ١٤١٦، ١طاحلميد العدوي وأرشف أمحد، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة، وعادل عبد

).٢٩٠-١/٢٨٨(، الصواعق املرسلة، البن القيم، )٤/١٠٠٩(
.سبق خترجيه) ٢(



 

.)١(»اخللففالسعيد من متسك بام كان عليه السلف، واجتنب ما أحدثه
: درء التعارض بني صحيح النقل ورصيح العقل: ًخامسا

ال يعارضها مما ينبغي اعتقاده أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة والرصحية يف داللتها،
ًيشء من املعقوالت الرصحية؛ ذلك أن العقل شاهد بصحة الرشيعة إمجاال وتفصيال ً.

، فيلزم جَّفأما اإلمجال، فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة، وصدق الرسول 
.من ذلك تصديقه يف كل ما خيرب به من الكتاب واحلكمة

ُوأما التفصيل، فمسائل الرشيعة ليس فيها ما يرده ُّ العقل؛ بل كل ما أدركه العقل من َُ
ًمسائلها فهو يشهد له بالصحة تصديقا وتعضيدا، وما قرص العقل عن إدراكه من مسائلها،  ً
فهذا لعظم الرشيعة، وتفوقها، ومع ذلك فليس يف العقل ما يمنع وقوع تلك املسائل التي 

.حتيله العقولعجز العقل عن إدراكها، فالرشيعة قد تأيت بام حيري العقول ال بام 
َفإن وجد ما يوهم التعارض بني العقل والنقل، فإما أن يكون النقل غري صحيح، أو يكون  ِ ُ

ًصحيحا ليس فيه داللة صحيحة عىل املدعى، وإما أن يكون العقل فاسدا بفساد مقدماته ََّ ً.
َّواملقصود هو بيان أنه إذا ظهر تعارض بني الدليلني النقيل والعقيل، فال بد من «

: أحد ثالثة احتامالت
أن يكون أحد الدليلني قطعيا، واآلخر ظنيا، فيجب تقديم القطعي نقليا : األول

.ِّكان، أو عقليا، وإن كانا ظنيني فالواجب تقديم الراجح، عقليا كان، أو نقليا
ًأن يكون أحد الدليلني فاسدا، فالواجب تقديم الدليل الصحيح عىل : الثاين

.سواء أكان نقليا، أم عقلياالفاسد 
ًأن يكون أحد الدليلني رصحيا واآلخر ليس بذاك، فهنا جيب تقديم الداللة : الثالث

). ١٣/٢٥٣(فتح الباري، البن حجر، ) ١(



 

الرصحية عىل الداللة اخلفية، لكن قد خيفى من وجوه الدالالت عند بعض الناس ما قد 
ٍيكون بينا وواضحا عند البعض اآلخر، فال تعارض يف نفس األمر عندئذ ً ً.

ًسندا ومتنا-ن يكون الدليالن قطعيني أما أ ًثم يتعارضان، فهذا ال يكون أبدا، ال -ً
ٍّبني نقليني، وال بني عقليني، وال بني نقيل وعقيل ٍّ«)١(.
أن األدلة العقلية الرصحية توافق ما «: وخالصة اعتقاد أهل السنة يف هذا الباب

ل، وإنام يقع التناقض جاءت به الرسل، وأن رصيح املعقول ال يناقض صحيح املنقو
.)٢(»بني ما يدخل يف السمع وليس منه، وما يدخل يف العقل وليس منه

هذا األصل، وتلقاه عنهم التابعون، وتواترت عبارات وقد أعمل الصحابة 
.أهل العلم هبذا املعنى

سقط، وال يقوم جكل يشء خالف أمر رسول اهللا «: Pيقول اإلمام الشافعي 
ٌفليس ألحد معه أمر ، ج، فإن اهللا تعاىل قطع العذر بقول رسول اهللا معه رأي وال قياس ْ َ

.)٣(»وال هني غيـر ما أمر هو به
: ًوعليه فإذا كان التعارض بني نصني فعىل املستنبط العناية باآليت مراعيا الرتتيب

.اجلمع والتوفيق بني املتعارضني بوجه مقبول-١
ًكان العمل هبام متعينا، وال جيوز ألنه إذا أمكن ذلك، ولو من بعض الوجوه، 

.الرتجيح بينهام؛ ألن إعامل الدليلني أوىل من إمهال أحدمها بالكلية
.الرتجيح بني الدليلني بأحد املرجحات-٢

منهج االستدالل عىل مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلامعة، لعثامن بن عيل حسن، مكتبة الرشد، ) ١(
). ١/٣٦٦(م، ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧، ٥طالرياض، 

). ٢/٣٦٤(النقل، البن تيمية، درء تعارض العقل و) ٢(
). ٢/٥٩٥(األم، للشافعي، ) ٣(



 

.النسخ ألحد الدليلني-٣
ًتساقط الدليلني إذا تعذرت الوجوه السابقة فيرتك العمل هبام معا، ويعمل بغريمها -٤

َّينئذ ال نص فيها، وهذه صورة فرضية ال وجود هلامن األدلة، كأن الواقعة ح ٍ)١(.
شكال من تعارض األدلة، فال إواملستنبط لألحكام الفقهية يف النوازل املعارصة قد يقع له 

.شكال بأيرس طريقاإلاَّبد أن يتعرف عىل الطريق الذي يسلكه يف التعامل مع هذ
: أيتونحرص النقاط التي يتبعها املستنبط يف ذلك فيام ي

: التأكد من حصول التعارض بني الدليلني، ويكون ذلك بالتحقق مما ييل
تساوي الدليلني يف القطعية والظنية من جهتي الثبوت والداللة؛ فال تعارض بني -١

.قطعي وظني، وال بني نص وقياس
تساوي الدليلني يف قوة الداللة، بأن تكون داللتهام من نوع واحد، كداللة العبارة، أو -٢

. شارة، أو املنطوق، أو املفهوم؛ فإن تفاوت أحدمها عىل اآلخر يف القوة فال تعارضاإل
. )٢(احتاد حمل احلكم وزمانه، فإن اختلف املحل أو الزمن فال تعارض-٣

فإذا توافرت هذه األمور أعمل املنهج السابق يف العمل عند التعارض، فعىل 
ند الرتجيح واجلمع، وال يرجح بال املجتهد يف النوازل التزام القواعد والضوابط ع

ال يصح إعامل أحد «: Pمرجح أو جيمع بدون داعي اجلمع، يقول الشاطبي 
.)٣(»ًدليلني متعارضني جزافا من غري نظر يف ترجيحه عىل اآلخر

وما بعدها، أصول ) ٤/١٧٦(وما بعدها، املوافقات، للشاطبي، ) ٤/٥٩٩(رشح الكوكب املنري، البن النجار، ) ١(
عبد الكريم بن . د.وما بعدها، املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، أ) ٢/١١٦٩(الفقه اإلسالمي، للزحييل، 

ـ ١٤٢٠، ١طبن حممد النملة، مكتبة الرشد، الرياض، يلع .وما بعدها) ٥/٢٤١١(م، ١٩٩٩-ه
، )١١٦-٦/١١٤(، البحر املحيط، للزركيش، )٦١٣-٤/٦٠٩(رشح الكوكب املنري، البن النجار، ) ٢(

).١١١٥-٢/١١١٤(إرشاد الفحول، للشوكاين، 
).٤/١٢٢(املوافقات، للشاطبي، ) ٣(



 

: معرفة حال الدليل من حيث العمل به: ًسادسا
: كل دليل ال خيلو: يقول الشاطبي

.ًلسلف املتقدمني دائام أو أكثرياًأن يكون معموال به يف ا-١
ًأو ال يكون معموال به إال قليال أو يف وقت ما-٢ ً.
.أو ال يثبت به عمل-٣

: فهذه ثالثة أقسام
ًأن يكون معموال به دائام أو أكثريا، فال إشكال يف االستدالل به، وال يف : أحدها ً

ِالعمل عىل وفقه، كفعل النبي  ِ ت والصلوات عىل تنوعها من مع قوله يف الطهارا^ ْ
.فرض أو نفل

ًأال يقع العمل به إال قليال، ووقع إيثار غريه والعمل به دائام أو أكثريا؛ : والثاين ً َّ
.فذلك الغري هو السنة املتبعة

ِوأما ما مل يقع العمل عليه إال قليال، فيجب التثبت فيه ويف العمل عىل وفقه ِ ْ ً ...
: ولكنها عىل رضبنيوهلذا القسم أمثلة كثرية، 

ًأن يتبني فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سببا للقلة، كام جاء يف : أحدمها ٌ ُ
ملن سأله عن وقت ^ ، وبيان رسول اهللا )١(يومني^ حديث إمامة جربيل بالنبي 

يف ) الثاين(، فصالته يف اليوم )٢(»-اليومني: يعني-صل معنا هذين «: الصالة، فقال

، والرتمذي، أبواب الصالة عن رسول اهللا )٣٩٣(يف املواقيت، : ، كتاب الصالة، بابداودأبو: أخرجه) ١(
^ أن النبي م، من حديث ابن عباس )١٤٩(، ^ما جاء يف مواقيت الصالة عن النبي : ، باب^
ًوروي أيضا من ). ٣٢٥(وصححه ابن خزيمة . احلديث»...عند البيت مرتنيَّأمني جربيل «: قال ُ

.مسعيد اخلدري حديث جابر وأيب
، من حديث )٦١٣(أوقات الصلوات اخلمس، : مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب: أخرجه) ٢(

فلام زالت الشمس : فذكره، قال... ًأن رجال سأله عن وقت الصالة؛ فقال له^ عن النبي سبريدة 




 

َّوقع موقع البيان آلخر وقت االختيار الذي ال يتعدىأواخر األوقات ََ ُ.
ِّثم مل يزل مثابرا عىل أوائل األوقات إال عند عارض؛ كاإلبراد يف شدة احلر ونحو ذلك َ ً.

: ما كان عىل خالف ذلك، ويأيت عىل وجوه: والرضب الثاين
ُتركه، والعمل ًأن يكون حمتمال يف نفسه، والذي هو أبرأ للعهدة وأبلغ يف االحتياط -١ ُ ْ َ

ًعىل وفق األغلب، كقيام الرجل للرجل إكراما له وتعظيام، فإن العمل املتصل  ً
.إذا أقبل عليهم^ تركه؛ فقد كانوا ال يقومون لرسول اهللا 

ًأن يكون مما فعل فلتة، فسكت عنه النبي -٢ َُ مع علمه به، ثم بعد ذلك ال يفعله ^ ِ
ًيأذن فيه ابتداء ألحد، كام يف قصة ، وال^ذلك الصحايب وال غريه، وال النبي 

ٍيف أمر فعمل فيه، ثم رأى أن قد خان اهللا ورسوله، ^ الرجل الذي بعثه النبي  ْ َ
.)١(فربط نفسه بسارية من سواري املسجد

ْأن يكون العمل القليل رأيا لبعض الصحابة مل يتابع عليه، كام روي عن أيب طلحة -٣ َ ُ ًَ
ًاألنصاري أنه أكل بردا وهو ص بىل؛ : ًألست صائام؟ فقال: ائم يف رمضان، فقيل لهََ

.)٢(!إن ذا ليس بطعام وال رشاب؛ وإنام هو بركة من السامء، نطهر به بطوننا
ًأن يكون عمل به قليال ثم نسخ، فرتك العمل به مجلة، فال يكون حجة بإطالق، -٤ َ ِ ُ
 

َّأمر بالال فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم ً َ َ .احلديث... َ
نعم، : ، فقال هلم^يف قصة بني قريظة، ملا استشاروه أن ينزلوا عىل حكمه » أبو لبابة األنصاري«هو الرجل) ١(

، السرية النبوية، البن هشام، )٦/١٤١(»مسند اإلمام أمحد«: انظر. الذبح: وأشار بيده إىل حلقه، يعني
)٢٣٧-٢/٢٣٦.(

، )٥/١١٤(، »رشح مشكل اآلثار«، والطحاوي يف)٧/٧٣، ٣/١٥(، »مسنده«يعىل يف أبو: أخرجه) ٢(
ًمطرت السامء بردا، فقال لنا أبو: قالسوغريمها، من حديث أنس بن مالك  : طلحة ونحن غلامنََ

ِناولني يا أنس من ذاك الربد فجعل يأكل وهو صائم َ فأخربته ^فأتيت النبي: قال أنس. احلديث... َ
ًوروي موقوفا عىل . »منكر«: )٦٣(»لة الضعيفةالسلس«وقال الشيخ األلباين يف . »خذ عن عمك«: فقال ُ

.أيب طلحة بإسناد صحيح عىل رشط الشيخني؛ كام يف املصدر السابق



 

.فكان من الواجب يف مثله الوقوف مع األمر العام
ٍ؛ فإنه مل ينقل استمرار عمل به وال كثرة، إن )١(م عن امليتحديث الصيا: ومثاله ُ َ ُ

.أغلب الرواية فيه دائرة عىل عائشة وابن عباس، ومها أول من خالفاه
َّوبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرى العمل عىل وفق األولني، فال يسامح نفسه 

ِّيف العمل بالقليل إال قليال وعند احلاجة ومس الرضورة ً.
: ًو عمل بالقليل دائام للزمه أمورأما ل

.املخالفة لألولني يف تركهم الدوام عليه، ويف خمالفة السلف األولني ما فيها-١
.استلزام ترك ما داوموا عليه-٢
.أن ذلك ذريعة إىل اندراس أعالم ما داوموا عليه، واشتهار ما خالفه-٣

َّفاحلذر احلذر من خمالفة األولني، فلو كان ثم  َ َّفضل ما، لكان األولون أحق به، واهللا ََ ٌ
.املستعان

ُّأن ال يثبت عن األولني أهنم عملوا به عىل حال، فهو أشد مما : والقسم الثالث
ٍقبله، فكل من خالف السلف األولني فهو عىل خطأ، وهذا كاف ْ واحلديث الضعيف . َ

.ٍالذي ال يعمل العلامء بمثله جار هذا املجرى
ُل البدع والضاللة يستدلون بالكتاب والسنة، حيملوهنام مذاهبهم، ًوكثريا ما جتد أه ِّ َ ُ

ُويغربون بمشتبههام يف وجوه العامة، ويظنون أهنم عىل يشء ِّ َ ُ)٢( .
َوقد أوردت كالم الشاطبي بطوله لبيان أمهية هذا الضابط، والتنبيه عىل عنارصه وأقسامه  ُ

قضاء الصيام عن : ، ومسلم، كتاب الصيام، باب)١٩٥٢(َمن مات وعليه صوم : البخاري، كتاب الصيام، باب: أخرجه) ١(
.»َمن مات وعليه صيام صام عنه وليه«: قال^أن رسول اهللا ك، من حديث عائشة )١١٤٧(امليت، 

بترصف واختصار، هتذيب املوافقات، ملحمد بن حسني اجليزاين، ) ٧١-٣/٥٦(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(
.وما بعدها) ٢٢٥ص(هـ ١٤٢٧، ٢طدار ابن اجلوزي، الرياض، 



 

.من أمثلة فقهية تتفاوت فيها األنظارومتعلقاته، وإن مل يكن من القصد مناقشة ما رضب
: اإلمجاع: ًثانيا

َّاإلمجاع هو اتفاق املجتهدين من أمة النبي  عىل حكم رشعي ظني يف عرص غري ^ ُ
.)١(^عرص الرسول 

.)٢(واإلمجاع حجة متى انعقد برشوطه املعتربة
ٍبإمجاع الحق إذا ٍّواإلمجاع املستند إىل املصلحة أو العرف وليس إىل نص رشعي جيوز رفعه  ِ

َّتغريت املصلحة التي بني عليها اإلمجاع السابق، فال تبقى لإلمجاع األول حجية إذا مل تتحقق تلك  ُ
.(٣)املصلحة، فإذا تغريت وحتولت مل يكن هناك وجه لبقاء حجية ذلك اإلمجاع

إعطاء الزكاة لبني هاشم عند Kحنيفة ومالكًوتطبيقا ملا سبق أجاز أبو
.(٥)، وذهب بعض التابعني إىل جواز التسعري(٤) ِّم عىل حقهم من اخلمسعدم حصوهل

َّووجه الرد إىل اإلمجاع يف استنباط أحكام النوازل يتأتى من جهات ِّ َّ :
ٍّأن اإلمجاع متى تأتى يف مسألة فإنه يستند باألصالة إىل نص من كتاب : األوىل َّ

ِّوسنة؛ فيثبت فيه عندئذ ما يثبت من جهة الرد َّ .إىل الكتاب والسنةٍ
ًاإلمجاع ال جتوز خمالفته إذا انعقد صحيحا، والناظر يف الفقه عموما، ويف : الثانية ً

ُالنوازل خاصة عليه أن يتحرى أال يفتي بخالف ما أمجع عليه؛ إذ ال اجتهاد مع إمجاع رصيح َ ُ َّ.

).٤/٢٠(، املحصول، للرازي، )٣/٢٣٧(هناية السول، لإلسنوي، ) ١(
).١٩/١٩٥(ي، البن تيمية، جمموع الفتاو) ٢(
،  رشح الكوكب املنري، البن النجار احلنبيل،  )٨٨٣-٣/٨٨١(هناية السول رشح منهاج األصول، لإلسنوي ) ٣(

)٢/٢١١.(
، حاشية الدسوقي، )٤/١١٠(، رشح خمترص خليل، للخريش، )٣/٢٢٤(مواهب اجلليل، للحطاب، ) ٤(

). ٣/٢٩٩(، حاشية ابن عابدين، )١/٤٩٣(
).٤١٣-٦/٤١٢(الستذكار، البن عبد الرب، ا) ٥(



 

.ومواطن اخلالفالعلم بمواقع اإلمجاع،: وهلذا كان من رشوط املتصدي للفتيا واالجتهاد
.)٢(»أعلم الناس أعلمهم باإلمجاع واالختالف«: (١)قال سعيد بن جبري 

ًاإلفتاء اجلامعي ليس إمجاعا، وليست أعامل املجامع الفقهية إمجاعا أصوليا، : الثالثة ً
ًولو كانت جمامع دولية أو عاملية، عىل أن الرأي فيها يصدر بأغلبية مطلقة أو اتفاق،  ً َ

أن يقرتب يف املعنى من قول اجلمهور عند األقدمني، وال شك أن األصل وهذا يمكن
ًكثرة الصواب وموافقة احلق يف املسائل التي قال هبا اجلمهور قديام أو حديثا، من غري  ً

.قطع يف مجيع املسائل
ًومن كان جمتهدا فخالف اجلمهور فال حرج عليه، ويسوغ له أن يفتى باجتهاده، 

. )٣(إذا حكم به، وال منعه من الفتيا، وال منع أحد من تقليدهوال جيوز نقض حكم 
: ًثالثا القياس

ٍهو محل فرع عىل أصل يف حكم بجامع بينهام ٍٍ ٍ)٤(.
كان أصحاب «: ، قال ابن القيموهو حجة عند أكثر العلامء من لدن الصحابة 

ون النظري جيتهدون يف النوازل ويقيسون بعض األحكام عىل بعض ويعتربجرسول اهللا 
.)٥(»بنظريه

حممد، سعيد بن جبري بن هشام األسدي، الوالبي، موالهم، اإلمام احلافظ املقرئ املفرس الشهيد، أبو) ١(
َّأحد األعالم روى عن ابن عباس فأكثر وجود، وعن عبد اهللا بن مغفل، وعائشة، وعدي بن حاتم،  َ

. #٩٥ن سليامن والد حييى، وأشعث ابن أيب الشعثاء، تويف سنة صالح، السامن، وآدم بَّوحدث عنه أبو
).٤/٣٢١(، وسري أعالم النبالء، للذهبي، )١٠/٣٥٨(هتذيب الكامل، للمزي، 

.أعلم الناس أعلمهم باالختالف: عن سعيد بن جبري أنه قال) ٣/٦٦(أخرجه اإلمام أمحد يف العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
).٦٢ص (، حممد يرسي، ميثاق اإلفتاء املعارص) ٣(
، شفاء الغليل، للغزايل، )١/٢٤(، التمهيد، أليب اخلطاب، )٢٧٥ص(روضة الناظر، البن قدامة، ) ٤(

:، العدة يف أصول الفقه، للقايض أيب يعىل حممد بن احلسني الفراء البغدادي اخلنبيل، حتقيق)١٨ص(
).١/١٧٤(أمحد بن عيل سري املباركي، . د

).١/٢٠٣(، البن القيم، إعالم املوقعني) ٥(



 

ُوللقياس أركان، ولكل ركن أحكام ورشوط مت ٌ ٍ ُل باجلملة رشوط صحة القياس ـِّثـَِّ
ُالذي يعترب الستنباط األحكام، ويرجع إليه يف إدراك الواجب يف الوقائع املختلفة َ ُْ.

ومن غري شك فإن القياس هو مظهر من مظاهر إحكام الرشيعة وكامهلا، وهو برهان 
فال سبيل «تها وسعتها؛ فإن النصوص تتناهى وليست كذلك الوقائع واحلوادث؛ صلوحي

طريق الرشيعة إال عن إلعطاء احلوادث واملعامالت اجلديدة منازهلا وأحكامها يف فقه
االجتهاد بالرأي الذي رأسه القياس؛ فالقياس أغزر املصادر الفقهية يف إثبات األحكام 

.)١(»الفرعية للحوادث
َّن الناظر يف أحكام النوازل ال يتأتى له بحث وال استدالل إال بعد العلم وعليه فإ ٌ َّ

.َّبالقياس وال بد، واملعول يف إدراك أحكام النوازل عليه هو القياس
ًوعىل املفتي أن يطول البحث يف درك النصوص أوال، ثم التعرف عىل علل األحكام ثانيا؛  ِّ ًُ َ َ

ِّعليها مداره واعتامده، ومباحثها من أدق مباحث علم إذ العلة هي ركن القياس األكرب، و
.األصول وأصعبها

واألحكام املعللة بوصف ظاهر منضبط يرشع احلكم عنـد وجـوده يمكـن قيـاس 
ُّنظائرها عليها، وتلك العلل قد تكون ثابتة ال تغري فيها كعلة السكر إلثبـات حـد اخلمـر، وعلـة  َُّ َ َ

لزنا، وقد تكون العلة قابلة للتغري بتغري األعراف أو املصلحة، َّاإليالج يف فرج حمرم إلثبات حد ا
. (٢)وعىل املجتهد أن يتتبع تلك العلل، وأن يعرف أهيا يؤثر يف جلب احلكم

َّوقد يظهر بجالء أن علة احلكم مرتبطة بمصلحة ما فإذا زالت فال ينبغي أن يبقـى للحكـم 
َنعـم «: -عىل إمـام يف الـرتاويحبة بعد أن مجع الصحا-يقول سوجود؛ ولذا رأينا عمر ْ ِ

).٨٠-١/٧٩(املدخل الفقهي العام، للزرقا، ) ١(
م، ١٩٨٩الصادق الغرياين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، . احلكم الرشعي بني العقل والنقل، د) ٢(

).٢٧٥ص(، أصول الفقه، أليب زهرة، )١٣٦ص(



 

ِاملداومة عليها هو خشيته أن تفرض عىل أمتهج؛ ألن علة تركه  )١(»البدعة هذه ِ َّ ُ ُ(٢).
ُوأمر عمر بن عبد العزيز  َ َ َP هنـى عـن أن جمـع أنـه  بكتابة السنة وتـدوينها

ا الـسبب ًيكتب عنه يشء غري القرآن؛ خوفا من أن خيتلط القـرآن بغـريه، فلـام زال هـذ
ُّكتبت السنة َ ِ ُ(٣).

ْوإذا كانت تلك األمثلة قد حسم أمرها يف فقه الصحابة والتابعني ومن بعـدهم، فـإن ثمـة  َُ ُ
.ًأمثلة يف عامل اليوم قابلة هلذا التغري ومرشحة هلذا التطور، وإن مل يقع عليها اتفاق

ور املتقدمة والعصجوهكذا ينفتح باب االجتهاد بسبب اختالف الواقع بني زمنه  
.من جهة، وبني العصور املتأخرة من جهة أخرى

: املصلحة املرسلة: ًرابعا
. )٤(ُّما فيه صالح قوي، وهي ضد املفسدة: -ًلغة-املصلحة 

ُجلب املنفعة ودفع املرضة : ويف االصطالح معناها َأو ما تضمن جلـب املنـافع ، )٥(ُ َْ
ُّودرء املفاسد عىل وجه ال يستقل العقل بد َ ْ .)٦(ركه عىل حالَ

).٢٠١٠(ن، فضل من قام رمضا: البخاري، كتاب صالة الرتاويح، باب: أخرجه) ١(
، )٢/٧٠٧(صحيح البخاري : وانظر،)٤/٣٠(املجموع، للنووي، ،)٢/٦٠٣(املغني، البن قدامة، ) ٢(

). ٣/١٧٧(، وشعب اإليامن، للبيهقي، )عبد الباقي-١/١١٤(وموطأ مالك، 
، مـن حـديث)٣٠٠٤(التثبـت يف احلـديث وحكـم كتابـة العلـم، : أخرج مسلم، كتاب الزهد والرقـائق، بـاب) ٣(

ِّال تكتبوا عنِّي، ومن كتب عنِّي غري القرآن فليمحـه، وحـدثوا «: قال^ أن رسول اهللا سأيب سعيد اخلدري  َ َُ ُ َ َْ َِ َ َ
.»...عنِّي وال حرج
َّعـن كتابـة غـري القـرآن يف أول اإلسـالم؛ لـئال خيـتلط القـرآن ^ وإنام هنى النبي «: Pقال ابن القيم  َُّ

ُفـرد بالـضبط واحلفـظ وأمنـت عليـه مفـسدة االخـتالط أذن يف الكتابـةُبغريه، فلام علم القرآن ومتيـز وأ ُ ِ ِ« .
دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ، ابن القيم عىل سنن أيب داود، ملحمد بن أيب بكر ابـن قـيم اجلوزيـةحاشية 

). ١٠/٥٥(، #١٤١٥، ٢ط
).٧/٣٨٤(لسان العرب، البن منظور، ) ٤(
).١٧٤ص (املستصفى، للغزايل، ) ٥(
).٢/١١٣(عتصام، للشاطبي، اال) ٦(



 

: واملصالح من حيث حكمها تنقسم إىل ثالثة أقسام
َوهـي التــي حكـم الــشارع عليهـا باالعتبــار، وذلـك كتــرشيع : املـصالح املعتــربة-١ َ َ

القصاص ملصلحة حفظ النفس، وترشيع اجلهاد ملصلحة حفـظ الـدين، وهـذه ال 
. حةخالف يف اعتبارها، وليست هي املعنية بالدراسة يف أصل املصل

وهي التي حكم الرشع عليها باإللغاء، وذلك كمصلحة األنثـى يف : املصالح امللغاة-٢
مساواهتا بالذكر يف املرياث، ومصلحة املرايب يف تنمية ماله عن طريق الربا، فهذه ال 

. خالف يف إهدارها، وعدم التعويل عليها
ر، وال باإللغاء، مـع دخوهلـا حتـت وهي التي مل يشهد هلا الشارع باالعتبا: املصالح املرسلة-٣

.أصل كيل معمول به يف الرشع، وهذه هي املقصودة عند إطالق لفظ املصلحة يف األصول
كل منفعة داخلة يف مقاصد الشارع الرضورية، واحلاجية ودون أن يكون هلا «: فهي

: ةَّوقد سامها العلامء مـصلحة مرسـلة، أمـا كوهنـا مـصلح» شاهد باالعتبار أو اإللغاء
ًفألهنا جتلب نفعا، وتدفع رضرا، وهـي مرسـلة ألهنـا مطلقـة عـن اعتبـار الـشارع أو : ً

إلغائه، فهي إذن تكون يف الوقائع املسكوت عنها، وليس هلا نظري منصوص عىل حكمـه 
حتى تقاس عليه، وفيها وصف مناسب لترشيع حكم معني، من شأنه أن حيقـق منفعـة 

.)١(أو يدفع مفسدة 
: ملرسلةحجية املصلحة ا

ال خالف بني العلامء يف أن العبادات ال جيري فيها العمـل باملـصالح املرسـلة؛ ألن 
العبادة سبيلها التوقيف، فال جمال فيهـا لالجتهـاد والـرأي، والزيـادة عليهـا ابتـداع يف 

).٢٣٧ص (عبد الكريم زيدان، . الوجيز يف أصول الفقه، د) ١(



 

. )٢(، ويدل عىل ذلك السنة واإلمجاع واالستقراء)١(الدين، واالبتداع مذموم
ختلف العلامء يف اعتبار أصل املصلحة املرسلة فيها ويف حجيتهـا يف أما املعامالت فقد ا

، ونـسب إىل الـشافعية P، ثم أمحد بن حنبـلPأبواهبا، واشتهر بالقول هبا مالك 
ًواحلنفية إنكار املصلحة املرسلة، وبني هذين الفريقني يقف فريق من العلامء موقفـا وسـطا،  ً

رضوريـة ال حاجيـة، وأن تكـون قطعيـة الذي اشرتط يف قبوهلا أن تكـونPكالغزايل 
ُوهذا اخلالف حيكى يف كتب األصول عـىل نحـو واسـع، «،)٣(كلية، وجعلها كاالستحسان

ولكننا ال نجد آثاره هبذه السعة والكثرة يف كتب الفقه، فالفقهاء املنسوب إليهم عدم األخـذ 
ْباملصالح املرسلة وجدت هلم اجتهادات قامت عىل أساس املصلحة امل كام نجده يف ... رسلةُ

.)٤(»فقه الشافعية واحلنفية
بأن القول باملصلحة املرسلة يعنـي وقد استدل املانعون املنكرون للمصلحة املرسلة

أن الشارع ترك بعض مصالح العباد فلم يرشع هلا من األحكام ما حيققهـا يف الـدارين، 
k j ﴿: وقـال سـبحانه، ]٣٨: األنعام[﴾VU T S R Q P﴿: قال تعاىل

n m l﴾]٣٦: القيامة[ ،وقال سبحانه :﴿N M L K﴾]٣: املائدة[.
كام استدلوا بأن املصالح املرسلة مرتددة بني املعتربة وامللغاة، فليس إحلاقها باملصالح املعتربة 

. )٥(بأوىل من إحلاقها بامللغاة، فامتنع االحتجاج هبا دون شاهد يرجح كوهنا معتربة ال ملغاة
بأن االحتجاج باملصلحة املرسلة، يفتح الباب عىل مرصاعيه لكل واحتجوا كذلك 

).٢٣٨ص (املرجع السابق، ) ١(
).١١٣-١١٢ص(القواعد النورانية، البن تيمية، ) ٢(
).١٧٦-١٧٥ص (املستصفى، للغزايل، ) ٣(
).٢٣٨ص(عبد الكريم زيدان، . الوجيز يف أصول الفقه، د) ٤(
).١٦٨-٤/١٦٧(األحكام، لآلمدي، إحكام) ٥(



 

. مفتون من علامء السوء وأئمة الضالل ليقول ما شاء هبواه بعد أن يلبسه ثوب املصلحة
: مناقشة أدلة املنكرين

هذه هي أدلة املنكرين للمصالح املرسلة، والواقع أهنا يف ظاهرها قوية، وهلا وجاهة واعتبار، 
.ع ذلك ال تنهض لدفع هذا األصل، وإن كانت تفيد يف التقييد ووضع الرشوطولكنها م

َّإن الرشيعة راعت املصالح، ومل تفرط يف ذلك صحيح، ولكنها مل تنص عـىل : فقوهلم
مجيع جزئيات املصالح إىل يوم الدين، وإنـام نـصت عـىل بعـضها وعـىل كلياهتـا، ودلـت 

هـي مقـصود الـشارع، و هـذا مـن دالئـل بمجموع أحكامها ومبادئها عىل أن املصلحة 
صالحيتها للبقاء والعموم؛ ألن جزئيات املصالح تتغري وتتبدل، فليس مـن املـصلحة أن 
ْينص الشارع احلكيم عىل كل جزئية؛ وبناء عىل ذلك فإنـه إذا طـرأت مـصلحة مل يـرد يف  َ َِّ ً

ائغ إجيـاد ًالرشع حكم خاص هبا وكانت مناسبة وال ختـالف نـصا وال أصـال، فمـن الـس
. احلكم الذي يناسب وحيقق تلك املصلحة

وأما قوهلم بأن املصالح املرسلة مرتددة بني املعتربة وامللغاة فهـذا صـحيح، ولكـن 
هذا ال يرتتب عليه إهدارها؛ ألن اإلحلاق باملعتربة أوىل؛ ألن الرشيعة مبناها عىل جلـب 

حة املرسلة حمققة ملقاصد الشارع املصالح، ثم إنه إذا قامت قرينة تدل عىل أن هذه املصل
. فال جمال إلهدارها أو إحلاقها باملصالح امللغاة

َوأما قوهلم بأن هذا جيرئ اجلهال، فريد عليه بـأن اجلهـال واملغرضـني وأصـحاب  ِّ َ ُ
األهواء ال يفتأون يامرسون التضليل، ويدخلون إليه مـن كـل بـاب، سـواء مـن بـاب 

.ء كشف زيفهم والرد عىل ترهاهتماملصلحة أو غريه، وإن واجب العلام
: أما القائلون باملصلحة املرسلة فقد استدلوا باآليت



 

، وأهنـا )١(»أن الرشيعة ما وضعت إال لتحقيق مصالح العباد يف العاجـل واآلجـل«-١
مبناهـا وأساسـها عـىل «، وأن )٢(»إما درء مفاسد أو جلب مصالح: كلها مصالح«

. )٣(»اش واملعاداحلكمة، ومصالح العباد يف املع
أن مصالح الناس ووسائلهم إىل هذه املصالح تتغري باختالف الظروف واألحوال «-٢

ًواألزمان، وال يمكن حرصها مقدما، فإذا مل نعترب مثال إال ما جاء الـدليل اخلـاص  ً
َباعتباره نكون قد ضيقنا واسعا، وفوتنا عىل اخللق مصالح كثرية، وهذا ال يتفق مع  ْ َّ ً

.)٤(»رشيعة وبقائها، فيكون املصري إليه غري صحيحعموم ال
ْأن املجتهدين من الصحابة ومـن جـاء بعـدهم جـروا يف اجتهـاداهتم عـىل رعايـة -٣ ََ

ُاملصلحة وأهنم كانوا يفتون يف كثري من الوقائع بمجرد اشتامل الواقعة عىل مصلحة  ْ ُ
اعتبــار ٍبقيــاس شــاهد عــىل : راجحــة، دون تقيــد بمقتــىض قواعــد القيــاس، أي

. )٥(ًاملصلحة، دون إنكار من أحد، فكان ذلك إمجاعا عىل اعتبار املناسب املرسل
ومن هذا العرض ألدلة الفريقني يتضح رجحان القول الثاين وهو قـول املعتـربين 
ألصــل املــصلحة املرســلة؛ وذلــك لقــوة أدلــتهم، ولــضعف أدلــة املنكــرين، وكثــرة 

ًمل نجعل املصلحة املرسلة دليال من األدلة للزم لو«ويؤيد ذلك أننا . االعرتاضات عليها
من ذلك خلو كثري من احلوادث من األحكام، ولضاقت الرشيعة عـن مـصالح النـاس 

. )٦(»وقرصت عن حاجاهتم، ومل تصلح ملسايرة خمتلف املجتمعات واألزمان واألحوال

). ٢/٦(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).١/١٤(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ٢(
) ٣/٣(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٣(
).٢٤١ص(عبد الكريم زيدان، . الوجيز يف أصول الفقه، د) ٤(
).١٩٠ص(تغري األحكام، لكوكسال، ) ٥(
).٣٩٠ص (عبد الكريم النملة، . ئل أصول الفقه، داجلامع ملسا) ٦(



 

: رشوط العمل باملصلحة املرسلة
: ملرسلة، وهذه الرشوط هيًوضع العلامء رشوطا للعمل باملصلحة ا

ًأال تعارض أصال ثابتا بنص أو إمجـاع؛ ألن األصـل يف الـرشيعة مـصلحة الـدين، فيجـب -١ ً
ًالتضحية بام سواها مما قد يعارضها من املصالح األخرى إبقاء هلا وحفاظا عليها ً)١(.

.)٢(أن يكون األخذ هبا حلفظ رضوري أو لرفع حرج-٢
َبحيث لو عرضت عىل العقول السليمة لتلقتها بالقبولأن تكون معقولة بذاهتا -٣ ْ َّ ْ َ ُِ)٣(.
.)٤(أن تكون املصلحة قطعية حقيقية، وليست ظنية أو ومهية-٤
.)٥(أن تكون كلية وعامة، وليست شخصية-٥

: أثر املصلحة املرسلة يف استنباط الفتيا
سـتدالل، إذا جرى التسليم بأن املصلحة املرسلة أصل مـن أصـول التـرشيع واال

وبأن الرشيعة مبنية عىل رعاية املصالح ودفع املفاسـد، والواقـع يـشهد بتغـري املـصالح 
ِوتبدل األوصاف التي تكتنف فعل املكلف، فيكون يف وقت ويف حال مصلحة، ويكون  ُّ ََ
يف وقت ويف حال مفسدة؛ فإنه ال مانع من القول بتغـري الفتيـا بتغـري املـصلحة؛ بـل إن 

ًأهم األدلة االجتهادية التي تعد سببا لتغري الفتاوي واألحكام؛ وذلـك املصلحة تعترب « ُّ
ًألنه ثبت باالستقراء أن تغري الفتاوي واألحكام بتغري املصالح يرتدد كثـريا عـىل ألـسنة 
الفقهاء أكثر مما يرتدد عىل تغري الفتاوي واألحكام بالعرف واالستحسان، ولعـل ذلـك 

).١٨٧ص(تغيري األحكام، لكوكسال، ) ١(
).٦/٧٨(، البحر املحيط، للزركيش، )٦/٢٢٠(املحصول، للرازي، ) ٢(
).٢٤٢ص (عبد الكريم زيدان، . ، الوجيز، د)٢/١٢٩(االعتصام، للشاطبي، ) ٣(
).١٧٧-١٧٦ص (املستصفى، للغزايل، ) ٤(
).٤٥٥-٤٥١ص(حسني حامد حسان، . ، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي، د)١٧٦ص (ستصفى، للغزايل، امل) ٥(



 

.)١(»غريها من آن آلخريرجع إىل أن املصلحة أرسع يف ت
ًفاألحكام التي تبنى عىل املصلحة تكون تابعة هلـذه املـصلحة دائـام، وتـدور معهـا  َ ْ ُ

فإذا بقيـت «حيث دارت كدوراهنا مع العلة سواء بسواء تثبت بثبوهتا وتنتفي بانتفائها، 
ًاملصلحة بقي احلكم الذي يرتتب عليها، وإذا تغريت املصلحة اقتىض هذا التغري حكـام

ًجديدا مناسبا للمصلحة اجلديدة ، وهذا التوقف أو التغـري لـيس مـن قبيـل النـسخ )٢(»ً
ٍ، فاحلكم األول بـاق، ولكـن لكـون حملـه مل جللحكم؛ ألنه ال نسخ بعد وفاة الرسول 

تتوافر فيه األسباب املوجبة لذلك احلكم فتعذر تطبيق ذلك احلكـم، فـإذا مـا تـوافرت 
.أسبابه مرة ثانية وجب تطبيقه

ٌإن تغري الفتيا بتغري املصالح أمـر رضوري؛ وذلـك ألن  احليـاة يف تطـور مـستمر، «ُ
وأساليب الناس يف الوصول إىل مصاحلهم تتغري يف كـل زمـان وبيئـة، ويف أثنـاء ذلـك 
تتجدد مصالح العباد، فلو اقترصنا عىل األحكام املنصوصة مصاحلها لتعطل كثري مـن مـصالح 

ا رضر كبري ال يتفق مع قـصد الـشارع مـن حتقيـق املـصالح ودفـع العباد بجمود الترشيع، وهذ
املفاسد، وحينئذ ال بد من إصدار أحكام جديدة تتوافق مع املقاصد الرشعية العامـة واألهـداف 

.)٣(»الدائمةالرئيسة، حتى يتحقق خلود الرشيعة وصالحيتها
: األمثلة عىل تغري الفتيا بتغري املصلحة

َأن يـسعر هلـم مل يفعـل، وقـالجسول اهللاملا طلب الناس من ر-١ َِّ ُإن اهللا هـو املـسعـر «: ُ ِّ
؛ وذلك ألن التسعري وقتها كان سيؤدي إىل ظلم؛ ألن غالء الـسعر )٤(»القابض الباسط

.بترصف) ٣٢٠ص(سيد درويش، . تغري الفتوى بتغري احلال، د) ١(
).١٨٩ص(تغري األحكام، لكوكسال، ) ٢(
).١٨٩ص(تغري األحكام، لكوكسال، ) ٣(
.سبق خترجيه) ٤(



 

كان بسبب قلة العرض وزيادة الطلـب، فلـام كـان عـرص التـابعني وتغـريت أحـوال 
أجـاز بعـض علـامء التـابعني الناس، وصارت هناك حاالت من الغالء غري طبيعيـة،

.)١(ًالتسعري؛ دفعا للرضر عن اجلمهور
ٍكان القرآن حمفوظا يف صدور الرجال، ومكتوبـا يف مـواد متفرقـة جيف عهد النبي -٢ َّ ً ً

كاجلريد واللخاف والعظام واخلزف وغري ذلك، فلام تغري احلال باستشهاد كثري من 
بكر زيد بـن ثابـت مع القرآن، فأمر أبوالقراء يف الياممة أشار عمر عىل أيب بكر بج

بجمع القرآن وكتابته يف صحف جمموعة غري متفرقة، فلام كـان عهـد عـثامن تغـري 
ٍاحلال باختالف الناس يف القراءات، فأمر عثامن بجمع القـرآن يف مـصحف إمـام، 

َونسخ منه أربع نسخ، وأرسل إىل كل أفق بنسخة، وأمر بإحراق ما عداها َ َ(٢).
عمر الصحابة من مغادرة املدينة ليستعني هبم يف إدارة الدولـة؛ ليستـشريهم يف منع -٣

.(٣)األحكام واملسائل العامة
ًاحلكم بطهارة سؤر سباع الطري كالـصقر والنـرس مراعـاة للـرضورة؛ إذ ال يمكـن -٤

.(٤)االحرتاز منها بالنسبة لسكان الصحارى واألعراب
َّد القطع عن السارق، ولـيس ذلـك إال لظـروف ُملا كان عام املجاعة أسقط عمر ح-٥

.(٥)طارئة صاحبت الرسقة، وجعلت احلكمة من القطع غري متحققة

يف الفقه اإلسالمي، » ال ينكر تغري األحكام بتغري القرائن واألزمان«: تطبيقية لقاعدةتغري األحكام دراسة )١(
، ضوابط املصلحة، )٣١٧-٣١٦(، م٢٠٠٧-# ١٤٢٨، ١لسها سليم مكداش، دار البشائر، بريوت، ط

).١٦١ص(للبوطي، 
).٣٠٩-٣٠٨ص(ضوابط املصلحة، للبوطي، ) ٢(
املصلحة املرسلة، لنور الدين اخلادمي، دار، )٥٤ص(ر، حممد سالم مدكو. مناهج االجتهاد، د) ٣(

).٣٩ص(، #١٤٢١، ١ابن حزم، بريوت، ط
).٢/٢٠٤(أصول الرسخيس، ) ٤(
).٣/١٠(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٥(



 

ًوبناء عىل ما سبق فإذا وردت النازلة فلم تصادف نصا، وال إمجاعا، وال أمكن ردها إىل  ً
ينها وال قياس، فإن جاءت متضمنة لتحقيق منفعة اعترب الشارع احلكيم جنسها، ومل يعترب ع

أمكن احلمل يف احلكم -ٍّأهدرها بنص من نصوصه، وكانت بقية الرشوط املعتربة متوافرة فيها
ٍّعليها، رشيطة احلذر من اتباع اهلوى، واحلكم بالتشهي ودون توق أو حتر ٍّ َ.

: االستحسان: ًخامسا
َتقدم أن االستحسان دليل رشعي تثبت به األحكام يف مقابلة ما يوجبـه القيـا س أو عمـوم َّ

.)١(النص
.)٢(أو هو العدول يف مسألة عن مثل ما حكم به يف نظائرها إىل خالفه لوجه هو أقوى

ُوإمعان النظر يف التعريفات الـسابقة يفـيض إىل أن حقيقـة االستحـسان تكمـن يف 
ًترجيح قياس خفي عىل قياس جيل بناء عىل دليل، أو استثناء مسألة جزئيـة مـن قاعـدة 

. )٣(ام القتضاء دليل خاص لذلككلية أو أصل ع
ويستفاد من جمموع هذه التعاريف أن املقـصود باالستحـسان هـو العـدول عـن «

قياس جيل إىل قياس خفي، أو استثناء مسألة جزئية من أصل كيل؛ لـدليل تطمـئن إليـه 
نفس املجتهد، يقتيض هذا االستثناء أو ذاك العـدول، فـإذا عرضـت للمجتهـد مـسألة 

ًظاهر جيل يقتيض حكام معينا، والثـاين: األول: انيتنازعها قياس قيـاس خفـي يقتـيض : ً
ًحكام آخر، وقام يف نفس املجتهد دليل يقتيض ترجيح القياس الثاين عىل القياس األول، 
أو العدول عن مقتىض القياس اجليل إىل مقتىض القياس اخلفي، فهذا العـدول أو ذلـك 

).١٦٧ص(، روضة الناظر، البن قدامة، )١٦٤-٤/١٦٣(اإلحكام، لآلمدي، ) ١(
).٤/٤(د العزيز البخاري، كشف األرسار عن أصول البزدوي، لعب) ٢(
، االجتهاد يف العرص )٢١٠-٢/٢٠٠(، أصول الرسخيس، )٢١٠-٤/٢٠٥(املوافقات، للشاطبي، ) ٣(

).٣٠٦ص (احلارض ومدى احلاجة إليه، خالد عبد العليم، رسالة ماجستري، 



 

َّتىض هذا العدول يسمى بوجه االستحسان، الرتجيح هو االستحسان، والدليل الذي اق َ ُ
الثابت عىل خالف : سنده، واحلكم الثابت باالستحسان هو احلكم املستحسن، أي: أي

القياس اجليل، وكذلك إذا عرضت للمجتهد مسألة تندرج حتت قاعدة عامة أو يتناوهلـا 
ألصـل الكـيل ًأصل كيل، ووجد املجتهد دليال خاصا يقتيض استثناء هذه اجلزئيـة مـن ا

والعدول هبا عن احلكم الثابت لنظائرها إىل حكم آخـر للـدليل اخلـاص الـذي قـام يف 
نفسه، فهذا العدول االستثنائي هـو االستحـسان، والـدليل الـذي اقتـضاه هـو وجـه 

احلكـم الثابـت : سنده، واحلكم الثابت به هو احلكم املستحسن، أي: االستحسان، أي
.)١(»ا هو األصل الكيل أو القاعدة العامةعىل خالف القياس، والقياس هن

: ثمرة العمل باالستحسان
يـرون أن االستحـسان لـه فوائـد وثـامر -وهم اجلمهـور-القائلون باالستحسان 

: تساعد عىل حتقيق مقاصد الشارع، ومن هذه الفوائد
أنه حيول دون تفحش القيـاس، ويمنـع التعـسف الـذي قـد يـسببه طـرد القيـاس -١

االستحسان الذي يكثر استعامله حتى يكون أعم «: لذلك قال ابن رشدوالقواعد؛ 
. )٢(»من القياس هو أن يكون طرد القياس يؤدي إىل غلو يف احلكم ومبالغة فيه

ــيس-٢ ــال الرسخ ــذلك ق ــرس؛ ل ــسعة والي ــق ال ــرج وحيق ــع احل ــه يرف Pأن
)٣( :

ن طلب االستحسا: االستحسان ترك القياس، واألخذ بام هو أوفق للناس، وقيل«
َالسهولة يف األحكام فيام يبتىل فيه اخلاص والعام، وقيـل األخـذ بالـسعة وابتغـاء : ُ

).٢٣١ص (عبد الكريم زيدان، . الوجيز يف أصول الفقه، د) ١(
).٤/١٥٦(رشد، البيان والتحصيل، البن ) ٢(
ًبكر، حممد بن أمحد بن أيب سهل، الرسخيس، اإلمام الكبري، شمس األئمة، كان إماما عالمة، حجة، أبو) ٣(

ًمتكلام، فقيها، أصوليا، مناظرا، له كتاب املبسوط أماله وهو يف السجن، وله رشح السري الكبري، تويف يف  ً
).٥/٣١٥(، واألعالم، للزركيل، )٣/٧٨(لقريش، اجلواهر املضية، ملحيي الدين ا. #٤٩٠حدود سنة



 

َالدعة، وقيل األخذ بالسامحة وابتغاء ما فيه الراحة، وحاصل هذه العبـارات أنـه : َّ
. )١(»ترك العرس لليرس، وهو أصل يف الدين

كبـري عـىل النظـر يف أنه حيقق املصلحة، وحيقق مقاصد الرشع؛ إذ هو يعتمـد بقـدر-٣
ٍّاملآالت والتامس املصلحة، وحتري مقـصود الـشارع احلكـيم، فاالستحـسان حتـر 

ًكون النظر يف مآالت التطبيق معتربا رشعا يؤكـده «ٌللمصلحة وضبط للمآل؛ ألن  ً
ويدعمه مبدأ االستحسان اهلادف إىل حتري املصلحة إبان تطبيق احلكم، وذلك عن 

. )٢(»القواعد واألقيسةطريق االستثناء، من مقتىض
. »األخذ بمصلحة جزئية يف مقابلة دليل كيل«: من هنا جاء تعريف اإلمام الشاطبي

.حجية االستحسان
يعترب االستحسان من األصول املختلـف فيهـا، فقـد عمـل بـه احلنفيـة واملالكيـة 

لـه، وبـالطبع مل يقب)٣(»مـن استحـسن فقـد رشع«: واحلنابلة، وأنكره الشافعي، وقـال
ً؛ ألنـه مـن الـرأي وهـم ينكـرون الـرأي مجلـة وتفـصيال، (٤)ابن حزم وسائر الظاهرية ً

إن كـان «: الـشوكاين، وقـال عنـه-كـذلك-ويتمسكون بظواهر النصوص، ومل يقبله 
ًراجعا إىل األدلة األخرى فهو تكرار، وإن كان خارجا عنها فليس مـن الـرشع يف يشء،  ً

ُبل هو التقول عىل هذه الرشيعة  .)٥(»بام مل يكن فيها تارة، وبام يضادها تارة أخرىُّ
أن الشارع احلكـيم : واستدل العلامء القائلون باالستحسان بأدلة من أمهها وأقواها

أن القياس يأبى جـواز : قد عدل يف بعض الوقائع عن مقتىض القياس، فمن أمثلة ذلك

).١٠/١٤٥(املبسوط، للرسخيس، ) ١(
).٣٠٥ص (االجتهاد يف العرص احلارض ومدى احلاجة إليه، خالد عبد العليم، ) ٢(
).٦/٨٧(، البحر املحيط، للزركيش، )١٧١ص (، املستصفى، للغزايل، )٤/١٦٢(إحكام األحكام، لآلمدي، ) ٣(
). ٢١-٦/١٦(أصول األحكام، البن حزم، اإلحكام يف) ٤(
).٢/٩٨٩(إرشاد الفحول، للشوكاين، ) ٥(



 

َّالسلم؛ ألن املعقود عليه معدوم عند العقد، ومع ذلك رخص  َيف الـسلم، جرسول اهللا َّ َّ
جواز عقد اإلجارة فإنه ثابت بخالف القياس حلاجة الناس إىل ذلـك، : ًومن ذلك أيضا

فإن العقد عىل املنافع بعد وجودها ال يتحقق؛ ألهنا ال تبقى زمانني، فـال بـد مـن إقامـة 
.)١(العني املنتفع هبا مقام اإلجارة يف حكم جواز العقد؛ حلاجة الناس إىل ذلك 

: أنواع االستحسان
: االستحسان بالنص-١

وهو العدول عن حكم القياس يف مسألة ما إىل حكـم خمـالف لـه ثبـت بالكتـاب أو 
ًأن القياس ال جيوز العرايا؛ ألنه يبيع مترا برطب، وهو داخل حتت النهي عن : السنة، مثاله ِّ

انسني، واجلهل بالتامثل يف باب بيع املزابنة، الذي سببه اجلهل بتامثل البدلني الربويني املتج
الربا كالعلم بالتفاضل، وهي قاعدة متقررة، ولكن تم العدول عن هذا احلكم، واستثناؤه 

.َّرخص يف العراياجمن األصل الكيل؛ لدليل ثبت بالسنة، وهو أن رسول اهللا
: االستحسان باإلمجاع-٢

: ثبت باإلمجاع، ومثالهوهو العدول عن حكم القياس يف مسألة إىل حكم خمالف له
ِّأن القياس ال جيوز عقد االستصناع؛ ألنه بيع معدوم، لكن تم العدول عن هذا احلكـم 
ًإىل حكم آخر، وهو جواز عقد االستصناع؛ لتعامل األمة به من غري نكري فصار إمجاعا،  َّ

هالـة دخول احلاممات بأجر معلوم، فالقاعدة العامة تقيض بفـساده جل: ًومن أمثلته أيضا
ًما يستهلكه الداخل من املاء، وجهالة املدة التي يمكثها يف احلامم، ولكنه أجيـز اسـتثناء  َ ُ

.ًمن القاعدة العامة استحسانا جلريان العمل به دون إنكار من أحد
: االستحسان بالعرف والعادة-٣

).٢٠٨-٤/٢٠٧(، املوافقات، للشاطبي، )٢/٢٠٣(أصول الرسخيس، ) ١(



 

ًوهو العدول عن حكم القياس يف مسألة إىل حكم آخـر خمـالف لـه نظـرا جلريـان 
إذا حلف ال يأكل اللحم، فـإن القيـاس : ًبذلك وعمال بام اعتاده الناس، ومثالهالعرف

يقتيض حنثه إن أكل السمك، لكن إن جرى عرف الناس بعدم إطالق اسم اللحم عـىل 
ًالسمك تم العدول عن هذا احلكم، وكذلك إن حلف ال يدخل بيتا فالقياس يقتيض أنه 

لكن عدل عن هـذا احلكـم إىل عـدم احلنـث؛ ًحينث إن دخل املسجد؛ ألنه يسمى بيتا، 
.)١(لتعارف الناس عىل عدم إطالق لفظ البيت عىل املسجد

: االستحسان بالرضورة-٤
. وهو العدول عن حكم القياس يف مسألة إىل حكم آخر خمالف له للرضورة

العفو عن يسري الغرر والغبن يف املعامالت، وتطهري اآلبـار التـي تقـع فيهـا : مثاله
. ًجاسة بنـزح قدر معني من املاء منها استحسانا للرضورة مع أنه عىل خالف القياسالن

: االستحسان باملصلحة-٥
.وهو العدول عن حكم القياس وعن األصل العام إىل حكم آخر للمصلحة

تضمني األجري املشرتك ما هيلك عنده مـن أمتعـة النـاس، إال إذا كـان اهلـالك : ومثاله
كن دفعها أو التحرز منها، مع أن ذلك خالف القياس، وخـالف األصـل بقوة قاهرة ال يم

العام الذي يقيض بعدم تضمينه إال بالتقصري أو التعدي ؛ ألنه أمني، واملـؤمتن غـري ضـامن 
. (٢)إال إذا فرط أو تعدى

: االستحسان بالقياس اخلفي-٦
َّوهو العدول عن حكم القياس الظاهر إىل حكم آخر بقياس آخر أدق َ وأخفى مـن ٍ

عبد الكريم بن عيل بن حممد النملة، . د.اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقها عىل املذهب الراجح، أ) ١(
).٣٨٤ص(، م٢٠٠٠- # ١٤٢٠، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط

، البحر )١٠٤-٨/١٠٣(، املغني، البن قدامة، )٥/١٣٨(تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، للزيلعي، ) ٢(
).٦/٨٩(ملحيط، للزركيش، ا



 

ًاألول لكنه أقوى حجة وأسد نظرا وأصح استنتاجا ً ُّ.
احلكم بطهارة سؤر سباع الطري، فالقياس اجلـيل يلحقهـا بـسباع البهـائم، : ومثاله

. لكن القياس اخلفي يلحقها بسؤر اآلدمي؛ ألهنا ترشب بمناقريها وهي عظام طاهرة
: أثر االستحسان يف استنباط الفتيا

ن االستحسان انتقال من حكم ثبت بـدليل عـام أو قيـاس جـيل إىل مما سبق تبني أ
حكم آخر ثبت بدليل خاص أو قياس خفي، أو انتقال مـن حكـم يف مـسألة مندرجـة 
حتت قاعدة كلية أو أصل عـام إىل حكـم مـستند للـرضورة أو احلاجـة أو املـصلحة أو 

. مقتىض العرف والعادة
وأنه من أهـم األصـول «ُتغري الفتيا وبذلك يتضح أن االستحسان أداة من أدوات 

ًالتطبيقية التي تنتج أحكاما متغرية وفـق احلاجـة، فهـو طريقـة عمليـة يف تطبيـق أدلـة 
الرشيعة وقواعدها، عندما تصادم واقع الناس يف بعض جزئياهتا، فهو النافذة التي يطل 

بتطبيق مبادئ منها الفقيه عىل واقعهم، فريفع عنهم احلرج ويدفع الرضر، وحيقق املنافع
الرشيعة وأصوهلا، وهـذا يتحقـق حيـنام يكـون إعـامل الـدليل عـىل عمومـه يف بعـض 
احلاالت يؤدي إىل فوات مصلحة الدليل أو إىل حتصيلها وتفويت ما هـو أعظـم منهـا، 
فهنا ال يؤخذ بعموم الدليل يف هذه احلالة؛ ألن الـشارع مل يقـصد بتطبيـق هـذا الـدليل 

دي منها تطبيق هذا العموم إىل رضر، أو عدم حـصول املـصالح العام احلاالت التي يؤ
املقصود حتصيلها هبذا الدليل العام، فهنا يدخل االستحسان ليبني خـروج هـذه احلالـة 

.)١(»من العموم ووجه عدم انطباق املصلحة عليها
أداة لتغري الفتيا، يعطي املفتي مساحة من املرونة يلتمس فيها -إذن-فاالستحسان 

).٣٨ص(رؤية جديدة لفقه متغري، لعبد اهللا العلويط، : الفقه التطبيقي) ١(



 

بحيث إذا عرضت واقعة يقتيض عموم النص فيهـا «لحة املتفقة مع مقاصد الرشع املص
ًحكام أو يقتيض األصل الظاهر حكام فيها أو يقتيض تطبيـق احلكـم الكـيل حكـام فيهـا،  ً ً
ٍوظهر للمجتهد أن هلذه الواقعة ظروفا ومالبسات خاصة جتعل تطبيق الـنص العـام أو  ً

ُالظاهر فيها يفوت املصلحة، أو يـؤدي إىل مفـسدة، احلكم الكيل عليها أو اتباع القياس ِّ َُ
فعدل عن هذا احلكم إىل حكم آخر اقتضاه ختصيـصها، مـن العـام، أو اسـتثناؤها مـن 

.)١(»الكيل، أو اقتضاه قياس خفي غري متبادر، فهذا العدول هو االستحسان
أو ًاملجتهــد إذا عرضــت لــه نازلــة يقتــيض عمــوم الــنص فيهــا حكــام،«فــإن : وعليــه

ًيقتيض القياس الظاهر املتبادر حكام، أو يقتيض تطبيق احلكـم الكـيل فيهـا حكـام، وظهـر  ً
ًللمجتهد أن هلذه النازلة ظروفا ومالبسات خاصة جتعل تطبيـق الـنص العـام أو احلكـم  ًٍ
ُالكيل عليها أو اتباع القياس الظاهر منهـا يفـوت املـصلحة أو يـؤدي إىل مفـسدة، فعـدل  ِّ َُ

احلكم إىل حكم آخر اقتضاه ختصيصها من العام، أو استثناؤها من الكـيل، فيها عن هذا 
فهذا العدول هو االستحـسان، وهـو مـن طـرق االجتهـاد -أو اقتضاه قياس خفي غري متبادر

بالرأي حيتاج إليه الناظر املجتهد يف تقدير الظروف اخلاصة هلذه الواقعة، وترجح دليل عىل آخـر 
.)٢(»هلا، املوافق ملقاصد الرشع وكلياتهللوصول إىل احلكم املناسب

َكاالستحــسان بــالنص ممثلــني لــه ببيــع الــسلم وبيــع العرايــا، واستحــسان باإلمجــاع ممثلــني لــه  َّ
ـال واهللا ال : باالستصناع، واستحسان بالعرف أو العادة ممثلني له بجريان العرف يف األيامن، كمـن ق

ًأدخل بيتا فدخل مسجدا مل حينث، واستحسان ب : الرضورة ممثلني له بام يـصعب التحـرز عنـه، مثـلً
.)٣(من صار إىل حلقة ذباب مل يفطر، والعفو عن يسري الغبن يف املعامالت

).٢٧٦ص(سيد درويش، . تغري الفتوى بتغري احلال، د) ١(
).٤١٥ص(مسفر القحطاين، . منهج استنباط أحكام النوازل، د) ٢(
، أثر األدلة )٢٠٣-٢/٢٠٢(، أصول الرسخيس، )٨-٤/٦(كشف األرسار، لعبد العزيز البخاري، ) ٣(





 

: االستصحاب: ًسابعا
.)١(ًهو احلكم بثبوت أمر يف الزمان الثاين بناء عىل ثبوته يف الزمان األول

، فهو استبقاء احلكم الذي ثبت )٢(ياًأو هو استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو نفي ما كان منف
املايض ًبدليل يف املايض قائام يف احلال حتى يوجد دليل بغريه، أو هو اعتبار احلكم الذي ثبت يف

ُّبدليل مصاحبا لوقعته ومالزما هلا حتى يوجد دليل يدل عىل قطع هذه املصاحبة ً ً)٣(.
: ولالستصحاب أنواع منها

: استصحاب الرباءة األصلية-١
.أو العدم األصيل؛ كرباءة الذمة من التكليف حتى يقوم دليل يثبته

وهذا النوع من االستصحاب ال خالف يف اعتباره، ومن األصوليني من يعده من 
.)٤(األدلة املتفق عليها

: استصحاب الوصف املثبت للحكم الرشعي-٢
ى يثبت كالطهارة، فإهنا وصف متى ثبت أبيحت الصالة؛ فيستصحب وجودها حت

.خالف هذا الوصف باحلدث
: َّاستصحاب ما دل العقل والرشع عىل ثبوته-٣

.كامللك عند وجود سببه؛ فإنه يثبت حتى يؤخذ ما يزيله
: استصحاب حكم اإلمجاع يف حمل النزاع-٤

 
- ١٤٠ص(مصطفى ديب البغا، دار اإلمام البخاري، دمشق، . املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي، د

املنار، لزين الدين ابن إبراهيم الشهري بابن نجيم احلنفي، رشكة مكتبة ومطبعة ، فتح الغفار برشح )١٥٠
).٣٤-٣/٣٣(م ١٩٦٣-هـ ١٣٥٥، ١طمصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، 

).٣/٥٤٥(، كشف األرسار، للبخاري، )٤/٣٥٨(هناية السول، لإلسنوي، ) ١(
).١/٣٣٩(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ٢(
).١٥١ص(عبد الوهاب خالف، . الترشيع اإلسالمي، دمصادر ) ٣(
).١/٣٣٩(، إعالم املوقعني، البن القيم، )١٥٦-١٥٥ص(روضة الناظر، البن قدامة، ) ٤(



 

وهو حمل خالف، واألكثر عىل عدم حجيته؛ ألنه يؤدي إىل تكافؤ األدلة؛ فيصح 
.اإلمجاع يف حمل النزاع عىل النحو الذي يوافق مذهبهلكل من اخلصمني استصحاب

املتيمم إذا رأى املاء بعد الرشوع بالصالة، فاإلمجاع منعقد عىل صحة رشوعه يف : مثاله
الصالة وأن صالته صحيحة لو انتهت قبل رؤية املاء، فيستصحب حكم الصحة املجمع 

َّا متنازع فيه؛ ألن اإلمجاع إنام دل عىل َعليه حال عدم رؤية املاء إىل حال ما بعد الرؤية، وهذ
.)١(َالدوام فيها حال عدم املاء دون حال وجوده

ًواملجتهد ينتفع باألصل املستصحب حيث عدم دليال خاصا يف املسألة النازلة، 
، واألصل يف )٢(األصل براءة الذمة: وعىل هذا األصل بنيت مجلة من القواعد املهمة، منها

ْما مل يرد دليل يدل عىل املنعاألشياء اإلباحة  .، وغريها)٤(، األصل بقاء ما كان عىل ما كان)٣(َِ
: العرف: ًثامنا

َّمىض أن العرف هو ما استقر يف النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة 
.)٥(بالقبول، وهو ما عرفته النفوس مما ال ترده الرشيعة

وابطه والقواعد التي تتصل به، وأثره يف وقد سبقت األدلة عىل أمهيته، وبيان ض
.االستنباط من األدلة

وال شك أن األقليات اإلسالمية اليوم يف ديار غربتها حتكمها أعراف وتقاليد 
وعادات اعتادها الناس، وأن املجتهد مأمور بااللتفات إليها واعتبارها عند احلكم عىل 

لامئنا الكبار كالقرايف، والشاطبي، نوازل تلك األقليات املسلمة، وقد سبق النقل عن ع

، البحر املحيط، )٣٦٦-٤/٣٥٨(، هناية السول، لإلسنوي، )١٦٢-١٦٠ص(املستصفى، للغزايل، ) ١(
.وما بعدها) ١/٣٩٩(، إعالم املوقعني، البن القيم، )٢٢-٦/٢٠(للزركيش، 

).١/٦٤(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٥٣ص (األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٢(
).١/٧٣(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٦٠ص (األشباه والنظائر، للسيوطي، )٣(
).١/٦٢(، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٥١ص (األشباه والنظائر، للسيوطي، )٤(
).٨ص(سنة، أمحد فهمي أبو. ، العرف والعادة يف رأي الفقهاء، د)١٩٣ص (يفات، للجرجاين، التعر) ٥(



 

ًوابن القيم، وغريهم يف اعتبار األعراف سببا لتغري الفتيا يف األحكام االجتهادية املبنية عىل 
.العادات واألعراف

فإياك أن هتمل «: وقد بالغ ابن القيم يف التحذير من إمهال العرف عند الفتيا، فقال
ْقصد املتكلم ونيته وعرفه فتجني عليه ة منه، يئوعىل الرشيعة، وتنسب إليها ما هي برُ

ُوتلزم احلالف واملقر والناذر والعاقد ما مل يلزمه اهللا ورسوله به ُ«)١(.
إن األحكام املرتتبة عىل العوائد تـدور معهـا كـيفام دارت وتبطـل «: ويقول اإلمام القرايف

و ذلـك، فلـو تغـريت معها إذا بطلـت، كـالنقود يف املعـامالت، والعيـوب يف األعـراض، ونحـ
َّالعادة يف النقد والسكة إىل سكة أخرى حيمل الثمن يف البيـع عـىل الـسكة التـي جتـددت العـادة  َّ َّ
هبا، دون ما قبلها، وعىل هذا القـانون تراعـى الفتـاوي عـىل طـول األيـام، فمهـام جتـدد العـرف 

ْفاعتربه، ومهام سقط فأسـقطه وال جتمـد عـىل املـسطور يف الكتـب طـول عمـ ُ ْ رك، بـل إذا جـاء ِ
ِرجل من غري أهل إقليمك يستفتيك ال جتره عىل عرف بلدك، واسأل عن عرف بلـده وأجـره  ِ ِْ ْ ُ
عليه وأفتـه بـه دون عـرف بلـدك واملقـرر يف كتبـك، فهـذا هـو احلـق الواضـح، واجلمـود عـىل 

.)٢(»ًاملنقوالت أبدا ضالل يف الدين وجهل بمقاصد علامء املسلمني والسلف املاضني
إن إجراء هذه األحكام التي مدركها العوائد مع تغري «: يف مكان آخرPويقول

تلك العوائد خالف اإلمجاع وجهالة يف الدين، بل كل ما يف الرشيعة يتبع العوائد يتغري 
َأال ترى أهنم ملا «: ثم رشع يفصل» احلكم فيه عند تغري العادة، إىل ما تقتضيه العادة املتجددة َ

ًإذا أطلق فيها الثمن حيمل عىل غالب النقود، فإذا كانت العادة نقدا جعلوا أن املعامالت ُ ُ
َّمعينا محلنا اإلطالق عليه، فإذا انتقلت العادة إىل غريه عينا ما انتقلت العادة إليه وألغينا  ًَّ

.)٣(»األول النتقال العادة منه

).٥٤-٣/٥٣(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
.باختصار) ١/٣١٤(الفروق، للقرايف، ) ٢(
).٢١٩- ٢١٨ص(اإلحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام، للقرايف، ) ٣(



 

يف لفظهـا » انال ينكر تغري األحكـام بتغـري األزمـ«: وقد سبق التنبيه عىل أن عبارة
ٌوصياغتها قدر من التساهل؛ لذلك ال يصح محلها عىل ظاهر ألفاظها، فإن الذي يتغـري 
ُليس هو احلكم الرشعي، وإنام هو الفتيا، وأن التغري ال يعلق بتغري الزمـان، وإنـام بتغـري 

.العوائد واألعراف، وإنام عرب بالزمان؛ ألنه كالوعاء هلذه األعراف والعادات
خطاب اهللا «ُكبري بني احلكم الرشعي، وبني الفتيا، فاحلكم الرشعي هو وهناك فرق

ًتعاىل املتعلق بأفعال املكلفني اقتضاء أو ختيريا أو وضعا ً ، وهذا ال يمكـن أن يتغـري وال »ً
ٍأن يتبدل؛ ألن القول بإمكانية تغيريه مساو للقول بإمكانية تغري خطاب اهللا تعاىل، وهذا 

.جً، كام أنه يعد نسخا وال نسخ بعد متام الرسالة ووفاة الرسولال يملكه أحد من البرش
: قول الصحايب: ًتاسعا

: قول الصحايب املوقوف عليه له حالتان
أن يكون مما ال جمال فيه للرأي، وهذا له حكم املرفوع كام هو متقرر يف علم : األوىل

.)١(أصول احلديث
.أن يكون مما للرأي فيه جمال: الثانية

.ٌّن انترش يف الصحابة ومل يظهر له خمالف ومل يعرف نص يعارضه فهو حجة عند األكثرفإ
ُفإن هذا القول يقدم عىل : ويطلق عليه اإلمجاع السكويت أو اإلقراري، وعليه َّ َ ُ

.القياس، وخيص به النص، عىل خالف بني العلامء يف ختصيصه للنصوص
ده؛ ألن الصحايب حرض التنـزيل فعرف حجة عىل التابعي ومن بع: وإن مل ينترش، فقيل

.التأويل ملشاهدته لقرائن األحوال

النكت عىل نزهة النظر، لعيل حسن : ، للحافظ ابن حجر العسقالين، ومعهنزهة النظر رشح نخبة الفكر) ١(
).١٤٢-١٤١ص(م، ١٩٩٢-هـ ١٤١٣، ١طعبداحلميد احللبي، دار ابن اجلوزي، الدمام، 



 

ألن كليهام جمتهد جيوز يف حقه أن -ًمثال-ليس بحجة عىل املجتهد التابعي : وقيل
.خيطئ وأن يصيب

.)١(واألول أرجح، وقد ذكر ابن تيمية أن مجهور العلامء حيتجون به
.ربعةُال خيرج عن قول اخللفاء األPوعن أمحد 

،)٢(»عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين«: فقوهلم عنده حجة، وليس بإمجاع؛ حلديث
.)٣(»أيب بكر وعمر: من بعديَّاقتدوا باللذين «: وحديث

وأما إذا ختالفت أقوال الصحابة فإن قول أحدهم ليس بحجة عىل مثله، وهذا موضع 
أو قول أيب بكر وعمر فإن مراده ، ومن نقل عنه قبول قول اخللفاء الراشدين)٤(اتفاق

.)٥(ِّبالنسبة للمقلد ال للمجتهد
َّباالعتداد بفتوى الصحايب وقوله، وقد عد هذا من Pوقد اشتهر اإلمام أمحد  ُ

.Pأصول فقهه 
األصل الثاين من أصول فتاوي اإلمام أمحد، ما «: فقالPكام ذكر ذلك ابن القيم 

َأفتى به الصحابة؛ فإنه إذا وجد ل َ ُبعضهم فتوى ال يعرف له خمالف منهم فيها مل يعدها إىل َ ْ َ
ًال أعلم شيئا يدفعه، أو نحو : إن ذلك إمجاع، بل من ورعه يف العبارة يقول: غريها، ومل يقل

ًهذا، وإذا وجد اإلمام أمحد هذا النوع عن الصحابة مل يقدم عليه عمال وال رأيا وال قياسا،  ًْ ًُ َِّ

، مذكرة )١٦١-٤/١٥٥(، اإلحكام، لآلمدي، )٣٣٨-٣٣٥(املسودة يف أصول الفقه، آلل تيمية، ) ١(
).٢٥٧-٢٥٦ص (أصول الفقه للشنقيطي، 

.سبق خترجيه) ٢(
، وابن )٣٦٦٣، ٣٦٦٢(مناقب أيب بكر وعمر، : ، باب^الرتمذي، كتاب املناقب عن رسول اهللا : أخرجه) ٣(

: قال الرتمذي. س، من حديث حذيفة )٩٧(، ^يف فضائل أصحاب رسول اهللا : ماجه، املقدمة، باب
.»حديث حسن«

). ٤/٤٢٢(رشح الكوكب املنري، البن النجار، ) ٤(
).٢٥٧ص(مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي، ) ٥(



 

من أقواهلم ما كان أقرهبا إىل الكتاب والسنة، ومل خيرج عن وإذا اختلف الصحابة ختري
.)١(»أقواهلم، فإن مل يتبني له موافقة أحد األقوال حكى اخلالف فيه ومل جيزم بقول

ال يسع املفتي أو احلاكم عند اهللا أن يفتي وحيكم «: وانترص ابن القيم هلذا املنهج فقال
األئمة ويأخذ برأيه وترجيحه، ويرتك الفتوى بقول فالن وفالن من املتأخرين من مقلدي 

واحلكم بقول البخاري وإسحاق بن راهويه، وعيل بن املديني، بل يرى تقديم قول 
املتأخرين من أتباع من قلده عىل فتوى أيب بكر الصديق، وعمر، وعثامن، وعيل،

َّفال يدرى ما عذره غدا عند اهللا إذا سوى بني أقوال أولئك. وابن مسعود  وفتاوهيم، ًُ
ًفكيف إذا عني األخذ هبا حكام ! َّوأقوال هؤالء وفتاوهيم فكيف إذا رجحها عليها؟ ََّ َ

َوإفتاء، ومنع األخذ بأقوال الصحابة؟ ً!!«)٢(.
أيكم تطيب نفسه أن يتقدم «: وألمهية هذا املسلك خياطب ابن القيم املفتني بقوله

إنه : ا؟ وال سيام من قال من زعامئكمأبا بكر إذا أفتى بفتوى، وأفتى من قلدمتوه بغريه
ًجيب تقليد من قلده دينا، وال جيوز تقليد أيب بكر الصديق  ، اللهم إنا نشهدك أن سَّ

.)٣(»ًأنفسنا ال تطيب بذلك، ونعوذ بك أن نطيب به نفسا
َّوقد تأملت من هذا «: الذي قالPوهو يف هذا املسلك يتبع شيخه ابن تيمية 

َأيت الصحابة أفقه األمة وأعلمها، واعترب هذا بمسائل األيامن، الباب ما شاء اهللا فر َ َ
.والنذر، والعتق، والطالق، وغري ذلك، ومسائل تعليق الطالق بالرشوط، ونحو ذلك

ُّوقد بينت أن املنقول فيها عن الصحابة هو أصح األقوال قضاء وقياسا، وعليه يدل الكتاب  ً ً ُّ ُ
وكل قول سوى ذلك تناقض يف القياس خمالف للنصوص، والسنة، وعليه يدور القياس اجليل،

).١/٣٠(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
.باختصار) ١١٩-٤/١١٨(املرجع السابق، ) ٢(
).٤/١٤٥(املرجع السابق، ) ٣(



 

ًومل أجد أجود األقوال فيها إال األقوال املنقولة عن الصحابة، وإىل ساعتي هذه ما علمت قوال  ُ
.)١(»القياس معهقاله الصحابة ومل خيتلفوا فيه، إال وكان

ًصال من أصول هذا هو مذهب ابن تيمية يف أقوال الصحابة، وهو إذ جيعل قول الصحايب أ
َاالستدالل، إنام يرتسم خطى إمامه أمحد بن حنبل ُPوذلك عن اجتهاد ال تقليد ،.

ُما أجبت يف مسألة إال : قال أمحد بن حنبل: داودقال أبو«: Pقال ابن تيمية 
ُإذا وجدت يف ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة، أو عن جرسول اهللا بحديث عن 

، جرسول اهللا مل أعدل إىل غريه، فإذا مل أجد عن جرسول اهللا ُالتابعني، فإذا وجدت عن 
رسول فعن اخللفاء األربعة الراشدين املهديني، فإذا مل أجد عن اخللفاء، فعن أصحاب 

، فإذا مل أجد، فعن التابعني، وعن جرسول اهللا األكابر فاألكابر من أصحاب جاهللا 
َحديث بعمل له ثواب إال عملت به رجاء جرسول اهللا تابعي التابعني، وما بلغني عن 

.)٢(»ذلك الثواب، ولو مرة واحدة
ُّوتظهر أمهية هذا األصل للمفتي يف أن العلم بفتاوي الصحابة وأقضيتهم علام جامعا متد « ً ً

ًالفقيه بعنارص الفقه الكاملة، وتعطيه أحكاما ألشتات من احلوادث يف األقاليم املختلفة؛ حيث 
ًتح األمصار رأوا أحداثا وحضارات خمتلفة مل تكن يف بالد العرب، إن الصحابة بعد ف

، وعىل ذلك تكون أقضية جرسول اهللا فاستنبطوا أحكام هذه احلوادث من املروي عن 
ًالصحابة وفتاوهيم، وكذلك أقضية كبار التابعني، صورا ناقلة ألشكال احلضارات واملدنيات 

ًام أمحد هبذا األصل وجد ألوانا من احلوادث تغنيه التي تواردت عىل العقل اإلسالمي، فاإلم
يف الفتوى عن الفرض والتقدير الذي وسع الفقه احلنفي بام فيه من إجيابيات وسلبيات، وهذا 

).٢٠/٥٨٢(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ١(
، ١طنصور، دار النرص، القاهرة، صالح امل. ، أصول الفقه وابن تيمية، د)٣٣٦ص(املسودة، آلل تيمية، ) ٢(

).٣٥٦-١/٣٥٥(م، ١٩٨٠-هـ١٤٠٠



 

َّال يعني أن املفتي ال بد أن جيمد عىل آثار الصحابة، وكبار التابعني، فال خيرج منها، وإنام العلم 
ُحكام املنصوص عليها، ويوسع من باب القياس، ومن خالل هذه ُاجلامع هبا يسهم يف إجياد األ َ ُِّ

.)١(»األقضية والفتاوي املروية جيد الشبيه بالواقعة املسؤول عنها، وحيسن التنظري بني املسائل
: سد الذرائع: ًعارشا

، ومعناهـا االصـطالحي ال يبعـد عـن معناهـا (٢)هـي الوسـائل: -لغـة-الذرائع 
ب وسيلة ملحرم فهو ذريعـة إليـه، وكـذا كـل طريـق وسـبب اللغوي، فكل طريق وسب

. لواجب فهو ذريعة إليه
ُفالذرائع كام تسد إىل احلرام تفتح إىل احلالل؛ ألهنا يف احلالة األوىل، تـدفع مفـسدة  َ ُ ُّ ُْ َ

. (٣)ويف الثانية جتلب مصلحة
ندب وتبـاح اعلم أن الذريعة كام جيب سدها جيب فتحها، وتكره وت«: ولذلك يقول القرايف

.(٤)»فإن الذريعة هي وسيلة، فكام أن وسيلة املحرم حمرمة فوسيلة الواجب واجبة
: وموارد األحكام عىل قسمني

. وهي الطرق املفضية للمصالح واملفاسد يف أنفسها: مقاصد
وهي الطرق املفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه مـن حتـريم أو : ووسائل

ًبة من املقاصد يف حكمها، فالوسيلة إىل أفضل املقاصد أفـضل حتليل غري أهنا أخفض رت
.(٥)الوسائل، وإىل أقبح املقاصد أقبح الوسائل، وإىل ما هو متوسط متوسطة

، وقـد كـان دوهنـام يف Kاإلمامـان مالـك وأمحـد َوالقول بالذرائع أكثر منه 

).١٣١ص(أسامة األشقر، . منهج اإلفتاء عند ابن القيم، د) ١(
).٥/٣٧(لسان العرب، البن منظور، ) ٢(
).١٦٣-١٦٢ص(، مقاصد الرشيعة، لعالل الفايس، )٣٥٣ص(رشح تنقيح الفصول، للقرايف، ) ٣(
).٢/٤٥١(الفروق، للقرايف، ) ٤(
). ٣٥٣ص(رشح تنقيح الفصول، للقرايف، ) ٥(



 

مل يعتـرباه ، ولكنهام مل يرفـضاه مجلـة وKحنيفة والشافعي األخذ به اإلمامان أبو
ًأصال قائام بذاته، بل كان داخال يف األصول املقـررة عنـدمها كالقيـاس واالستحـسان،  ًً

يستنكر االجتهاد عـن طريـق الـذرائع؛ ألن ذلـك مـن أبـواب Pولكن ابن حزم 
. (١)الرأي، والرأي عنده مستنكر كله

ًوعليه فقد فرع الفقهاء فروعا حتت هذا األصل، فمن ذلك .(٢)لسالح زمن الفتنةحتريم بيع ا: َّ
.(٣)ًوحتريم بيع العنب ملن يعرصه مخرا

وموافقة الـصحابة، ملـا رأى سًكراهة تزويج الكتابيات احلرائر عمال بمذهب عمر 
ًانرصافا عن املسلامت ورغبة يف غريهن جلامهلن، ويتأكد املنع إذا ترتـب عليـه تبعيـة األبنـاء 

. (٤)ألمهم يف دينها
ًاء الرجال عىل التطليق بلفظ الثالث أوقعه علـيهم ثالثـا، اجرتسوملا رأى عمر  َ

. )٥(ًووافقه عىل ذلك الصحابة سدا هلذا الباب، وتأديبا عىل الطالق بلفظ خيالف السنة
وقد أفتى الصاحبان من احلنفية بتضمني الصناع واألجري املشرتك ما تلف بيده من 

ًاألموال وفاقا للاملكية، وخالفا أليب حنيفة؛ .(٦)وذلك ملا وقع التهاون يف أموال الناس ً
ومعنـى -ُوهي ما ظاهره مباح ويتوصل منه إىل حمـرم-وتسد الذرائع «: وقال ابن النجار

.)٧(»حنيفة والشافعياملنع من فعلها لتحريمه، وأباحه أبو: ِّسدها

).٤٢٤ص(ابن حزم حياته وعرصه آراؤه وفقهه، ملحمد أيب زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، ) ١(
، مواهب اجلليل، )٢/٦٧٧(، الكايف، البن عبد الرب، )١/١٥٧(رشح منتهى اإلرادات، للبهويت، ) ٢(

.)٥/١٥٤(ن نجيم، ، البحر الرائق، الب)٦/٥٠(للحطاب، 
). ٦/٥٠(، مواهب اجلليل، للحطاب، )٢/٦٧٧(الكايف، البن عبد الرب، ، )١/١٥٧(رشح منتهى اإلرادات، للبهويت، )٣(
، املهذب، أليب إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف )٢/٢٦٧(حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ) ٤(

).٩/٥٤٦(، املغني البن قدامة، )٢/٤٤(الشريازي، 
.سبق خترجيه)٥(
).٤/٢٩(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، )٤/٢١١(بدائع الصنائع، للكاساين، ) ٦(
).٤/٤٣٤(رشح الكوكب املنري، البن النجار، ) ٧(



 

ت مفسدته واملجتهد ينظر إىل الذرائع بحسب قوة إفضائها إىل الواجب أو املحظور؛ فام كان
.)١(ًراجحة وإفضاؤه قريبا بكثرة أو غلبة فمنعها وحتريمها متجه

ً، وأحيانا فتحا هلا؛ لتحصيل مصالح ويف بالد األقليات حيتاج إىل هذه القاعدة سدا للذريعة ً
.َّأو لدفع مفاسد قد ال تتأتى إال من خالل إعامل هذه القاعدة

ْرشع من قبلنا: حادي عرش َ :
َّاألحكام التي سنها اهللا تعاىل لعباده عىل ألسنة الرسل املتقدمني عـىل : قبلنايقصد برشع من 

.)٢(؛ فيدخل يف ذلك الرشائع الكتابية من هيودية ونرصانية، وغريها من الرشائع^نبينا 
ٍوقد اختلف يف رشع من قبلنا من حيث حجيته إىل ثالثة أقـسام؛ واسـطة وطـرفني، طـرف 

ًيكون فيه رشعا لنا إمجاع ًا، وآخر ال يكون رشعا لنا إمجاعا، وواسطة اختلفوا فيهاً ً)٣(.
ًفام هو رشع لنا إمجاعا، وهو مـا ثبـت يف رشعنـا، وعليـه فاحلجـة قائمـة عـىل : فأما األول

6 7 8 9 : ; > = ﴿: ًمـــــــرشوعيته مـــــــن رشيعتنـــــــا أوال
. ]١٨٣: البقرة[﴾<

: ًفام ليس برشع لنا إمجاعا وهو أمران: وأما الثاين
ما ثبت يف رشعنا النهي عنه، أو نسخه ورفعه؛ كاآلصار واألغالل التي كانت : امأوهل

¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿عــىل مــن ســبقنا مــن األمــم؛ قــال تعــاىل 
É È Ç﴾]ُقد فعلت: قال اهللا تعاىل؛ ]٢٨٦: البقرة ْْ َ َ)٤(.

َّما مل يثبت أنه كان رشعا ملن قبلنا؛ كاملتلقى من اإلرسائيليات؛ ألن ا: ثانيهام ^ لنبـي ً

.وما بعدها) ٢/٣٥٩(، املوافقات، للشاطبي، )٣/١٣٦(إعالم املوقعني، البن القيم، ) ١(
).١٩٣ص(املسودة، آلل تيمية، ) ٢(
عبد الكريم زيدان، دار الرسالة، . ، الوجيز يف أصول الفقه، د)٦/٨٦(واء البيان، للشنقيطي، أض) ٣(

).٢٦٤-٢٦٣ص(بريوت، 
.م، من حيث ابن عباس )١٢٦(مل يكلف إال ما يطاق، بيان أنه : مسلم، كتاب اإليامن، باب: أخرجه)  ٤(



 

ًعن التصديق بـه ال يكـون مـرشوعا ^ ، وما هنانا )١(هنانا عن تصديقهم وتكذبيهم فيها
. )٢(باإلمجاع

ًوهو ما ثبت برشعنا أنه كان رشعا ملـن قبلنـا، ومل يبـني لنـا يف : وأما الثالث فهو حمل اخلالف
: لنيرشعنا أنه مرشوع لنا، أم غري مرشوع، وقد جرى اخلالف يف هذه املسألة عىل قو

: رشع من قبلنا رشع لنا: أوهلام
وهو مذهب مجهور احلنفية، وقول الشافعي، وأمحد يف أصح الروايتني، وعليها أكثـر 

.)٤(وعزاه ابن تيمية إىل مجاهري السلف واألئمة. )٣(أصحابه
: ًرشع من قبلنا ليس رشعا لنا: الثاين

.)٥(ورواية عن أمحدوهو قول كثري من الشافعية؛ كالغزايل والرازي واآلمدي، 
. َّواستدل كل فريق بأدلة من الكتاب، والسنة، والنظر العقيل

وعىل ترجيح القول األول الذي قال به األكثر فإن اخلالف فيام يبدو ال يرتتـب عليـه 
؛ فـال ^ًكبري أثر يف العمل؛ ألن املثبتني له يشرتطون كونه ثابتا بكتاب اهللا، أو سنة نبيـه 

، »مسنده«، واإلمام أمحد يف )٣٦٤٤(تاب، رواية حديث أهل الك: داود، كتاب العلم، بابأبو: أخرجه) ١(
، ^بينام هو جالس عند رسول اهللا : قالس، وغريمها، من حديث أيب نملة األنصاري )٤/١٣٦(

! اهللا أعلم: ^يا حممد؛ هل تتكلم هذه اجلنازة؟ فقال النبي : وعنده رجل من اليهود، مر بجنازة، فقال
ما حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم؛ «: ^فقال رسول اهللا ! إهنا تتكلم: فقال اليهودي

).١٤/١٥١(وصححه ابن حبان . »آمنا باهللا ورسله، فإن كان باطال مل تصدقوه، وإن كان حقا مل تكذبوه: وقولوا
).٦/٨٦(أضواء البيان، للشنقيطي، ) ٢(
، اإلهباج، )٤٤١(، لإلسنوي، ، التمهيد)١/٣٨(، أحكام القرآن، البن العريب، )٢/١٠٤(أصول الرسخيس، ) ٣(

).١٩٣ص(، املسودة، آلل تيمية، )١٦١-١٦٠ص(، روضة الناظر، البن قدامة، )٢/٢٧٦(البن السبكي، 
حممد السيد اجلليند، مؤسسة علوم القرآن، . د: دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية، مجع وحتقيق) ٤(

).٢/٥٥(م، ١٩٨٤- هـ ١٤٠٤، ٢طدمشق، 
حممد حسن . د: ة يف أصول الفقه، أليب إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، حتقيقالتبرص) ٥(

، اإلحكام، )١/١٦٥(، املستصفى، للغزايل، )٢٨٥ص(م، ١٩٨٠، ١طهيتو، دار الفكر، بريوت، 
).١٦١ص(، روضة الناظر، البن قدامة، )٤/١٤٧(لآلمدي، 



 

.الرشائع السابقة قد اعرتاها حتريف أو تبديليرد عليهم أن تلك
ُوباجلملة فام مـن حكـم مـن أحكـام الـرشائع الـسابقة قـصه اهللا تعـاىل علينـا، أو بينـه  َّ

. )١(ُّلنا إال ويف رشيعتنا ما يدل عىل نسخه أو بقائه يف حقنا^ الرسول 
ًومما يرجح القول األول أن يف األخذ به إثـراء للفقـه اإلسـالمي وتـأهيال السـتيعاب ً

خري الصيام ^ ًالوقائع والنوازل، وتنوعا ملدارك األحكام يف الفقه، ولقد وصف النبي 
قـصة سـليامن ^ َّ، كام قص النبـي )٢(َّوأفضله لبعض أصحابه، وبني أنه صيام داود 

ْ، والقـصة مـن مجلـة رشيعـة مـن )٣(<مع املرأتني اللتني اختصمتا إىل سليامن بعد أبيه  َ
َهذا فإن رشاح احلديث استنبطوا من تلك القصة فوائد، حتى إن ابن القـيم سبقنا، ومع 

.)٤(ًذكر مخسا من السنن يف ذلك احلديث
أن بعض املقيمني بديار األقليات بالغرب دعا إىل مراجعة نقديـة للفقـه : ومما جيدر التنبيه إليه

ُاملوروث، مطالبا بتنقية الفقه مما علق به وأدخل فيه مما ليس منه .عند التحقيقً
ًويرضب ملا أراد مثال فيقول معلقا عىل قوله تعاىل ً :﴿ £¢¡�~

® ¬«ª©¨§¦¥¤

).٢٦٥ص(الوجيز يف أصول الفقه، لعبد الكريم زيدان، ) ١(
: ، ومسلم، كتاب الصيام، باب)١١٣١(َمن نام عند السحر، : البخاري، كتاب التهجد، باب: أخرجه) ٢(

، من حديث عبد اهللا بن عمرو)١١٥٩(، ...َّالنهي عن صوم الدهر ملن ترضر به أو فوت به حقا أو
، وأحب الصيام د أحب الصالة إىل اهللا صالة داو«: قال له^ أخرب أن رسول اهللا مبن العاص ا

ًوكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما: إىل اهللا صيام داود ً«.
SRQPONML ﴿: قول اهللا تعاىل: البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب: أخرجه) ٣(

T﴾]من )١٧٢٠(بيان اختالف املجتهدين، : ، ومسلم، كتاب األقضية، باب)٣٤٢٧(، ...]٣٠: ص ،
بينام امرأتان معهام ابنامها جاء الذئب فذهب بابن إحدامها ؛ «: قال^ عن النبي سحديث أيب هريرة 

فتحاكمتا إىل داود؛ ! إنام ذهب بابنك: إنام ذهب بابنك أنت، وقالت األخرى: فقالت هذه لصاحبتها
! سكني أشقه بينكامائتوين بال: فأخربتاه، فقال<فقىض به للكربى، فخرجتا عىل سليامن بن داود 

.وهذا لفظ مسلم. »فقىض به للصغرى! هو ابنها! ال، يرمحك اهللا: فقالت الصغرى
).١٠-٨ص(الطرق احلكمية، البن القيم، ) ٤(



 

ًبناء عىل إذا ببعض الفقهاء يذهبون إىل األخذ بمنطوق اآلية «: ]٤٥: املائدة[﴾¯
ْرشع من قبلنا رشع لنا ما مل يرد ناسخ، أو عىل عموم النص لنا وهلم، أو عىل غريها من : قاعدة َِ

نسيان مفهوم اهليمنة القرآنية، والتصديق، ونسخ رشعة اآلصار واألغالل؛ فقرروا أصول، مع
.)١(»كبريالقصاص يف اجلروح، فوقعوا وأوقعوا األمة معهم يف حرج 

َوال شك يف أن هذا الكالم ينطوي عىل مفاسد ظاهرة؛ فإن فقهاءنا حني قرروا ذلك احلكم  َ ٍ َ
َّقرروه استنادا إىل آيات وأحاديث عدة ^ _ ﴿:قول اهللا تعـاىل: ، فبخالف اآلية املذكورةً

f e d c b a `﴾]بالقـصاص ^ ، وقد حكم النبي ]١٩٤: البقرة
ُيف كرس ثنية جارية كرست ثنيتها الربيع  ِّ َ .)٢(»كتاب اهللا القصاص«: ، وقاللُّ

.)٣(حكم كتاب اهللا وجوب القصاص يف السن: أي
ُوقـد نقـل اإلمجــاع غـري واحـد مــن األئمـة عـىل إعــامل اآليـة املـذكورة يف رشيعتنــا؛َ

.)٦(وابن عبد الرب)٥(وابن كثري)٤(كابن تيمية
: عىل أن الفقهاء حني قـالوا بوجـوب القـصاص يف اجلـروح قـالوا بـذلك بـرشوط ثالثـة

).٤٦ص(م، ٢٠٠١-هـ ١٤٢١، ١طمقاصد الرشيعة، لطه جابر العلواين، دار اهلادي، بريوت، ) ١(
وهي ابنة -َّأن الربيع س، من حديث أنس )٢٧٠٣(يف الدية، الصلح: البخاري، كتاب الصلح، باب: أخرجه) ٢(

فأمرهم بالقصاص؛ فقال أنس ^ فأتوا النبي ! كرست ثنية جارية، فطلبوا األرش وطلبوا العفو؛ فأبوا-النرض
َيا أنس كتاب «: فقال! ال تكرس ثنيتها-والذي بعثك باحلق-ال ! أتكرس ثنية الربيع يا رسول اهللا؟: بن النرضا

وهو يف مسلم، كتاب القسامة واملحاربني والقصاص والديات، . احلديث... ؛ فريض القوم»القصاصاهللا
ًأيضا، بنحو هذه القصة، س، من حديث أنس )١٦٧٥(إثبات القصاص يف األسنان وما يف معناها، : باب

ًإال أن بينهام اختالفا .-عليهPاألثري مع تعليق اإلمام ابن-) ١٠/٢٧٠(، »جامع األصول«راجعه يف ،َّ
).١١/١٦٣(رشح صحيح مسلم، للنووي، ) ٣(
).١٤/٧٦(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٤(
).٣/١٢١(تفسري ابن كثري، ) ٥(
).٥٣١-١١/٥٣٠(، املغني، البن قدامة، )١٨٧، ١٨٣، ٨/١٦٧(االستذكار، البن عبد الرب، ) ٦(



 

.)١(التعمد، والتكافؤ بني اجلاين واملجني عليه، وإمكان االستيفاء من غري حيف وال زيادة
قل إىل البدل، وهـذه الوسـطية يف رشيعتنـا يف مقابـل اإللـزام فإن مل يؤمن احليف انت

.بالقصاص دون العفو يف رشيعة التوراة، والعفو دون قصاص يف رشيعة اإلنجيل
.وأما يف رشيعتنا فالعدل يف حمله، والعفو يف موضعه، واحلمد هللا

 

ِّنى القصد واملقصد أنه بمعنى األم وإتيان اليشء واالعتامدسبق أن األقرب يف مع َ)٢(.
فإن مقاصد الرشيعة هي املعاين التي اعتمدت عليها الرشيعة وسعت إىل : وعليه

ًحتقيقها، وعمدت إىل املحافظة عليها، وسلكت يف ذلك سبيال مستقيام ً.
ُاملعـاين واحلكــم امللحوظـة للــشارع يف مجيـع أحــ: ًوهـي اصــطالحا َ وال التــرشيع أو ِ

.)٣(الرشيعةُّمعظمها؛ بحيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام
.)٤(الغايات التي وضعت الرشيعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد: وقد يراد باملقاصد

الكليات اخلمس، واملصالح الرضورية التي تعترب : وعىل رأس هذه املقاصد
ًأصوال للرشيعة وأهدافا عامة الدين، : هلا، بل اتفقت الرشائع عىل حفظها وهيً

.والنفس، والعقل، والنسل، واملال، ويلحق هبا العرض
َّاملصالح احلاجية، وهي التي ال بد منها لقضاء احلاجات؛ كترشيع أحكام : ويلحق هبا

).٥٣٢-١١/٥٣١(املغني، البن قدامة،) ١(
، )١/٣٢٤(وما بعدها، القاموس املحيط، للفريوز آبادي، ) ١١/١٧٩(رب، البن منظور، لسان الع) ٢(

).٥/٩٥(، معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )٢/٥٠٤(املصباح املنري، للفيومي، 
).٥١ص(مقاصد الرشيعة، للطاهر ابن عاشور، ) ٣(
، )٧ص(مام الشاطبي، للريسوين، ، نظرية املقاصد عند اإل)٥١ص(مقاصد الرشيعة، للطاهر ابن عاشور، ) ٤(

يوسف حامد . ، املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، د)٧ص(مقاصد الرشيعة ومكارمها، لعالل الفايس، 
).٧٩ص(العامل، 



 

البيع، والنكاح، وسائر املعامالت، وتشتمل عىل الرخص، وكل ما فيه تيسري وتوسعة؛
َملكلف من القيام بام كلف به دون مشقةلتمكني ا ِّ َُّ ِ.

املصالح التحسينية، وهي كل ما يعود إىل العادات احلسنة واألخالق : ويلحق هبا كذلك
ًالفاضلة، واملظهر الكريم والذوق السليم، مما جيعل األمة أمة مرغوبا يف االنتامء إليها، والعيش يف  ً ََّ َُّ ُ

.أحضاهنا
واملقاصد التي قصد الشارع إىل حتقيقها؛ كجلب املصالح، فهذه املصالح العظيمة 

ودرء املفاسد، وحفظ النظام العام، واحلرص عىل عامرة األرض، ودفع احلرج عن 
َّاملكلفني، وقاعدة املشقة جتلب التيسري، وقاعدة العدل واإلحسان ونحوها، ال بد من 

ن يربط بني الدليل اجلزئي من آية إحاطة املفتي هبا، والتمرس عىل تطبيقها والتعمق فيها، وأ
. وحديث، وبني الكليات العامة واملقاصد الرشعية

َّوإذا مل يراع املجتهد مقاصد الرشيعة زل؛ ولذا قال الشاطبي  ِP :» فزلة العامل
.)١(»أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الرشع يف ذلك املعنى الذي اجتهد فيه

ُجورة والتخبط يف الفتيا واالضطراب يف الرتجيح إال نتاج وما األقوال الشاذة امله
إلمهال مراعاة مقاصد الرشيعة، والتجايف عن هذا األصل األصيل والركن الركني من 
ُأركان الفتيا، ذلكم أن االجتهاد لن ينضج، ولن يقوم إال بمراعاة املقاصد فتتسع 

.شعباهتااملدارك ويستوعب الناظر نوازل احلياة بكل تقلباهتا وت
ومدار الغلط يف هذا الفصل إنام هو عىل حرف واحد، «: Pقال الشاطبي 

وهو اجلهل بمقاصد الرشع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن مأخذ األدلة عند 
األئمة الراسخني إنام هو عىل أن تؤخذ الرشيعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من 

).٤/١٧٠(املوافقات، للشاطبي، ) ١(



 

أن الراسخني تصور الرشيعة صورة واحدة خيدم فش... كلياهتا وجزئياهتا املرتبة عليها
ًبعضها بعضا، كأعضاء اإلنسان إذا صورت صورة مثمرة، وشأن متبعي املتشاهبات 
َّأخذ دليل ما أيا كان عفوا وأخذا أوليا، وإن كان ثم ما يعارضه من كيل أو جزئي، فكأن  َ ً ٍ

.)١(»ياًالعضو الواحد ال يعطي يف مفهوم أحكام الرشيعة حكام حقيق
ًحتى لتجد أحدهم آخذا ببعض جزئياهتا يف هدم كلياهتا حتى يصري «: وقال كذلك

منها إىل ما ظهر له ببادئ رأيه من غري إحاطة بمعانيها، وال رسوخ يف فهم مقاصدها، 
ًوال راجعا رجوع االفتقار إليها، وال مسلام ملا روي عنهم يف فهمها وال راجعا إىل اهللا  ًً ِّ

أمرها، ويعني عىل هذا اجلهل بمقاصد الرشيعة، وتوهم بلوغ درجة يفجورسوله
االجتهاد باستعجال نتيجة الطلب، فإن العاقل قلام خياطر بنفسه يف اقتحام املهالك مع 

.)٢(»العلم بأنه حمظور
إن عىل املفتي واملجتهد أن يربط الدليل اجلزئي باملقاصد الكلية العامة، فإن قرص يف 

فإن املجتهد حمتاج غاية : من النقص واخلطأ بقدر ما قرص فيه، وعليهأحدمها حصل له
احلاجة إىل املقاصد عند استنباط األحكام، وفهم النصوص، والتعرف عىل أرسار 
الترشيع؛ إلحلاق النوازل واملستجدات بام يشبهها من وقائع سابقة، وأقوال لألئمة املتقدمني، 

سائل الرتجيح بني األقوال واألدلة التي ظاهرها ُّوكذلك فإن مقاصد الرشيعة تعد من و
.باب من العلم ال حيسنه إال من وفقه اهللا، وأهلمه رشده-لعمر اهللا-التعارض، وذاك 

وكذلك إن دعته احلاجة إىل استعامل القياس أو االستصالح أو االستحسان أو 
.العرف فإنه ال يستغني عن مقاصد الرشيعة

).٢٤٥-١/٢٤٤(االعتصام، للشاطبي، ) ١(
.بترصف) ٢/١٧٣(صام، للشاطبي، باختصار، االعت) ١٧٥-٤/١٧٤(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(



 

ًصال بأن الرشيعة جاءت لتحقيق مصالح العباد يف املعاش فإذا كان العلم القطعي حا
ًواملعاد وتكميلها، ودرء املفاسد وتقليلها؛ كان لزاما عىل املجتهد واملفتي يف النوازل مراعاة هذا 
األصل العظيم واملقصد الرئيس من مقاصد الرشيعة، فيستحيل أن تأمر الرشيعة بام فيه 

َّإن االستقراء دل عىل أن اهللا «: Pقال البيضاوي مفسدة، أو تنهى عام حتققت مصلحته،
.)١(»سبحانه رشع أحكامه ملصالح العباد

مملوءان من تعليل األحكام جرسول اهللا القرآن وسنة «: Pوقال ابن القيم 
ِواملصالح وتعليل اخللق هبا، والتنبيه عىل وجوه احلكم التي ألجلها رشع األحكام، وألجلها 

لو كان هذا يف القرآن والسنة يف نحو مائة موضع أو مائتني لسقناها، خلق تلك األعيان، و
.)٢(»ولكنه يزيد عىل ألف موضع بطرق متنوعة

ُوال ريب أن مراعاة املصالح سمة مالزمة لكل أحكام الرشع، فام من حكم إال 
ُّوقد قرر لرعاية مصلحة، أو درء مفسدة، وإخالء العامل من الرشور واآلثام، مما يدل 

أن الرشيعة الغراء تستهدف حتقيق مقصد عام، هو إسعاد الفرد واجلامعة، وحفظ نظام عىل
.املجتمع، وتعمري الدنيا وإصالحها بام يوصل البرشية إىل أرقى درجات الكامل البرشي

وإذا كانت مقاصد الرشيعة هبذا الشمول واهليمنة عىل أحكام الرشيعة واملالزمة 
.ُوريا ملن يتصدر للفتيا واالجتهادًكانت معرفتها أمرا رض-هلا

َوقد اعتنى غري واحد من املحققني بمقاصد الرشيعة، وأكثر من احلديث حوهلا وتقريرها، 
ٍّإما يف تصنيف مستقل، أو ضمن كتب وأبحاث وفتاوي، وممن أكثر من الكالم عليه واإلشارة 

Pاملعايل اجلوينيإليه إمام احلرمني أبو
Pواإلمام الغزايل)٣(

والعز)٤(

).٤/٩١(هناية السول رشح منهاج األصول، لإلسنوي، ) ١(
).٢/٣٦٣(مفتاح دار السعادة، البن القيم، ) ٢(
).٩٢٣، ٩١١، ٨١١-٢/٨١٠(الربهان، للجويني، ) ٣(
.وما بعدها) ١٦١ص(، شفاء الغليل، للغزايل، )١٨٠-١٧٣ص(املستصفى، للغزايل، ) ٤(



 

خمترص «وكذلك كتابه » قواعد األحكام يف مصالح األنام«السالم يف كتابه الفذ ابن عبد
.ولعله أول من بسط الكالم فيه»الفوائد يف أحكام املقاصد
فهو ممن امتألت P، وكذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية )١(وتاله تلميذه القرايف
ًور يوسف أمحد حممد البدري كتابا مفيدا وقد ألف الدكت)٢(كتبه بمباحث هذا العلم ً

Pوهو من األمهية بمكان ملا لشيخ اإلسالم » مقاصد الرشيعة عند ابن تيمية«: بعنوان

.من قدم راسخة يف العلم وبروز واضح يف هذا الباب
)٣(وكذلك تلميذه العالمة ابن القيم

P إعالم «ال سيام يف كتابه العظيم
.هذا البابيف»املوقعني عن رب العاملني

َّوأما أول من أبرز قواعده وأظهره كفن مستقل وأصله وقرره، فهو العالمة الشاطبي  ٍّ ٍّ َ َ
P مؤسس هذا العلم، وكتابه مرجع الباحثني ومهيع -ٍّبحق-فهو » املوافقات«يف

. )٤(املفتني املجتهدين
.ع مباحثهثم تتابع الناس يف التأليف يف هذا الباب، واالهتامم به وتقريره وتوسي

: -ًمبينا اشرتاط فهم مقاصد الرشيعة للمجتهد-Pولذا يقول العالمة الشاطبي 
: إنام حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني«

.فهم مقاصد الرشيعة عىل كامهلا: أحدمها

).٣٠٦-٣٠٣ص(، رشح تنقيح الفصول، للقرايف، )٥٧٠-٢/٥٦٩) (٢/٤٥٠(، للقرايف، الفروق) ١(
وغريها، القواعد النورانية، ) ٣٢/٢٣٤(، )٢٠/٥٨٣(، )١١/٣٥٤(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٢(

.وغريها) ١٣٥-١٣٤، ١١٧، ٢١،٩١ص (البن تيمية، 
.إعالم املوقعني، البن القيم، يف مواضع كثرية جداوما بعدها،) ٢/٣٦٢(مفتاح دار السعادة، البن القيم، ) ٣(
، الشاطبي ومقاصد الرشيعة، للعبيدي، دار )٩٣ص(نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي، للريسوين، ) ٤(

). ١٣٨-١٣١ص (م، ١٩٩٢-هـ ١٤١٢، ١طقتيبة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 



 

.)١(»ًالتمكن من االستنباط بناء عىل فهمه فيها: والثاين
الشارع فيه قصده يف كل مسألة من ًفإذا بلغ اإلنسان مبلغا فهم عن «: ثم قال

مسائل الرشيعة، ويف كل باب من أبواهبا، فقد حصل له وصف هو السبب يف تنـزيله 
.)٢(»ُيف التعليم والفتيا واحلكم بام أراه اهللاجمنـزلة اخلليفة للنبي 

هبذا الرشط للمجتهد، فقد ذكر غري واحد من األصوليني Pومل ينفرد الشاطبي 
يف روضة الناظر حيث قال حني تكلم عن القدر اللغوي الذي Pدامة كاملوفق ابن ق

.)٣(»ويستويل به عىل مواقع اخلطاب، ودرك دقائق املقاصد فيه«: يتعلق بفهم الكتاب والسنة
االطالع عىل مقاصد الرشيعة، «: من رشوط االجتهادPوذكر التاج السبكي 

.)٤(»واخلوض يف بحارها
مقاصد الرشع قبلة املجتهدين من «: قولهKونقل السيوطي عن الغزايل 

ًتوجه جهة منها أصاب احلق َّ«)٥(.
ُوحق العامل فهم املقاصد، والعلامء «: Pوقال ابن عاشور  -كام قلنا-ُّ

.)٦(»متفاوتون عىل قدر القرائح والفهوم
: طرق معرفة مقاصد الرشيعة

: اهناك طرق كثرية يتعرف هبا املجتهد عىل مقاصد الرشيعة، منه
.وذلك بتتبع نصوص الرشيعة وأحكامها ومعرفة عللها: االستقراء-١

).١٠٦-٤/١٠٥(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).١٠٧-٤/١٠٦(املرجع السابق، )٢(
).٣٥٣ص (روضة الناظر، البن قدامة، ) ٣(
).٣/٢٠٦(اإلهباج، البن السبكي، ) ٤(
).١٨٢ص(الرد عىل من أخلد إىل األرض، للسيوطي، ) ٥(
).١٨ص(مقاصد الرشيعة، البن عاشور، ) ٦(



 

ًفإذا استقرأ علال كثرية متامثلة يف كوهنا ضابطا حلكمة متحدة استخلص منها حكمة  ً
.)١(واحدة جيزم بأهنا مقصد الشارع

َمعرفة علل األمر والنهي، وهذا وإن كان له عالقة قوية بالذي قبله غري أنه يعنى -٢ ْ ُ
.بجانب كيفية التعرف عىل علل األمر والنهي، وهي املعروفة بمسالك العلة

ًجمرد األمر والنهي االبتدائي الترصحيي ونعني باالبتدائي ما أمر به أو هني عنه ابتداء؛ ال -٣ ُ
ًلكونه وسيلة إىل غريه، أو جيء به تبعا وتأكيدا لألمر األول، ومل يقصد بالقصد األول ً.

.)٢(َّي ما دل عىل األمر والنهي بصيغة رصحية، ال بصيغة ضمنيةونعني بالترصحي
.التعبري عن املصالح واملفاسد بلفظ اخلري والرش أو النفع والرض، وما أشبه ذلك-٤

ويعرب عن املصالح واملفاسد باخلري والرش، والنفع «: Pكام قال العز ابن عبد السالم 
ها خيور حسنات، واملفاسد بأرسها رشور والرض، واحلسنات والسيئات؛ ألن املصالح كل

. )٣(»مرضات سيئات، وقد غلب يف القرآن استعامل احلسنات يف املصالح، والسيئات يف املفاسد
.إىل غريها من الطرق املوصلة ألنواع املقاصد الرشعية

: رشوط املقاصد
إنه قد ختفى املقاصد عىل بعض املجتهدين، أو ختتلط عليهم ببعض القواعد 

زئية، أو يدخل عىل بعضهم اهلوى أثناء تقديرها وحتصيلها؛ وهلذا جعل بعض العلامء اجل
ًللمقاصد املعتربة التي قررها الشارع صفات ثابتة ورشوطا حمددة ترجع إىل أمور، هي ً ٍ :

ًأن يكون املقصد وصفا ثابتا أو قاطعا، أي-١ ً ًجمزوما بتحققه أو مظنونا به ظنا قريبا : ً ً ً
فاألوهام والتخيالت ال يصح أن تكون مقاصد رشعية؛ ألنه تقعيد من اجلزم،

).١٩١ص(املرجع السابق، ) ١(
).٣٩٤-٢/٣٩٣(املوافقات، للشاطبي، ) ٢(
).١/٧(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ٣(



 

.تبنى عليه الفروع واألحكام، ومن شأن التقعيد أن يكون قطعيا
ًأن يكون ظاهرا بحيث ال خيتلف العلامء يف تشخيص معناه، وال يلتبس عليهم إدراكه، فاملقصد -٢

.جيل أثبتته جمموعة من األدلةًمثال من مرشوعية النكاح حفظ النسل، وهذا معنى ظاهر
ًأن يكون مطردا، ويدخل يف هذا ثالثة أمور-٣ َّ :

.)١(أبديا-جـ.عاما-ب.أن يكون كليا-أ
َّوبمراعاة هذه الضوابط تتضح املقاصد يف ذهن الناظر واملجتهد، وتتجىل له عند 

َّما مل ينص عليه من بحثه وتتبعه لعلل األحكام وحكم الترشيع، من أجل التعرف عىل  َُ
.أحكام النوازل والوقائع املختلفة

ويبقى التنبيه عىل أن اخلطأ واخللط يف تعيني املقاصد ينجم عنه أخطار عظيمة؛ 
عىل الباحث يف مقاصد الرشيعة أن «: Pوهلذا قال العالمة الطاهر ابن عاشور 

َتساهل والترسع يف ذلك؛ َّيطيل التأمل، وجييد التثبت يف إثبات مقصد رشعي، وإياه وال َ
ألن تعيني مقصد رشعي كيل أو جزئي أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثرية يف االستنباط 
ًففي اخلطأ فيه خطر عظيم، فعليه أن ال يعني مقصدا رشعيا إال بعد استقراء ترصفات 

لفقه؛ الرشيعة يف النوع الذي يريد انتزاع املقصد الرشعي منه، وبعد اقتفاء آثار أئمة ا
ليستيضء بأفهامهم وما حصل هلم من ممارسة قواعد الرشع، فإن هو فعل ذلك اكتسب 

.)٢(»قوة استنباط يفهم هبا مقصود الشارع
: وقد أكد العالمة ابن عاشور عىل رضورة معرفة الفقيه واملجتهد ملقاصد الرشيعة

النحو الرابع فالفقيه بحاجة إىل معرفة مقاصد الرشيعة يف هذه األنحاء كلها، أما«

).٥٢ص (مقاصد الرشيعة، البن عاشور، ) ١(
).٤٠ص(املرجع السابق، ) ٢(



 

فاحتياجه فيها ظاهر، وهو الكفيل بدوام أحكام الرشيعة اإلسالمية للعصور واألجيال التي 
Pأتت بعد عرص الشارع، والتي تأيت إىل انقضاء الدنيا، ويف هذا النحو أثبت مالك 

ًتعاىل حجية املصالح املرسلة، وفيه أيضا قال األئمة بمراعاة الكليات الرشعية الرضورية، 
ُوأحلقوا هبا احلاجية والتحسينية، وسموا ُّ اجلميع باملناسب، وهو مقرر يف مسالك العلة من َ

.)١(»علم أصول الفقه
.وقد سبق احلديث عن املصلحة املرسلة وأثرها يف استنباط أحكام النوازل

َّأما اعتامد املقاصد الرشعية حلل املشكالت يف العرص احلديث فال بد من وجود مقاصد 
َّة يعتمدها املجتهدون عىل خالفاهتم يف القضايا التي ال نص فيها وال إمجاع، وكيف نصل قطعي

َّإىل االستدالل عىل تعيني مقصد ما من تلك املقاصد استدالال جيعله بعد استنباطه حمل وفاق بني  ً
ًاملتفقهني، سواء يف ذلك من استنبطه، ومن بلغه، فيكون ذلك بابا حلصول الوفاق ك يف مدارَّ

.)٢(املجتهدين، أو التوفيق بني املختلفني من املقلدين
.)٣(»من رشوط املجتهد املامرسة والتتبع ملقاصد الرشيعة«كام أنه 

َفعلينا أن نرسم طرائق االستدالل عىل مقاصد الرشيعة بام بلغنا إليه بالتأمل « ِ َ
هذا املسلك هو وبالرجوع إىل كالم أساطني العلامء، وجيب أن يكون الرائد األعظم يف 

.)٤(»اإلنصاف ونبذ التعصب لبادئ الرأي، أو لسابق االجتهاد، أو لقول إمام
ويف فقه األقليات تطبيقات للمقاصد الرشعية وأثرها يف استنباط األحكام من 

: األمهية بمكان، من ذلك

).١٦-١٥ص(املرجع السابق، ) ١(
).١٨٩ص (املرجع السابق، ) ٢(
).١/٨(اإلهباج، البن السبكي، ) ٣(
).١٩ص(مقاصد الرشيعة، البن عاشور، ) ٤(



 

ًفمذهب اجلمهور فسخ النكاح؛ إما فورا، أو بعد : املرأة تسلم وزوجها نرصاين
¨©ª»¬®¯°±³²´ ﴿: العدة، والدليل آية املمتحنةانقضاء 

¶µ﴾]١٠: املمتحنة[.
موهناك روايات عن أمريي املؤمنني عمر بن اخلطاب، وعيل بن أيب طالب 

َّيقراهنام عىل النكاح، ويرى ابن تيمية بقاء النكاح ما مل يفسخ عىل أال يقرهبا ُ َ.
العاص بالعقد األول َّحيث ردها أليب، ^والدليل قضية زينب بنت رسول اهللا

.عىل الصحيح
.ًوآية املمتحنة تتعلق بحالة خاصة يف نساء خرجن فرارا بدينهن من دار احلرب

وخصوص السبب قد يمنع عموم احلكم عند بعض علامء أصول الفقه، نص عليه 
ًاملازري يف رشح الربهان وغريه، فيكون النكاح نكاحا جائزا غري الزم ً.

ًيف الغرب حتت أزواج غري مسلمني، وأحيانا يكونون كبارا نساء يسلمن : والواقع ً
ُّيف السن، وقد يتبع الرجل زوجته يف اإلسالم، فإذا فرض عليهام الفراق فقد ترتد، كام 

َورد يف سؤال من أمريكا هبذا املعنى ََ.
.هو تواصل العامل وانتشار اإلسالم بحمد اهللا تعاىل وبخاصة بني النساء: واجلديد

.التيسري والتبشري، وعدم التنفري، واملحافظة عىل الدين مقصد أعىل: الرشعياملقصد 
ًإنه يكفي تنفريا أن تعلم أهنا : عندما قالPوقد تنبه هلذا املقصد ابن تيمية 

.ستفارق زوجها إذا أسلمت
.اختيار جواز بقائها مع زوجها، برشط أال يقرهبا حتى يسلم: النتيجة

.رتاك يف األعامل السياسية يف الغرب وغري ذلكوهناك قضايا جديدة كاالش



 

 

مىض احلديث عن تعريف القواعد والضوابط الفقهية وأمهيتها، والعالقة بينهام 
وبني القواعد األصولية، وفيام يأيت بيان حلجية القواعد الفقهية، وذكر ألقسامها 

.يتها يف استنباط واستخراج أحكام النوازلوأمه
: حجية القواعد الفقهية

ُورد عن بعض أهل العلم ما يشعر بحجية القواعد، واستقالهلا باستنباط األحكام  َ ََ
َمنها عىل أساس كوهنا دليال رشعيا، وهذا املنحى قد يسلم فيام لو كانت القاعدة نص  ً

ٍآية، أو حديث صحيح، أو مبنية عىل ما ال حيىص من أدلة الكتاب والسنة، ولو من غري ٍ
.نصهام؛ كالقواعد اخلمس الكربى

َّوهذا بطبيعة احلال ال يتأتى يف القواعد الصغرى، أو اخلالفية من باب أوىل، وعليه 
.ًفال جمال للقول بحجيتها مطلقا

إنه ال جيوز الفتوى بام تقتضيه القواعد «: وعىل هذا يتنزل قول ابن نجيم
.)١(»لضوابط؛ ألهنا ليست كلية، بل أغلبيةوا

أما إذا نزلت نازلة ليس هلا دليل رشعي بعينها، ومل يوجد نص فقهي بحكمها، 
ووجدت القاعدة الفقهية التي تشملها، فحينئذ يمكن االستناد إليها، والرجوع يف 
الفتوى والقضاء إىل حكمها، اللهم إال إذا قطع أو ظن وجود فرق واضح بني ما 

.)٢(شتملت عليه القاعدة، وهذه املسألة النازلةا

).١/٣٧(ائر، للحموي، غمز عيون البص) ١(
، موسوعة )٢٩٥ص (، القواعد الفقهية، للندوي، )٤٦٣ص (أحكام النوازل، ملسفر القحطاين، ) ٢(

).١/٤٨(القواعد الفقهية، للبورنو، 



 

بنقض حكم القايض إذا خالف قاعدة من Pهذا، وقد رصح اإلمام القرايف
.)١(القواعد الساملة عن املعارض

: هل جيوز أن يقال يف طريق من الطرق«: ملا سئلPوجاء عن اإلمام ابن عرفة 
هب، ومشهور أقواله، والرتجيح هذا مذهب مالك؟ فأجاب بأن من له معرفة بقواعد املذ

والقياس جيوز له ذلك بعد بذل جهده يف تذكره يف قواعد املذهب، ومن مل يكن كذلك ال 
.)٢(»جيوز له ذلك

والناظر يف فتاوى كثري من فقهاء املذاهب األربعة يلحظ كثرة استشهادهم 
عىل أمهية واستدالهلم بالقواعد الفقهية يف إثبات بعض األحكام الفقهية، مما يدل 

.الرجوع إليها، واعتبارها بعد النظر يف األدلة الرشعية املعتربة
ِّولعل كتب التخريج الفقهي قائمة يف كثري من األحيان عىل رد الفروع إىل القواعد 
َّالفقهية، ولكي يتحقق االستدالل املعترب بالقاعدة الفقهية ال بد من توفر رشوط صحة 

.الواقعة املستجدةالقاعدة وضوابط تطبيقها عىل 
: ويمكن أن تقسم هذه القواعد باعتبارات خمتلفة إىل عدة تقسيامت

: باعتبار شموليتها وسعتها: ًأوال
: تنقسم إىل ثالثة أقسام

َالتي تشمل مسائل كثرية جدا من )٣(القواعد الكلية اخلمس الكربى: القسم األول
: ًمجيع األبواب تقريبا، وهي

، املشقة جتلب التيسري، الرضر يزال، العادة حمكمة، اليقني ال األمور بمقاصدها

).٣٤٧ص(، رشح تنقيح الفصول، للقرايف، )٤/١١٦٧(الفروق، للقرايف، ) ١(
).١/٥٣(مواهب اجلليل، للحطاب، ) ٢(
).١٤ص (، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٧ص (ظائر، للسيوطي، األشباه والن) ٣(



 

.إن الفقه مبني عليها: يزول بالشك، وهذه كلية وشاملة، وقد قيل
ٍالقواعد التي تشتمل عىل مسائل كثرية من أبواب متعددة، لكنها أقل : القسم الثاين َ

خرج عليها قواعد كلية يت«: Kمن سابقتها، فهي كام قال السيوطي وابن نجيم 
.)١(»ما ال ينحرص من الصور اجلزئية

وقد أوصلها السيوطي إىل أربعني، وابن نجيم إىل تسع عرشة قاعدة، ولعله اقترص 
.عىل مذهب احلنفية

االجتهاد ال ينقض باالجتهاد، إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام، ال : مثل
.)٢(عربة بالظن البني خطؤه

املشتملة عىل مسائل متعلقة بأبواب حمدودة، وقد أطلق القواعد : القسم الثالث
.، وهي قريبة من الضابط، كام سبق)٣(القواعد اخلاصة: عليها ابن السبكي اسم

.)٤(كل ميتة نجسة إال السمك واجلراد، الدفع أقوى من الرفع: ومن أمثلتها
: نيباعتبار االتفاق واالختالف، وهي هبذا االعتبار تنقسم إىل قسم: ًثانيا

: القواعد والضوابط املتفق عليها، وهي نوعان: القسم األول
.القواعد املتفق عليها بني مجيع املذاهب، وهي اخلمس الكربى: األول

.القواعد املتفق عليها بني أكثر املذاهب، كالقواعد التسع عرشة التي ذكرها ابن نجيم: الثاين
: يها، وهي نوعان كذلكالقواعد والضوابط التي اختلف ف: القسم الثاين

ما بقي من : القواعد املختلف فيها بني املذاهب املختلفة، ومن أمثلتها: األول

).١١٤ص (، األشباه والنظائر، البن نجيم، )١٠١ص (األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ١(
.)١٨٨، ١٢١، ١١٥ص (، األشباه والنظائر، البن نجيم، )١٥٧، ١٠٥، ١٠١ص (األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٢(
).١/٢٠٠(البن السبكي، األشباه والنظائر،) ٣(
).٢/١٥٥(، املنثور، للزركيش، )٤٣١، ١٣٨ص (األشباه والنظائر، للسيوطي، )٤(



 

القواعد األربعني التي ذكرها السيوطي بعد إخراج التسع عرشة املذكورة عند
.ابن نجيم، ففيها خالف بني احلنفية والشافعية

والغالب فيها أن تصاغ بصورة القواعد املختلف فيها بني املذهب الواحد،: الثاين
استفهام، ككثري من القواعد التي ذكرها ابن رجب، وكذلك القواعد التي ذكرها 

من عليه فرض هل : ومن أمثلتها)١(»األشباه والنظائر«السيوطي يف الكتاب الثالث من 
.)٢(له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم ال؟

: التبعيةأقسام القواعد من حيث االستقالل و: ًثالثا
: وتنقسم وفق هذا االعتبار إىل قسمني

: القواعد املستقلة أو األصلية: القسم األول
ًوهي القواعد التي ليست قيدا أو رشطا يف قاعدة أخرى، وال متفرعة عن غريها،  ً

إعامل الكالم أوىل من إمهاله، : القواعد اخلمس الكربى، وغريها، مثل: ومن أمثلتها
.)٣(ًن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانهاخلراج بالضامن، م

: القواعد التابعة: القسم الثاين
التي ختدم غريها من القواعد، إما لكوهنا متفرعة من قاعدة أكرب منها، فهي : أي

ًمتثل جانبا من جوانب تلك القاعدة الكبرية، أو تطبيقا هلا يف جماالت معينة، كقاعدة ً :
األصل يف الصفات العارضة «و» صل يف املياه الطهارةاأل«و» األصل براءة الذمة«

.)٤(»اليقني ال يزول بالشك«: فهذه كلها تابعة لقاعدة» العدم

.وما بعدها) ١٦٢ص (األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ١(
).١٣ص (قواعد ابن رجب، ) ٢(
).١٨٤، ١٧٥، ١٥٠ص (، األشباه والنظائر، البن نجيم، )١٥٢، ١٣٥، ١٢٨ص (األشباه والنظائر، للسيوطي،) ٣(
).٧١، ٦٤ص (، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٦٩، ٥٣ص (األشباه والنظائر، للسيوطي،) ٤(



 

ًوإما لكوهنا قيدا أو رشطا يف غريها، أو استثناء منها ً ً :
» الرضر األشد يزال بالرضر األخف«و» الرضورة تقدر بقدرها«: ومن أمثلة ذلك

، ومن »الرضر يزال«فهذه الثالثة قيود ورشوط يف قاعدة » الرضر ال يزال بالرضر«و
التي تستثني )١(»الرضورات تبيح املحظورات«القواعد املستثناة من غريها قاعدة 

.حاالت الرضورة من املحظورات الرشعية
: أقسام القواعد من حيث مصادرها: ًرابعا

.قواعد منصوصة، وقواعد مستنبطة: وهي قسامن
األعامل «تي جاء بشأهنا نص رشعي إما بلفظها كقاعدة هي الفاملنصوصة

.فإهنام نصان نبويان)٣(»اخلراج بالضامن«وقاعدة)٢(»بالنيات
فمصدرها حديث » اليقني ال يزول بالشك«كقاعدة وإما باالستنباط من النص

ًإذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج «: قالعن النبي سأيب هريرة
ًأم ال؟ فال خيرجن من املسجد حتى يسمع صوتا أو جيد رحيامنه يشء  ً«)٤( .

وأما القواعد املستنبطة فهي التي خرجها العلامء من استقراء األحكام اجلزئية 

).٩٨، ٩٦، ٩٥ص (، األشباه والنظائر، البن نجيم، )٨٧، ٨٦، ٨٤ص (األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ١(
.سبق خترجيه) ٢(
ًفيمن اشرتى عبدا فاستعمله ثم : اإلجارة، بابداود، كتاب أبو: ، أخرجه»اخلراج بالضامن«: ^قوله ) ٣(

ماجاء : ، باب^، والرتمذي، كتاب البيوع عن رسول اهللا )٣٥١٠، ٣٥٠٩، ٣٥٠٨(ًوجد به عيبا، 
اخلراج : ، والنسائي، كتاب البيوع، باب)١٢٨٦، ١٢٨٥(ًفيمن يشرتي العبد ويستغله، ثم جيد به عيبا، 

، من حديث)٢٢٤٣(اخلراج بالضامن، : رات، باب، وابن ماجه، كتاب التجا)٤٤٩٠(بالضامن، 
، ١١/٢٩٨(، وصححه ابن حبان »حديث حسن صحيح«: قال الرتمذي. كأم املؤمنني عائشة

).٢/١٥(، واحلاكم )٢٩٩
الدليل عىل أن من تيقن الطهارة، ثم شك يف احلدث فله أن يصيل : مسلم، كتاب احليض، باب: أخرجه) ٤(

).٣٦٢(بطهارته تلك، 



 

َّاألصل عند أيب حنيفة أن ما غري الفرض يف أوله : وتتبعها يف مورادها املختلفة، ومنها
.)٢)(١(ملسائل االثني عرشية لإلمام أيب حنيفةَّغريه يف آخره، فقد استنبطها الكرخي من ا

: أمهية القواعد الفقهية يف استنباط أحكام النوازل
إن صناعة التقعيد الفقهي فن جليل من فنون الفقه، ويف هذا ال تغيب كلمة 

اعلم أن فن « : -عن أمهية القواعد الفقهية-يف أشباهه حيث قال Pالسيوطي 
به يطلع عىل حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأرساره، األشباه والنظائر فن عظيم، 

ويتمهر يف فهمه واستحضاره، ويقتدر عىل اإلحلاق والتخريج، ومعرفة أحكام املسائل 
ِّالتي ليست بمسطورة، واحلوادث والوقائع التي ال تنقيض عىل مر الزمان َ«)٣(.

و بمثابة الضامنة وما من شك يف أن تقعيد الفقه عىل النحو املعروف اآلن إنام ه
.الستمرار فاعلية الرشيعة وتأكيد صالحيتها

ٍوجتربة األقليات اإلسالمية اليوم تتميز بوجودها عىل أراض شتى، وحتت أنظمة 
شتى، بام يفيض إىل تنوع احلاجات وإحلاحها وقرهبا من منزلة الرضورات؛ وذلك 

.اًملشقات بالغة ال ختفى يف كل جمال من جماالت احلياة تقريب
ٌوهذا يستدعي بحثا فيام يسعف من أصول جامعة، وقواعد حاكمة يستعملها علامء نصحة  ًَ َ َ ُ
ٌلألقليات، أمناء عىل أحكام الرشيعة ومقاصدها، وعاة خلصائص الزمان واملكان واحلال؛ ليقدموا  ُ
َّحلوال مستقيمة، تفي بحاجات أهل اإلسالم فيام استحدث يف هذا الزمان وجد مما ال عهد َ َ ً

.للمتقدمني به

مصطفى حممد القباين، : أسيس النظر، أليب زيد عبيد اهللا بن عمر بن عيسى الدبويس احلنفي، حتقيقت)١(
).١٤-١١ص(مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 

). ٣١٤-٣١٣ص (، القواعد الفقهية، للندوي، )١٣٢-١١٨ص (القواعد الفقهية، للباحسني، ) ٢(
).٦ص (األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٣(



 

ُويؤكد عىل ما ذكر أن إعامل القواعد الفقهية يف حياة األقليات وجدت له تطبيقات كثرية، 
.وحتققت من خالل النظر يف نوازل األقليات بمنظار القواعد الفقهية مصالح عديدة

عملت قواعد رفع الرضر، ودفع املشقات واحلرج عملها يف : فعىل سبيل املثال
حاب احلاجات التي تنزل منزلة الرضورات، وكذا الظروف الطارئة، التيسري عىل أص

.وعموم البلوى، وعرس االحرتاز، ونحو ذلك
وقد طبق املعارصون من الفقهاء هذه القواعد يف مسائل تتعلق باجلمع بني 
الصلوات، وإجراء عقود التأمينات، وإباحة بعض األعامل والعقود، عند االحتياج يف 

.بالد األقليات
كام طبقوا قواعد األعراف والعادات يف أحكام تتعلق بالزي واللباس، واهليئات، 
ويف إجراء بعض املعامالت التي فيها ختصيص للعمومات دون مصادمة للنصوص، 

ًوكام أجري ذلك يف العقود أقر أيضا يف األنكحة َّ ِ ُ ُ.
املفاسد كام أعملوا قواعد درء املفاسد وجلب املصالح، يف ختفيف الرشور ودفع 

ًفأباحوا أنواعا من األعامل السياسية يف بالد األقلية، ومنعوا من بعض الترصفات 
.املباحة إذا ترتب عليها تعريض األقليات ملفاسد عظيمة يف املآالت

وراعوا قواعد السياسة الرشعية يف قيام مجاعة املسلمني مقام القايض، وحتقق 
األقليات، فأجازوا ما يقع من والية املراكز والية أهل احلل والعقد يف تلك البالد عىل
.يف التزويج والتطليق واخللع عند االقتضاء

وال ختلو الفروع من خالف فقهي، وجدل علمي بني أهل االختصاص عىل ما 
.سيظهر بمشيئة اهللا عند ذكر بعض نوازل األقليات يف الباب الثالث



 

 

: التخريج يف معناه اللغوي يعود إىل أصلني
.ًالنفاذ عن اليشء وجتاوزه، وهو األكثر استعامال: األول

.ظاهره: إظهاره بعد خفاء، وخارج كل يشء: وهو بمعنى االستنباط، وإخراج اليشء
. )١(اختالف لونني: الثاين

: منهاوالتخريج يف معناه االصطالحي له إطالقات متعددة،
استخراج أصول األئمة املجتهدين من فروعهم الفقهية، وذلك باالستقراء والتتبع، : األول

.وهو ما يعرف بتخريج األصول من الفروع، وهذا أثمر بناء القواعد األصولية لألئمة
ُّرد الفروع الفقهية إىل القواعد األصولية، وهو ما يسمى بتخريج الفروع : الثاين

.ِّنتهي إىل رد الفروع الفقهية غري املنصوصة عن إمام إىل أصول مذهبهعىل األصول؛ لي
استنباط أحكام غري منصوصة عن اإلمام بالنظر فيام هو منصوص، وهو ما يسمى : الثالث

بتخريج الفروع عىل الفروع؛ لينتهي إىل اإلفتاء يف غري املنصوص بام يشبهه من املنصوص فيه عن 
.)٢(املجتهدين من املفتنيًال يف لغة الفقهاء، وعباراتاألئمة، وهو األشيع استعام

التعليل، أو ما يسمى بتخريج املناط، وهذا يعود إىل استخراج العلل والتي : الرابع
.تبنى عىل أساسها األحكام

ًوالتخريج بالنظر إىل حقيقته عند الفقهاء واألصوليني يعترب عمال فقهيا هيدف إىل 
.وأئمتهالدوران يف فلك املذهب 

ُّهو عبارة عام تدل أصول املذهب عىل «: يقول عن ذلك ابن فرحون من املالكية

).٢/١٧٥(معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )١(
).١٢-١١ص(هـ، ١٤١٤، ١طيعقوب الباحسني، مكتبة الرشد، الرياض، . التخريج عند الفقهاء واألصوليني، د) ٢(



 

َّوجوده، ومل ينصوا عليه، فتارة خيرج من املشهور، وتارة من الشاذ ُ«)١( .
: والتخريج بمعناه الثالث له عند املالكية عدة أقسام

.وصةاستخراج حكم واقعة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منص: األول
ُومن نذر اعتكاف يوم بعينه فمرضه؛ فإهنا تتخرج عىل روايتني«: يقول ابن اجلالب: مثاله َ ِ َ َ :

ليس عليه القضاء، وهذه خمرجة عىل : أن عليه القضاء، واألخرى: إحدامها
ُالصيام، فإنه إذا نذر صوم يوم بعينه فمرضه، أو خافت املرأة، قال ابن عبد احلكم َ ِ َ َ(٢) :

َّعليه القضاء إال أن يكون : َّه إال أن يكون نوى القضاء، وقال ابن القاسمال قضاء علي«
.)٣(»َّنوى أال قضاء عليه

.أن يكون يف املسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخالفه: الثاين
. »ال يغسل أنثييه من املذي، إال أن خيشى إصابتها: وفيها«: قوله: مثاله

.»النضح كالثوب عىل األصحواجلسد يف«: وقوله
أنه يغسل جسده إذا شك يف إصابته النجاسة، وهذا خمرج من قول : فالقول األول

ليس عىل الرجل غسل أنثييه من املذي عند وضوئه «: منصوص يف املدونة، وهو أنه
.)٤(»منه، إال أن خيشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه يشء

عبد السالم . د: كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب، إلبراهيم بن عيل بن فرحون، حتقيق) ١(
).٩٩ص(م، ١٩٩٠، ١طالغرب اإلسالمي، بريوت، فارس، دار الرشيف، ومحزة أيب

حممد، عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني بن ليث، اإلمام الفقيه، املرصي املالكي، صاحب مالك، مفتي أبو) ٢(
الديار املرصية، سمع الليث بن سعد، ومالك بن أنس، ومفضل بن فضالة، وحدث عنه بنوه األئمة 

. #٢١٤، وتويف سنة #١٥٥حلكم، وأبو حممد الدارمي، ولد سنة حممد، وسعد، وعبد الرمحن، وعبد ا
).١٠/٢٢٠(، وسري أعالم النبالء، للذهبي، )١٥١ص(طبقات الفقهاء، للشريازي، 

سامل حسني بن: التفريع، أليب القاسم عبيد اهللا بن احلسني بن احلسن بن اجلالب البرصي، حتقيق) ٣(
).١/٣١٣(م، ١٩٨٧-هـ ١٤٠٨، ١طالدمهاين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

).١/١٢١(املدونة الكربى، رواية سحنون بن سعيد، ) ٤(



 

.ه، بل ينضحهفإنه ال يغسل جسد: أما القول الثاين
ٌرج، وذلك بأن يوجد ـَُأن يكون للمسألة حكم منصوص وحكم خم: الثالث َّ

للمسألة حكم منصوص، ويوجد نص يف مثلها عىل خالف ذلك احلكم، وليس بينهام 
ًفارق، فيخرجون حكام عىل أحد النصني للمسألة األخرى ُِّ َُ.

.ند بقية املذاهبوهذا التقسيم املنقول عن املالكية يوجد مثله، أو بعضه ع
وأما التخريج فهو نقل مسألة إىل ما : يقولPفشيخ اإلسالم ابن تيمية 

.)١(يشبهها، والتسوية بينهام فيه
ًومن مل جيد إال ثوبا «: قول املرداوي عند رشحه لعبارة: ومن أمثلة استعامالته عند احلنابلة

ًيل عريانا، وهو ختريج للمجد يف ًال تصح فيه مطلقا، بل يص: وقيل... : قال» ًنجسا فصىل فيه
.)٢(»ويتخرج أن ال يعيد: قال» املنصوصوأعاد عىل«: وعند عبارة... رشحه

التخريج أن ينقل فقهاء املذهب احلكم من «: (٣)وقال الشيخ السقاف الشافعي
.)٤(»نص إمامهم يف صورة إىل صورة مشاهبة

فوا عىل هذا اللون من ًوبناء عىل ما سبق فإن أهل املذاهب الفقهية قد تعار
.التخريج الفروعي عىل الفروع الفقهية املنصوصة من أئمة مذاهبهم

: حكم االستنباط بالتخريج
َتقدم أنه ذهب عامة املنتسبني إىل املذاهب األربعة إىل األخذ بالتخريج عىل قول  َّ ََ

).٥٣٣ص(املسودة، آلل تيمية، ) ١(
).١/٤٦٠(اإلنصاف، للمرداوي، ) ٢(
علوي بن أمحد بن عبد الرمحن السقاف الشافعي املكي، نقيب السادة العلويني بمكة، وأحد علامئها، من ) ٣(

، #١٢٥٥املستفيدين، والفوائد املكية، والقول اجلامع النجيح يف أحكام صالة التسابيح، ولد سنة ترشيح : مصنفاته
).٦/٢٩٥(، ومعجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، )٤/٢٤٩(األعالم، للزركيل، . #١٣٣٥وتويف سنة 

، )٤٣-٤٢ص(الفوائد املكية، لعلوي السقاف ضمن سبعة كتب مفيدة، مطبعة مصطفى البايب احللبي، ) ٤(
).٢/٣٧٢(حاشية البجريمي عىل منهج الطالب، 



 

وينسبون إمام املذهب إذا مل يوجد عنه يف املسألة نص، وأهنم جيوزون اإلفتاء بذلك،
.ًهذا القول املستنبط باإلحلاق والقياس إىل مذهبهم خترجيا عىل املنقول عن إمامهم
عليه «: ٍوهذا عملهم جار عىل هذا النسق من قرون عديدة، قال ابن الصالح عنه

ٍالعمل، وإليه مفزع املفتني من مدد مديدة َ ُ«)١(.
لذي أظنه قيام وا«: -عن أصحاب الوجوه والتخريج-وقال ابن أمري احلاج 

اإلمجاع عىل جواز فتيا هؤالء، وأنت ترى من علامء املذاهب ممن وصل إىل هذه املرتبة، 
.)٢(»ٌهل منعهم أحد الفتوى، أو منعوا هم أنفسهم عنها

َومع هذا فقد وجد من الفقهاء من ينكر هذا العمل بدرجات متفاوتة ِ ُ.
َّح مقدم عىل ما يف الفتاوي؛ فمحققو احلنفية ينصون عىل أن ما يف املتون والرشو

وذلك ألن مسائل املتون والرشوح هي املنقولة عن أئمة احلنفية الثالثة أو بعضهم 
مبني عىل وقائع حتدث هلم، ويسألون عنها، وهم من «بخالف الفتاوي؛ فإن اإلفتاء 

ًأهل التخريج، فيجيب كل منهم بحسب ما يظهر له، خترجيا عىل قواعد املذهب، إن مل 
ًنصا؛ ولذا ترى يف كثري منها اختالفا، ومعلوم أن املنقول عن األئمة الثالثة، ليس جيد

.)٣(»كاملنقول عمن بعدهم من املشايخ
وأبو بكر بن العريب يذهب إىل أهنا ال تزيد عن أمور يتفقه هبا الفقيه، وعند العمل 

!يعول يف حكم النازلة عىل األدلة األصلية
]٣٦: اإلرساء[﴾ÇÆÅÄÃÂÁ﴿:- تعاىليف تفسري قوله - Pيقول

َّإن املفتي بالتقليد إذا خالف نص الرواية يف نص : ولذلك قال علامؤنا رمحة اهللا عليهم« َ

).٤٤ص(أدب الفتوى، البن الصالح، ) ١(
).٣/٤٦٤(التقرير والتحبري، البن أمري احلاج، ) ٢(
).٩/٣٥٧(حاشية ابن عابدين، ) ٣(



 

َّالنازلة عمن قلده أنه مذموم، داخل يف اآلية؛ ألنه يقيس وجيتهد يف غري حمل االجتهاد، 
بعدمها، ومن قال من ، ال يف قول برش ^وإنام االجتهاد يف قول اهللا، وقول الرسول 

!هذه املسألة خترج من قول مالك يف موضع كذا، فهو داخل يف اآلية: املقلدين
نعم نحن نقول ذلك يف تفريع : فأنت تقوهلا، وكثري من العلامء قبلك، قلنا: فإن قيل

مذهب مالك عىل أحد القولني يف التزام املذهب بالتخريج، ال عىل أهنا فتوى نازلة 
سائل، حتى إذا جاء سائل عرضت املسألة عىل الدليل األصيل، ال عىل حتمل عليها امل

.)١(»اجلواب كذا فاعمل عليه: ٍالتخريج املذهبي، وحينئذ يقال له
.)٢(وقريب من هذا منقول عن البيهقي يف رسالته إىل أيب حممد اجلويني

نوهنا وابن القيم يرى أن املتأخرين لدى التخريج يترصفون يف نصوص األئمة، فيب
عىل ما مل خيطر ألصحاهبا ببال، وال جرى هلم يف مقال، ويلزمهم من ذلك لوازم مل يقل 

يروج بني الناس بجاه األئمة، ويفتي وحيكم به، «هبا األئمة، فيفيض هذا إىل أن أحدهم 
. )٣(»واإلمام مل يقله قط، بل قد يكون قد نص عىل خالفه

ِسبة القول املخرج إىل إمام املذهب عىل ثالثة أقوالًوبناء عىل ما سبق جرى اخلالف يف جواز ن َّ َ :
.صحة نسبة األقوال املخرجة إليه: القول األول

.)٤(وهذا مذهب متأخري احلنفية، وبعض املالكية، وبعض الشافعية، وبعض احلنابلة
ال ينسب القول املخرج إىل إمام املذهب؛ ألنه ربام روجع فيه فذكر : القول الثاين

وال ينسب إىل ساكت قول، وهذا مذهب بعض احلنفية، وبعض املالكية، وهو ًفرقا، 
.)٥(األصح عند الشافعية، وبه قال بعض احلنابلة

).٢٠١-٣/٢٠٠(أحكام القرآن، البن العريب، ) ١(
).٩٠-٥/٧٧(لسبكي، نص الرسالة يف طبقات الشافعية الكربى، البن ا) ٢(
).٢/٦٠٩(الطرق احلكمية، البن القيم، ) ٣(
).٥٢٤ص(، املسودة، آلل تيمية، )٨٨ص(، صفة الفتوى، البن محدان، )٤٤ص(أدب الفتوى، البن الصالح، ) ٤(
، مغني املحتاج، للخطيب )٦٦ص (، املجموع، للنووي، )٣٤٩-١/٣٤٨(القواعد، للمقري، ) ٥(





 

ًإن نص اإلمام عىل علة، أو أومأ إليها كان مذهبا له، وإال فال، إال : القول الثالث َّ ْ
، وهذا ما رجحه أن تشهد أقواله وأفعاله أو أحواله للعلة املستنبطة بالصحة والتعيني

ابن محدان، وهو اختيار الطويف من احلنابلة، واحتجوا بجواز إبداء الفرق لو عرضت 
.)١(املسألة عىل اإلمام

: ضوابط االستنباط بالتخريج
أيا ما كان الرتجيح بني املذاهب يف حجية التخريج فإن هذا العمل الفقهي مما 

ًجرى عليه عمل الفقهاء قديام وحديثا، وهو  ًمما أثرى الفقه عموما، وأدى إىل متهر ً
ًالفقهاء، وحتصيل ملكة الفقه خصوصا، وإيضاح اجلادة للمبتدئني، وشحذ مهة 
املتقدمني، وهذا يدعو وحيمل عىل ضبط هذه األعامل الفقهية، والتنبيه عىل ما تطلب 

ذه مراعاته عند النظر واالستنباط من أقوال أئمة الفقهاء، فإنه بحسب االنضباط هب
.الضوابط والتقيد هبا يقرتب القول من الصواب، وهو الغاية املنشودة

: وفيام ييل أهم تلك الضوابط
: اإلحاطة بمذهب اإلمام قبل التخريج-١

ِوذلك ألن نسبة الـمخرج إىل إمامه كنسبة اإلمام إىل صاحب الرشع يف اتباع  ِّ َُ
أن يقيس مع قيام الفارق؛ نصوصه والتخريج عىل مقاصده، فكام أن اإلمام ال جيوز له

ألن الفارق مبطل للقياس، والقياس الباطل ال جيوز االعتامد عليه، فكذلك املخرج 
ُأيضا، ال جيوز له أن خي َّرج عىل مقاصد إمامه فرعا عىل فرع نص عليه إمامه مع قيام ـًَ ٍَ ً ِّ

ه َّفال بد من أن يكون شديد االستحضار لنصوص مذهبه وأصول)٢(الفارق بينهام
 

).١٣٧ص(املدخل، البن بدران، ) ٨٨ص(الفتوى، البن محدان، ، صفة )١/٢١(الرشبيني، 
).١٣٥ص(، املدخل، البن بدران، )٨٨ص(صفة الفتوى، البن محدان، ) ١(
).٤/١٧٦(، إعالم املوقعني، البن القيم، )٥٤٤-٢/٥٤٣(الفروق، للقرايف، ) ٢(



 

ُوقواعده، وإال مل جيز له ذلك العمل الفقهي النوعي، وهذا الضابط لئال خي َرج عىل ــََّ ِّ
ًاإلمام يف مسألة وقد نص اإلمام عىل حكمها، وربام كان نصه عليها خمالفا لقوله املخرج، قول  َّ

و ومعلوم أن التخريج قد يوافق إرادة صاحب األصل، وقد خيالفها، حتى ل«: وقد قال القرايف
فبداهة األمور تقتيض أن )١(»عرض عليه املخرج عىل أصله ألنكره، وهذا معلوم بالرضورة

!َّال ختريج يف مسألة نص اإلمام عىل خالف ما انتهى إليه عمل املخرج
ًما روي عن اإلمام أمحد أن كل من ذكر شيئا يعرض به للرب : ومن أمثلة ذلك ُ

ًفعليه القتل مسلام كان أو كافرا ً)٢(.
من هيود، ومن سمع املؤذن يؤذن ^ ُوما نقل عنه أنه حكم بقتل من سب النبي 

يعىل ، وهبذا ينتقض العهد، وجيب القتل، إال أن القايض أبا )٣(كذبت؛ ألنه شتم: فقال له
َخرج رواية أخرى عن أمحد، وهي أنه ال ينتقض العهد إال إذا امتنع عن بذل اجلزية، وجريان  َّ َ

ُيرضب، وكذلك قال يف : ًجا عىل ذلك بقول أمحد يف املرشك إذا قذف مسلامأحكامنا عليهم، حمت
.ينكل به، يرضب ما يراه احلاكم: الرجل من أهل الكتاب يقذف العبد املسلم

ًوظاهر هذا أنه مل جيعله ناقضا للعهد بقذف املسلمني، مع ما فيه من : قال القايض
َلقيم هذا القول وشنع عليه، وأخرب أن إدخال الرضر عليه هبتك عرضه، وقد أنكر ابن ا َّ َ

، ومل خيتلف ^أمحد مل خيتلف قوله يف انتقاض العهد بسب اهللا تعاىل، وسب رسوله 
قوله يف عدم االنتقاض بقذف املسلم، وأن إحلاق سب اهللا وسب رسوله بسب املسلم 

.يف عدم النقض من أفسد التخريج وأبطله
، والزنى بعد ^، ورسوله اهللا وإذا كان املسلم يقتل بسب «: Pقال 

).١/٣٥(الذخرية، للقرايف، ) ١(
).٣/١٣٦٧(أحكام أهل الذمة، البن القيم، ) ٢(
).٣/١٣٦٧(املرجع السابق، ) ٣(



 

َّاإلحصان، وال يقتل بالقذف، فكذلك الذمي، فالذي نص عليه اإلمام أمحد يف 
ًاملوضعني هو حمض الفقه، والتخريج باطل نصا وقياسا واعتبارا ً«)١( .

: أال خيالف نصا رشعيا-٢
ب، أو إذ ال اجتهاد مع النص، فال يصح أن يتعارض عمله الفقهي مع نص من كتا

.سنة، أو إمجاع معترب
ومن كان من أهل التخريج ينبغي له أن حيصل من «: Pيقول الدهلوي 

السنن ما حيرتز به من خمالفة الترصيح الصحيح، ومن القول برأيه فيام فيه حديث، أو 
ًأثر بقدر الطاقة، وال ينبغي أن يرد حديثا أو أثرا تطابق عليه كالم القوم لقاعدة  ً َّ

.)٢(»و وأصحابهاستخرجها ه
َّوهذا يؤكد عىل أمهية وأولوية النظر يف النصوص وإعطائها حقها ومستحقها من البحث  َّ

.والتفتيش
ُوإذا كان املخرج يعمل عقله يف القياس عىل قول إمامه، أو اإلحلاق بالزم القول املنقول عن  ُ ِّ َ

َّإمامه وغري ذلك، أفال يعمل عقله يف القياس عىل ما نص الشارع  .عىل حكمه أو بالزم قولهُ
: أال يرتتب عىل التخريج الفقهي ممنوع رشعي-٣

كأن خيالف بذلك مقاصد الرشيعة وأصوهلا ومعاقدها الكلية، فإهنا ثابتة يقينة، 
َوالتخرجيات بكل حال ظنية، فال تعارض التخرجيات الظنية املقاصد القطعية َُ ُُ ُ ِ َ.

ًال لتتبع الرخص، أو التامجن يف الفتيا؛ ذلك أن كام ال يصح بحال أن يتخذ التخرجيات سبي
ًمن ممنوعات اإلفتاء بمذاهب املجتهدين أن يكتفي املفتي يف فتياه بأن يوافق قوال، أو وجها يف  ً

).٣/١٣٦٩(أحكام أهل الذمة، البن القيم، )١(
غدة، دار عبد الفتاح أيب: اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف، لويل اهللا الدهلوي، مراجعة وتعليق) ٢(

).٦٣-٦٢ص(م، ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ٣طالنفائس، بريوت، 



 

.)١(»جهل وخرق اإلمجاع«املذهب، من غري نظر يف مرجحات األقوال، وإال فقد 
: التحقق بأهلية التخريج الفقهي-٤

ًالفقيه املخرج إىل معرفته التامة بمذهب إمامه وقواعده علام كثريا َّفال بد أن جيمع ً
ًبأصول الفقه عموما وبالقياس خصوصا ً.

ٍفال جيوز التخريج حينئذ إال ملن هو عامل بتفاصيل أحوال األقيسة، والعلل، ومراتب «
.)٢(»وهذا ال يعرفه إال من يعرف أصول الفقه معرفة حسنة... املصالح، ورشوط القواعد

ًويتعني عىل من ال يشتغل بأصول الفقه أال خيرج فرعا أو نازلة عىل أصول مذهبه 
...)٣(ومنقوالته وإن كثرت حمفوظاته

.وعىل املخرج أن يتمهر بملكة االقتدار عىل معرفة املآخذ، وربط الفروع بأصول املذهب
تهد عن بيان رشوط قبول إفتاء غري املجتهد بمذهب جم-يقول ابن أمري احلاج 

مآخذ أحكام : أي-ًإن كان غري املجتهد مطلعا عىل مبانيه «: -ًخترجيا عىل أصوله
.)٤(»جاز وإال لو مل يكن كذلك ال جيوز... ًأهال للنظر فيها-املجتهد

وينبغي أن يكون ذا دراية بالعوارض الطارئة عىل احلكم، والفروق الفقهية بني 
ٌاملسألتني فرقرشط التخريج أال يوجد بني«الفروع؛ إذ إن  َْ«)٥(.

ًفإذا بذل جهده فيام يعرفه، ووجد ما جيوز أن يعتربه إمامه فارقا أو مانعا أو « ً
ًرشطا، وهو ليس يف احلادثة التي يروم خترجيها حرم عليه التخريج، وإن مل جيد شيئا بعد  ً

.)٦(»بذل اجلهد ومتام املعرفة جاز له التخريج

).٥٣٧ص(ملسودة، آلل تيمية، ، ا)٨٧ص (أدب الفتوى، البن الصالح، ) ١(
).٥٤٥-٢/٥٤٤(الفروق، للقرايف، ) ٢(
).٢/٥٤٥(املرجع السابق، ) ٣(
).٣/٤٦٢(التقرير والتحبري، البن أمري احلاج، ) ٤(
).٥٤٨ص(املسودة، آلل تيمية، ) ٥(
).٣/٦٤١(، رشح خمترص الروضة، للطويف، )٢/٥٤٥(الفروق، للقرايف، ) ٦(



 

ادر املذهب املعتمدة، واملشتملة عىل أقوال وال غنى بالتخريج أن يكون عن مص
.أئمته احلافظة لفقه إمامه

ًفإن كان الفقيه بذلك متأهال، وهبذه املسئولية مضطلعا، مستوثقا يف ذلك كله بأوثق العرى  ًً
ُفقد جاز له التخريج عند جموزيه، وإال يكن كذلك صاحبه اخلطأ يف ركابه، وماشاه اخللل يف  َ َ

.سديد يف فتاويه، واتفقت الكلمة عىل منعه، واجته القول بردعهأحكامه، وفاته الت
: وجه الرد إىل التخريج الفقهي يف التعرف عىل حكم النوازل

َال امرتاء يف أن علم التخريج الفقهي قد أفاد منه العلامء فوائد عديدة، ومارسوا 
: أعامله فجنوا ثمرات نافعة، ومن ذلك

. ضلة بينها، وترجيح أقواها، وإعامهلا يف جماهلاحترير أصول األئمة، واملفا-١
.تسهيل سبيل االستنباط، وتقريب طريق درك األحكام يف املسائل ملستجدة-٢
إعذار أهل العلم األقدمني واملعارصين فيام جرى فيه خالفهم يف النوازل السابقة -٣

، والواقعة الختالف أصوهلم، وأن هذه اخلالفات راجعة إىل أصول علمية
. ومناهج فقهية يف استنباطات معتربة وإن كانت خمتلفة

اإلفادة من الذخرية الفقهية املذهبية، واستنطاقها بشكل منهجي صحيح يف إفتاء -٤
أهل العرص احلارض يف مسائل شائكة، يدق مأخذها، وقد يعجز الفقيه املعارص 

.عن االستقالل باستنباط أحكامها
.الفقهية املذهبية حفظ هلا، وحمافظة عىل اتصاهلا، واستمرار عطائهايف االعتامد عىل الذخرية -٥

وباجلملة فإن الرد إىل التخريج الفقهي مصدر ثري يف إجياد حلول رشعية، 
وأحكام فقهية ملسائل النوازل عامة، وما يتعلق باألقليات عىل وجه اخلصوص، ومع 

ُّحل كثري من -مد اهللابح-االنفتاح عىل درس املذاهب والبحث يف أمهاهتا أمكن  َ
.مشكالت الوجود اإلسالمي خارج دياره
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تغري اليشء من حال إىل حال، ومن وصف إىل وصف، كام تطلق : االستحالة لغة

. )١(ًأيضا عىل عدم اإلمكان
، وقد يعرب عنها بانقالب )٢(انقالب حقيقة إىل حقيقة أخرى: ًاالستحالة اصطالحا

تغري العني النجسة، وانقالب حقيقتها إىل حقيقة أخرى، : ، وبعبارة أوضح هي)٣(العني
ًكانقالب اخلمر خال، واخلنزير ملحا، والرسجني رمادا ً)٤(.

وذلك ألن املادة قد تنقلب إىل مادة أخرى، مغايرة للامدة األوىل يف خواصها الطبيعية 
. والكيميائية

تفاعل كيميائي، أو باالحرتاق، ونحو وحيصل هذا االنقالب بدخول املادة يف
ًكصريورة اللبن جبنا أو الرب طحينا، ) الفيزيائي(ذلك، وليس بتغري الوصف الطبيعي  ًِّ ُ

. ًأو الطحني خبزا، ونحو ذلك
تغري حقيقة املادة النجسة، أو : فإن االستحالة يف االصطالح الفقهي يعرب عنها بأهنا: وعليه

.)٥(ٍها إىل مادة مباينة هلا يف االسم واخلصائص والصفات املحرم تناوهلا وانقالب عين

).١/١٥٧(،، املصباح املنري، للفيومي)١٦٤-١٦٣ص(،خمتار الصحاح، للرازي) ١(
). ١/٤٤(،اهلنديةيالفتاو) ٢(
).١/٢٠٠(،القدير، البن اهلامم، فتح )١/٢٣٩(،البحر الرائق، البن نجيم) ٣(
).١/٥٣٤(،حاشية ابن عابدين) ٤(
حممد . ًهـ، نقال عن فقه النوازل، د١٤١٨ندوة الرؤية اإلسالمية لبعض املشاكل الطبية، بالدار البيضاء، ) ٥(

).٢٦٤-٤/٢٦٣(،بن حسني اجليزاينا



 

.ًوهذا التعريف ليس بعيدا عن معنى التفاعل الكميائي وحقيقته
: تصوير املسألة وتكييفها

ًيف غري بالد املسلمني كثريا ما تستعمل العني النجسة كاخلمر أو امليتة أو اخلنزير يف 
أخرى هل تطهر؟ وهل يمكن االنتفاع بتلك صناعات خمتلفة فإذا استحالت إىل أعيان

األعيان اجلديدة؟ وهذا أمر له تطبيقات كثرية يف بالد غري املسلمني؛ بل يف بالد 
ًاملسلمني أيضا حيث قد تصنع املنظفات الصناعية والصابون من شحوم حيوانات غري 

ًمذكاة، أو ال حتلها الذكاة أصال، فإذا دخلت هذه الشحوم والدهون يف َ ُّ ِ تفاعل كيميائي ُ
َّنتج عنه صناعة الصابون أو مساحيق التجميل، ونحو ذلك من مواد ال تظهر فيها 
ُخواص املواد األوىل، وكذلك يستعمل اجليالتني املستخلص من بعض أجزاء اخلنزير  َ ْ

.يف صناعة بعض املواد الغذائية والدوائية يف الغرب
األول بالطهارة، : واد النجسة عىل قولنيولقد اختلف الفقهاء يف أثر االستحالة عىل امل

: والثاين بعدمها، وذلك عىل نحو ما يأيت
 : :

، )٤(، والظاهرية)٣(، ورواية عن أمحد)٢(، واملالكية )١(وهو قول احلنفية، وعليه الفتيا
، واستدلوا )٦(ملعارصين، وهو مذهب كثري من ا)٥(وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية

. بالكتاب، والسنة، واملعقول، واالستقراء

).١/٢٣٩(،نجيم، البحر الرائق، البن )١/٢٠٠(،رشح فتح القدير، البن اهلامم) ١(
).١/٥٢(،، حاشية الدسوقي)١/١٨٩(،، الذخرية، للقرايف)١/١٣٨(،مواهب اجلليل، للحطاب) ٢(
).١/٣١٨(،، اإلنصاف، للمرداوي)١/٩٧(،املغني، البن قدامة) ٣(
).١/١٣٨(،املحىل، البن حزم) ٤(
). ٤٨٢-٢١/٤٧٨(،جمموع الفتاوي، البن تيمية) ٥(
).٣٤٢-٣٤١ص(، # ١٤١٩، ١قهية معارصة، حممد تقي العثامين، دار القلم، دمشق، طبحوث يف قضايا ف) ٦(



 

: القرآن الكريم: ًأوال
.]١٥٧: األعراف[﴾Z Y X W V U﴿: قول اهللا تعاىل-١

هذه األشياء بعد استحالتها وزوال أوصاف النجاسة عنها أصبحت : وجه الداللة
. من الطيبات، فهي طاهرة

: السنة املطهرة: ًثانيا
ٍتدلوا من السنة بام يفيد جواز االنتفاع باخلمر إذا صارت خال من غري عمد إىل واس

اتفقوا عىل أن اخلمر إذا «فقد : وعليه)١(»نعم اإلدام اخلل«: قوله : ومن ذلكختليلها،
. )٢(»انقلبت بفعل اهللا بدون قصد صاحبها، وصارت خال أهنا تطهر

: القياس: ًثالثا
، وبالقياس عىل طهارة فأرة )٣(خلمر إذا ختللت بنفسهاوذلك بالقياس عىل ا

ْ، وعىل طهارة جلود امليتة إذا دبغت فإهنا تطهر)٤(املسك َ ِ ُ)٥( .
: االستقراء: ًرابعا

َّاالستقراء دلنا أن كل ما بدأ اهللا بتحويله وتبديله من «: Pقال شيخ اإلسالم 
ِجعل اخلمر خال، والدم مني: جنس إىل جنس، مثل َّ ِ ِا، والعلقة مضغة، وحلم اجلاللة ِ َِّ ِ ً

ُّاخلبيث طيبا، وكذلك بيضها ولبنها، والزرع املسقي بالنجس إذا سقي باملاء الطاهر،  ُ ًُ ُ ِ
وغري ذلك، فإنه يزول حكم التنجيس، ويزول حقيقة اجلنس واسمه التابع للحقيقة، 

األرض، فإن اهللا وهذا رضوري ال يمكن املنازعة فيه، فإن مجيع األجسام املخلوقة يف 

.ل، من حديث عائشة )٢٠٥٢(،م بهُّفضيلة اخلل والتأد: أخرجه مسلم، كتاب األرشبة، باب) ١(
).٢١/٤٨١(،جمموع الفتاوي، البن تيمية) ٢(
).١/٥٧(،، واملبدع، البن مفلح)١/٩٧(،املغني، البن قدامة) ٣(
).١/١٣٨(،، مواهب اجلليل، للحطاب)١/٣٢٣(،املنتقى رشح املوطأ، للباجي) ٤(
).٢٩٤-١/٢٩٣(،، الرشح الكبري، البن قدامة)١/٩٧(،املغني، البن قدامة) ٥(



 

ِحيوهلا من حال إىل حال، ويبدهلا خلقا بعد خلق، وال التفات إىل موادها وعنارصها ِّ ً .
ِوأما ما استحال بسبب كسب اإلنسان ًكإحراق الروث حتى يصري رمادا، ووضع اخلنزير : ِ َّ

. )١(»ًيف املالحة حتى يصري ملحا، ففيه خالف مشهور، وللقول بالتطهري اجتاه وظهور
 : :

. يف ظاهر املذهب)٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(وبه قال أبو يوسف من احلنفية
: وهذه بعض النقول عنهم

: احلنفية
ًالرسجني والعذرة حترتق فتصري رمادا تطهر عنده خالفا «: Pقال ابن اهلامم  ً

. )٥(»أليب يوسف
: الشافعية

: أحدمها: وال يطهر من النجاسات باالستحالة إال شيئان«: Pالشريازي قال 
َجلد امليتة إذا دبغ، والثاين ِ . »اخلمر: ُ

ًوإن أحرق الرسجني أو العذرة فصار رمادا مل يطهر؛ ألن «: Pإىل أن قال  َْ ِ ُ
ٍنجاستها لعينها، وخيالف اخلمر؛ ألن نجاستها ملعنى معقول، وقد زال ً«)٦( .

مذهبنا أنه ال يطهر الرسجني، والعذرة، وعظام امليتة، «: Pوي وقال النو
وسائر األعيان النجسة باإلحراق بالنار، وكذا لو وقعت هذه األشياء يف مملحة، أو وقع 

).٢١/٦٠١(،، البن تيميةيجمموع الفتاو) ١(
).١/٢٣٩(،، البحر الرائق، البن نجيم)١/٢٠٠(،رشح فتح القدير، البن اهلامم) ٢(
).١/٢٧(،، للنوويني، روضة الطالب)١/٢٤٧(،هناية املحتاج، للرميل) ٣(
عبد اللطيف حممد : اإلقناع لطالب االنتفاع، أليب النجا رشف الدين موسى بن أمحد احلجاوي، حتقيق) ٤(

).١/٢٠٩(،، رشح منتهى اإلرادات، للبهويت)١/٦٠(،موسى السبكي، دار املعرفة، بريوت
).١/٢٠٠(،تح القدير، البن اهلاممرشح ف) ٥(
.بترصف يسري،)٢/٥٧٤(،املجموع، للنووي) ٦(



 

. )١(»ًكلب ونحوه وانقلبت ملحا، وال يطهر يشء من ذلك عندنا
: احلنابلة

لنجاسات ظاهر املذهب أنه ال يطهر يشء من ا«: Pقال ابن قدامة 
باالستحالة إال اخلمرة إذا انقلبت بنفسها خال، وما عداه ال يطهر كالنجاسات إذا 

ًاحرتقت وصارت رمادا، واخلنزير إذا وقع يف املالحة وصار ملحا ً .
والدخان املرتقي من وقود النجاسة والبخار املتصاعد من املاء النجس إذا 

. )٢(»و نجساجتمعت منه نداوة عىل جسم صقيل، ثم قطر فه
ُّوقد علق املرداوي  َّ)٣(

Pهذا املذهب، «: عىل كالم ابن قدامة يف املقنع بقوله
. )٤(»وعليه مجاهري األصحاب ونرصوه

َّواستدل أصحاب هذا القول لقوهلم بام أوردوه من تعليالت يف النقول املتقدمة، وهو 
واخلنزير نجاسة عينية، اعتامد عىل االستصحاب، حيث حكم بنجاسة أمثال العذرة والرسجني

. وما حكم بنجاسة عينه ال يزول حكمه، ولو استحال إىل مادة أخرى ما دامت عينه باقية
وال تطهر النجاسة باالستحالة، فلو أحرق الرسجني «: Pقال ابن قدامة 

ًالنجس فصار رمادا، أو وقع كلب يف مالحة فصار ملحا، مل تطهر؛ ألهنا نجاسة مل  ً
ًلة، فلم تطهر هبا، كالدم إذا صار قيحا أو صديداحتصل باالستحا ً«)٥( .

). ٢/٥٧٩(،املرجع السابق) ١(
).١/٩٧(،املغني، البن قدامة) ٢(
أبو احلسن، عالء الدين، عيل بن سليامن بن أمحد بن حممد، املرداوي، السعدي ثم الصاحلي احلنبيل ) ٣(

مامه ومصححه ومنقحه، بل شيخ اإلسالم عىل اإلطالق، انتهت إليه الشيخ اإلمام شيخ املذهب وإ
جعله عىل املقنع، ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف: ا كثرية أعظمهاًرياسة املذهب، وصنف كتب

، #٨١٧نصاف، والتحرير يف أصول الفقه، ولد سنة وهو خمترص اإلوالتنقيح املشبع يف حترير املقنع،
).٢/٧٣٩( ،، السحب الوابلة، البن محيد)٩/٥١٠(،ات الذهب، البن العامدشذر.ـه٨٨٥وتويف 

).١/٣١٨(،اإلنصاف، للمرداوي) ٤(
).٢/٥٠٣(،املغني، البن قدامة) ٥(



 

: الرتجيح
ًيظهر رجحان القول األول؛ ألن انقالب العني يرتتب عليه انقالب الصفات مجلة، 

إذا استحالت صفات عني النجس أو احلرام، فبطل «: ويبطل حكمها، قال ابن حزم
ُعنه االسم الذي به ورد ذلك احلكم فيه، وانتقل إ ََ ٍىل اسم آخر وارد عىل حالل طاهر، َ َ ٍ

َفليس هو ذلك النجس، وال احلرام؛ بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر ٍَ ْ ُ ، وقد )١(»ً
صدرت توصية عن الندوة الفقهية الطبية الثامنة، للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، 

تي تعني ُّتنص عىل أن االستحالة ال٢٤/٥/١٩٩٥-٢٢املنعقدة بالكويت يف الفرتة من 
َّانقالب العني إىل عني أخرى تغايرها يف صفاهتا حتول املواد النجسة أو املتنجسة إىل  ُِّ َ ُ

ًمواد طاهرة وحتول املواد املحرمة إىل مواد مباحة رشعا ٍَ ٍَّ َّ ِّ َُّ ُ.
َتطبيق عىل مياه الرصف الصحي إذا زال تغريها ُ ُّ َ َ َ :

َاتفق الفقهاء عىل أن املاء املتنجس إذا ب َ َ ٌلغ قلتني فأكثر، فأضيف إليه ماء طاهر، فزال عنه َّ ََ ِ
ُالتغري يف صفاته الثالثة  . ، واختلفوا فيام عدا ذلك)٢(فإنه يطهر بذلك)اللون، والطعم، والريح(ُّ

: تصوير املسألة
ًسواء أكانت إفريقية كجنوب إفريقيا، أو كانت بالدا -يف بعض البالد املتقدمة  ًَّ

ًغربية أوروبية لجأ الدولة لالستفادة من مياه الرصف الصحي املتنجسة؛ وذلك ت-َّ
بمعاجلتها بطرق فنية متنوعة كالتهوية، والرتسيب، والرتشيح، واملعاجلة الكيميائية، 
ُوالبيولوجية، بحيث ترتفع أوصاف النجاسة عن املاء، فيزول التغري بالنجاسة، فهل  ُّ ُ

).١/١٣٨(،املحىل، البن حزم) ١(
ه ، فق)٢/١٠٨٩(،، موسوعة اإلمجاع)١/٩٠(،، املبسوط)١/١٨٣(،، املجموع، للنووي)١/٣٥(، املغني) ٢(

، باملعهد العايل للقضاء خمطوطةعبد اهللا بكر أبو زيد، رسالة دكتوراه. القضايا املعارصة يف العبادات، د
).١١٥ص(، #١٤٢٦



 

ٍوهل جتزئ الطهارة هبا يف إزالة خبث ورفع حدث؟ ًيعترب ذلك كافيا للقول بطهارة هذه املياه،  ٍِ
ْعرضت هذه املسألة عىل املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته  َ ُِ

ُ، ونرش اجلواب بمجلة #١٤٠٩احلادية عرشة املنعقدة يف مكة يف شهر رجب عام  َ ِ ُ
َاملجمع، كام ورد سؤال من جنوب إفريقيا إىل هيئة كبار الع . لامء بالسعودية عن نفس املوضوعََ

: وفيام ييل نص القرارين
 : :

نظر يف السؤال عن حكم ماء املجاري بعد تنقيته، هل جيوز رفع احلدث ... «
بالوضوء والغسل به؟ وهل جتوز إزالة النجاسة به؟

ُّه من أن التنقية تتم َّوبعد مراجعة املختصني بالتنقية بالطرق الكياموية، وما قررو
ٍبإزالة النجاسة منه عىل مراحل أربع، وهي الرتسيب، والتهوية، وقتل اجلراثيم، : َ

ٌوتعقيمه بالكلور، بحيث ال يبقى للنجاسة أثر يف طعمه، ولونه، ورحيه، وهم 
ٌمسلمون عدول موثوق بصدقهم وأمانتهم ٌ .

َأن ماء املجاري إذا نقي بال: قرر املجمع ما يأيت ِّ َطرق املذكورة، أو ما يامثلها، ومل يبق ُ ْ َ
ًللنجاسة أثر يف طعمه، وال يف لونه، وال يف رحيه صار طهورا، جيوز رفع احلدث، وإزالة  ٌ

ُالنجاسة به، بناء عىل القاعدة الفقهية التي تقرر ِّ ًَ أن املاء الكثري الذي وقعت فيه : ُ
َالنجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه، إذا مل يبق  ْ . »ٌهلا أثر فيه، واهللا أعلمَ

ُوقد توقف يف هذا القرار عضو املجمع الشيخ صالح الفوزان، وخالف د ِ ُ َ بكر . َّ
فإن املجاري يف : احلمد هللا، وبعد«: وكتب عليه وجهة النظر اآلتيةPزيد أبو

ًاألصل معدة لرصف ما يرض الناس يف الدين والبدن طلبا للطهارة ودفعا لتلوث البي ً َُّ ٌ َّ . ئةُ
وبحكم الوسائل احلديثة الستصالح ومعاجلة مشموهلا لتحويله إىل مياه عذبة 

التطهر هبا، ورشهبا، وسقي احلرث : منقاة صاحلة لالستعامالت املرشوعة واملباحة، مثل



 

ِمنها، بحكم ذلك صار السرب للعلل واألوصاف القاضية للمنع يف كل أو بعض  ِّ
َاالستعامالت، فتحصل أن مياه امل ٌجاري قبل التنقية معلة بأمورَّ َّ َ ُ :

. الفضالت النجسة باللون والطعم والرائحة: األول
. )البكترييا(فضالت األمراض املعدية، وكافة األدواء واجلراثيم : الثاين

علة االستخباث واالستقذار ملا تتحول إليه باعتبار أصلها، وملا يتولد عنها : الثالث
ًاحلرشات املستقذرة طبعا ورشعايف ذات املجاري من الدواب و ً .

: ولذا صار النظر بعد التنقية يف مدى زوال تلكم العلل، وعليه
َفإن استحالتها من النجاسة بزوال طعمها ولوهنا ورحيها، ال يعني ذلك زوال ما فيها من 

ُالعلل واجلراثيم الضارة، واجلهات الزراعية توايل اإلعالم بعدم سقي ما يؤكل نتاجه ُ َ من اخلضار َِّ
ًبدون طبخ فكيف برشهبا مبارشة، ومن مقاصد اإلسالم َ ِ ِْ ُاملحافظة عىل األجسام؛ ولذا ال يورد : ُ ْ َُ ُ

ٍّممرض عىل مصح، واملنع الستصالح األبدان كاملنع الستصالح األديان ٌ .
ٍولو زالت هذه العلل لبقيت علة االستقذار واالستخباث باعتبار األصل ملاء  ُ

ُيعترص من َ َ ْ َّالبول والغائط فيستعمل يف الرشعيات والعادات عىل قدم التساويُ ُ َ .
ِوقد علم من مذهب الشافعية، واملعتمد لدى احلنبلية أن االستحالة هنا ال تؤول  َ َ ِ ُ

ِإىل الطهارة مستدلني بحديث النهي عن ركوب اجلاللة وحليبها َّ َ ِّ ِ َ ْ رواه أصحاب )١(ُ
ٍالسنن وغريهم ولعلل أخرى ُ ِ .

ِالعلم أن اخلالف اجلاري بني متقدمي العلامء يف التحول من نجس إىل طاهر هو مع  ُّ َ َّ

، والرتمذي، كتاب )٣٧٨٧(النهي عن أكل اجلاللة وألباهنا، : أبو داود، كتاب األطعمة، باب: أخرجه) ١(
، وابن ماجه، كتاب الذبائح، )١٨٢٤(اجلاللة وألباهنا، ماجاء يف أكل حلوم: ، باب^األطعمة عن رسول اهللا 

عن اجلاللة يف ^ هنى رسول اهللا «: قالم، من حديث ابن عمر )٣١٨٩(النهي عن حلوم اجلاللة، : باب
: قال الرتمذي). الركوب: (، وليس عند الرتمذي وابن ماجه»اإلبل أن يركب عليها، أو يرشب من ألباهنا

.عن عبداهللا بن عباس، وعبداهللا بن عمرو : البابويف . »غريبحسنحديث«



 

ًيف قضايا أعيان، وعىل سبيل القطع مل يفرعوا حكم التحول عىل ما هو موجود حاليا يف  َُ ُِّ َ ٍ
َّاملجاري من ذلك الزخم اهلائل من النجاسات والقاذورات وفضالت املصحات  ِ َ َّ

ِّسلمني مل تصل هبم إىل هذا احلد من االضطرار لتنقية الرجيع واملستشفيات، وحال امل
َللتطهر به ورشبه، وال عربة بتسويغه يف البالد الكافرة؛ لفساد طبائعهم بالكفر، وهناك  ِ ِ ْ ُ ِ

. )١(»واهللا أعلم. البديل بتنقية مياه البحار
، وتاريخ )٦٤(وكذلك أصدرت هيئة كبار العلامء يف اململكة قرارها رقم 

ِبطهارة مياه الرصف الصحي املنقاة وجواز التطهر هبا، وهذا نصه# ٢٥/١٠/١٣٩٨ َّ :» ...
ِبناء عىل ما ذكره أهل العلم من أن املاء الكثري املتغري بنجاسة يطهر إذا زال تغريه بنفسه، أو  ِ ُ ُ َُّ ِّ ً

ِبإضافة ماء طهور إليه، أو زال تغريه بطول مكث، أو تأثري الشمس ومرور ال ِ ِ ٍ ِ ُ ُ ُّ ِرياح عليه، أو نحو ٍ
ِذلك لزوال احلكم بزوال علته ِ َِّ.

َوحيث إن املياه املتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن  ُِّ ُ َ
َتنقيتها وختليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية احلديثة ألعامل  َ َ َ

ُالتنقية يعترب من أحسن وسائل الرتشيح والتطهري َ َ ْ ، حيث يبذل الكثري من األسباب ُ
ُاملادية لتخليص هذه املياه من النجاسات، كام يشهد بذلك ويقرره اخلرباء املختصون  ُ َُ ِّ َ

. ُّبذلك ممن ال يتطرق الشك إليهم يف عملهم وخربهتم وجتارهبم
َلذلك فإن املجلس يرى طهارهتا بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إىل خلقتها  ِ َِ َْ

ٍألوىل، ال يرى فيها تغري بنجاسة من طعم، وال لون، وال ريح، وجيوز استعامهلا يف إزالة ا ٍ ٍ ٌ ُّ ُ
َّاألحداث واألخباث، وحتصل الطهارة هبا منها، كام جيوز رشهبا إال إذا كانت هناك أرضار  َُ ُ ْ ُ ُ

ًصحية تنشأ عن استعامهلا فيمتنع ذلك؛ حمافظة عىل النفس، وتفاديا للرضر، ال . تهالنجاسً
َواملجلس إذ يقرر ذلك يستحسن االستغناء عنها يف استعامهلا للرشب متى وجد إىل  َِ ُ ُ ْ ََ ِْ

).٩٣-٩١ص(،قرارات املجمع) ١(



 

ُذلك سبيل؛ احتياطا للصحة واتقاء للرضر، وتنزها عام تستقذره النفوس وتنفر منه  َّ ًً ً ٌ
ُ، وبذلك أيضا أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة)١(الطباع  ِ ً«)٢( .

ُّاق واقع عىل أن املاء الكثري املتنجس إذا زال تغيواحلاصل أن االتف ُره بنفسه أو ـٌ ُ
ٍباملكاثرة، أو طرح ما يطهره فيه فإنه يطهر، ثم اخلالف جار يف ُ ُ ُُ َ ُ ِّ ُْ ُهل جيزئ يف طهارة : َ ُِ ْ

.ٍّرشعية به يزول اخلبث، ويرتفع احلدث، فاجلمهور عىل أنه طاهر مطهر لغريه
َواعتPو زيد وخالف يف ذلك الدكتور بكر أب ِرب هذا املاء املنقى يف حكم القليل؛ ـْ َّ َ َ َ

ِّألن تنقية مياه الرصف تتم بتكريره وإضافة مواد منقي َّ ِ َِ ٍة يسرية إليه، وانتهى إىل أن هذا النوع من ـِ ٍ
ِاملياه يسمى بطاهر غري مطهر، وال جيوز التطهر هبا لعلة االستخباث ِ َّ ُ َّ َُّ ِّ ٍُ . )٣(ِواالستقذار ٍِ

: رتجيحال
ُال يبلغ األمر هبذا املاء أن يمنع التطهر به إذا مل يوجد غريه، وال يصلح أن يعترب  ُّ َ ُ ْ َُ ُ ْ َُ ُ ُ
ُالواجد له كالفاقد للامء الطهور يعدل عنه إىل التيمم، فهو طاهر مطهر، ويكره التطهر به وال حيرم،  ُ ْ ُ ََ ُّ ُ ُ ِّْ

ٍفهو أشبه بامء سخن بالنجاسة، وماء مستعمل يف  ٍ َ ِّ ٍطهر ال يرفع حدثا كتجديد وضوء، وغسلة ُ ِ ً ٍُ ْ
ٍثانية أو ثالثة، وماء بئر بمقربة، ونحو ذلك، مما هو معلوم من ٍ . )٤(مذهب احلنابلة ِ

ُفالكراهية هنا من طريق الورع، ورعاية للخالف، ومع احلاجة إليه يتعني استعامله وترتفع الكراهة ُ ُ َّ ً .
ٌوقد سئل مالك  َ ِ ُP ٍّجب، وهو البئر الواسع:ُمجع(، عن جباب ُ، حتفر فتسقط )ُ َ ْ ُ

.)٥(أنه ال بأس به : فيها امليتة فتغري لونه ورحيه، ثم يطيب املاء بعد ذلك؟ فأجاب
ُفإن املسلم الذي قد يعيش يف بالد يعاد فيها استعامل مياه الرصف الصحي، : وعليه ُ ُ

َحيرم عليه أن ينتفع هبا، حيث ال مرضة عليه يف دينال َّ ُ ُ ْ . ه وال بدنه، وإن كان األوىل تركهَ
َومتى حكم األطباء وعلامء األمراض بأنه ال رضر من رشبه وتعاطيه جاز ذلك ِ ِِ ْ ُ ْ ََ ُ ُ َ .واهللا أعلم. َ

).٢١٧-٦/٢١٤(،أبحاث هيئة كبار العلامء) ١(
).٨٠-٥/٧٩(،اللجنة الدائمةيفتاو) ٢(
).٢٦ص(أبو زيد، عبد اهللا بكر . فقه القضايا املعارصة يف العبادات، د) ٣(
).١/٢٣(،، كشاف القناع، للبهويت)٢٧-١/٢٦(،رشح منتهى اإلرادات، للبهويت) ٤(
).١/١١٩(،مواهب اجلليل، للحطاب) ٥(



 

 
 

 

 :

د الشهادتني، وهي عبادة اليوم والليلة، ترتبط بجريان الصالة هي الركن الثاين بع
:وأداؤها يف أوقاهتا واجب مفروض، قال تعاىل. الشمس وحركة الليل والنهار

﴿yxwvuts﴾]والسهو عن أوقاهتا ]١٠٣: النساء ،
H G F K J I﴿: واإلخالل بمواقيتها كبرية مذمومة، قال تعاىل

M L﴾]٥-٤: املاعون[.
ًقيت مرتبطة بالشمس وضوئها؛ فوقت الفجر يبدأ من ظهور ولقد حددت املوا

َأول نور هلا، ويمتد إىل ظهور أول قرصها لدى الرشوق، ووقت الظهر يبدأ من زواهلا  ِ ِ ٍُّ ِ
ِّعن كبد السامء، ووقت العرص يبدأ حني يصري ظل كل يشء مثله أو مثليه، ووقت  ُّ

يبدأ من غياب الشفق املغرب يبدأ من غروب كامل قرص الشمس، ووقت العشاء 
.األمحر، وهو آخر عالمة لغياب نور الشمس عن املكان بالكامل

وهي منطقة -َّولـام كان نزول الوحي وبزوغ شمس الرسالة يف جزيرة العرب 
ٌمل تقع ثمة نازلة يف هذا -معتدلة متوسطة تظهر فيها عالمات املواقيت بوضوح َ َّ

م منطقة واسعة شاسعة من ِاخلصوص، وبقي احلال كذلك حتى شمل اإلسال
ُإندونيسيا إىل موريتانيا، فلام حتقق موعود رسول اهللا  َ وبلغ ملك أمته وسلطان دينه ما جَّ

ُبلغ الليل والنهار، مل خيل مكان  ْ َّتظهر عليه شمس النهار، إال ودخله -بحمد اهللا-َ
َّاإلسالم، ووجد فيه من يتعبد هللا بإقامة الصلوات اخلمس كل يوم و َ ِ ُ .ليلةَ



 

ُعند هذا احلد ثارت مشكلة معارصة، ونازلة مستجدة حني فقدت املواقيت  ِّ
الرشعية، وغابت عالماهتا يف بعض دول وبالد نائية نحو القطبني، حيث قد يطول 
ٍالنهار جدا عىل حساب الليل، والعكس يتكرر أيضا، حتى نصل إىل ستة أشهر من ليل  ً

مثلها من هنار مستمر يف القطب اجلنويب، كام أن مستمر يف القطب الشاميل، وستة أشهر
ُدوال أوروبية كثرية تفقد فيها أوقات كوقت العشاء، فال تتميز عالماته، فال يظهر  َُ ْ ً

غياب الشفق األمحر حتى خيالطه بياض الصبح، فال يظهر بدء وقتها وال خروجه؟
عيش يف تلك الديار، ًومثل هذا يعترب نازلة من نوازل تلك األقليات املسلمة التي ت

ٌومل يصلنا كالم لفقيه من الصحابة أو التابعني أو األئمة الفقهاء املتبوعني يف هذه  َ ْ ِ َ
.املسألة، إال عند متأخري الفقهاء، ثم عند املعارصين

واملقصود إجياد حلول فقهية ملشكالت تلك البالد ذات الطبيعة اجلغرافية التي ال 
لرشعية للصلوات اخلمس، وال سيام آخر وقت املغرب، تتوافر فيها مجيع املواقيت ا

ًووقت العشاء دخوال وخروجا، وأول وقت الفجر ً.
: وهذا بيان عن تصوير املسألة

ًفتعود هذه املسألة إىل باب املواقيت، وحكم من مل جيد وقتا : أما تكييفها الرشعي
ائها؟ وذلك ألن الوقت َألداء الصلوات اخلمس، وهل تسقط الصلوات التي مل يوجد وقت ألد

)١(!الوجوب؟َّهل يعدم املسبب وهو-وهو الوقت-سبب الوجوب، فإذا عدم السبب 

ٍوقد عرب بعض الفقهاء عن هذه احلالة بتعابري خمتلفة ومتباينة، كقوهلم َ َّ :
.حكم البالد التي ال يغيب فيها الشفق-

حممد : بلغة السالك ألقرب املسالك، ألمحد الصاوي، حتقيق، )٢٣-٢/١٨(،حاشية ابن عابدين) ١(
).١/١٥٥(،م١٩٩٥-هـ١٤١٥السالم شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، عبد



 

.ُحكم البالد التي يفقد فيها وقت العشاء-
.)١(التي ينعدم فيها الليل، بأن يطلع الفجر عند غيبوبة الشمسحكم البالد-

والسبب يف بعض هذه النوازل املستجدة تلك الظواهر الطبيعية من هتيؤ الشمس 
للغروب وميالهنا جهة الغرب، ثم ال تلبث أن ترتفع قبل أن تغرب فعليا؛ مما يعني أن 

!يظهر وال خيتفيالغروب ال يتم، وكذا الشفق األمحر أو األبيض ال 
ُعدم ظهور عالمة الفجر؛ ألن نور الفجر -بالبداهة-كذا يرتتب عىل عدم غروهبا 

.إنام هو أثر أشعة الشمس التي توشك أن تطلع
: حترير حمل النزاع

َباستثناء مذهب احلنفية مل ينازع أحد من الفقهاء يف استمرار وجوب الصالة حال  ٌ ِ
.فقدان عالمات أوقاهتا

ُاعا وقع يف املذهب احلنفي حاصله ذهاب بعض احلنفية إىل سقوط َّلكن نز ُ ُ ً
ًالوجوب الرشعي الذي أنيط بسبب فلكي عادي، وهو ظهور الشفق أو غيابه مثال،  ٍَ ُ

.ُفإذا فقدت العالمة سقط الوجوب عندهم
ُوهذا الرأي عمدته  ﴾=<?@CBA﴿: بعد قوله تعاىل-ُ

َّبالسبب، وأنه يلزم من فقده فقد املسببُقواعد األصول املتعلقة -]٧٨: اإلرساء[ ُْ ِ ِ ، وأن )٢(ِ
َمن فقد بعض أعضاء الوضوء كاليدين فإنه ال جيب عليه يشء نحو العضو املفقود َ َ ْ َ.

َومع أن ابن عابدين اعترب هذا الرأي أحد رأيني مصححني يف املذهب، إال أنه رجح  َّ ََ

حاشية ،)١/٢٢٥(رشح الصغري ألقرب املسالك، ألمحد بن حممد الصاوي املالكي، حاشية الصاوي عىل ال) ١(
، لشهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب، مطبعة مصطفى البايب احللبي، قليويب عىل رشح املنهاج

لسليامن بن حممد الطالب، البجريمي عىل رشح منهجحاشية،)١/١١٤(م،١٩٥٦-#١٣٧٥، ٣القاهرة، ط
).٢/١٨(حاشية ابن عابدين،، )١/١٥١(،عمر البجريمي، املكتبة اإلسالميةبنا

).١/٣٠٦(، للزركيش، ، البحر املحيط)١/٤٤٥(املنري، البن النجار، رشح الكوكب) ٢(



 

ُف هذا الرأي أنه يفيض إىل إسقاط عدم سقوط الواجب؛ لتأيده بقول جمتهد آخر، ومما أضع َ
.وجوب صالتني يف اليوم والليلة، واإلمجاع منعقد عىل وجوب مخس صلوات يف اليوم والليلة

.)١(»مخس صلوات كتبهن اهللا عىل العباد«: ويف احلديث
َفأعلمهم أن اهللا تعاىل افرتض عليهم مخس صلوات يف كل... «: ويف احلديث اآلخر ْْ ُْ ِ َ َ

.)٢(»يوم وليلة
َّهي مخس، وهي مخسون، ال يبدل القول لدي«: وحديث ُ ُ َّ«)٣(.

ُفإذا اعترب سبب الوجوب اخلاص بإحدى الصلوات هو دخول وقتها، فإن دخول  ِ ُ
.ًاليوم والليلة وخروجهام هو سبب أيضا لوجوب الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة

َّنصت عىل عدد َّعىل أن نصوص الرشيعة مل تنص عىل أسباب أو رشوط، كام
ًالصلوات اخلمس، وليس هنا نص يدل عىل إسقاط صالة واحدة فضال عن صالتني  ُّ ٌّ
ًبحال من األحوال، إال حلائض أو نفساء، ومل تستثن الرشيعة بعد ذلك أحدا من أهل  ِ
التكليف، وهذا بخالف أدائها قبل مغيب الشفق أو بعده؛ فإهنا موضع نزاع ومراجعة 

.سيأيتبني الفقهاء، كام 
ٌومل يذكر عن فقهاء احلنفية القدماء كالم يف حتديد أوقات العشاء والفجر، حيث  ْ َ ْ ُ
ًتغيب العالمات الرشعية، مما فتح الباب لالجتهاد واسعا أمام املعارصين منهم، وذلك 

.ًبعد استقرار الرأي عىل وجوب الصالة اعتامدا لآلراء يف املذاهب األخرى

عىلملحافظةا: ، والنسائي، كتاب الصالة، باب)١٤٢٠(، يوترملفيمن : أبو داود، كتاب الصالة، باب: أخرجه)١(
).٢٣/٢٨٨(وصححه ابن عبد الرب يف التمهيد، . س، من حديث عبادة بن الصامت)٤٦١(، اخلمسالصلوات

إىلالدعاء: باب، اإليامنكتاب، ومسلم، )١٣٩٥( وجوب الزكاة، : أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب)٢(
ًم مطوال من حديث ابن عباس اإلسالورشائعالشهادتني .سَّ

: ، ومسلم، كتاب اإليامن، باب)٣٤٩( كيف فرضت الصالة، : الصالة، بابأخرجه البخاري، كتاب )٣(
.سمن حديث أنس بن مالك ) ١٦٣(إىل الساموات وفرض الصلوات، ^ اإلرساء برسول اهللا 



 

: سبب اخلالف
وجوب الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة عىل كل مسلم ومسلمة بعد تسليم 

َباألدلة املتواترة، بل بام علم من دين اإلسالم بالرضورة، فإن فقدان عالمات بعض  ِ ُ
.الصلوات ال يؤدي إىل إسقاطها وعدم وجوهبا

وبعد تسليم أن وقت صاليت العشاء والفجر ال يكون إال خالل الليل الذي يبدأ 
ٍّس وينتهي برشوقها، فإن سبب اخلالف ومرجعه يعود إىل نص واحد، بغروب الشم

َّهو حديث الدجال املشهور، وهو حديث طويل، فيه أن الصحابة سألوا النبي  عن جَّ
ًأربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، «: مدة لبثه يف األرض، فقال

ٍاليوم الذي كسنة تكفينا فيه صالة ، فذلكجيا رسول اهللا : ، قلنا»وسائر أيامه كأيامكم
.)١(»...ال، اقدروا له قدره«: يوم؟ قال

وهل املقصود كامل »فاقدروا له قدره«: وعليه، فقد جرى اخلالف حول معنى قوله
ًالعدد يف اليوم الذي كأسبوع، فتصىل مخس وثالثون صالة، وهكذا يزيد العدد يف اليوم  ٌُ ََّ َ

ُكسنة، ويصىل يف سائر األيام مخس صلواتالذي كشهر، ثم يف اليوم الذي َ َُّ.
ٌثم هل جيري قياس يف العبادات؟ وهل جيري فيها تعليل؟ وهل يمكن حتديد 

ًعالمات جديدة عوضا عن الغائبة؟
ٍّوهل يعترب هذا إيقافا للعمل بنص من النصوص باالجتهاد، وهل لقواعد املشقة جتلب : ًُ

َالتيسري، وإذا ضاق األمر اتسع، و َ دخل يف هذا املجال من نوازل األقليات؟-رعاية املآالت، ونحوهاَّ
َلكل ما سبق وقع اخلالف بني املعارصين يف هذه املسألة املهمة، وهي تنقسم إىل  ََ ِّ

: حالتني نتناوهلام يف املطلبني التاليني

،)٢٩٣٧(،ذكر الدجال وصفته وما معه: مسلم، كتاب الفتن وأرشاط الساعة، باب: أخرجه)١(
.سبن سمعانمن حديث النواس



 




 

وذلك بأن ينظر من يريد : 
يف بلد كهذه إىل أقرب البالد التي تظهر فيها العالمات، -ًمثال-معرفة وقت العشاء 

مثله يف أقرب تلك البالد إليهم ٌفإذا مىض بعد غروب الشمس زمن يغيب الشفق يف 
.فقد دخل وقت العشاء

َحيث سئل عن بالد البلغار )١(وهذا قول الشافعية، وأصله للشيخ أيب حامد اإلسفراييني ِ ُ
كيف يصلون؟ فإنه ذكر أن الشمس ال تغرب عندهم إال بمقدار ما بني املغرب والعشاء، ثم 

، وهو الراجح من مذهب احلنفية )٢(إليهميعترب صومهم وصالهتم بأقرب البالد: تطلع، فقال
.)٣(بعد اخلالف

.، وغريهم من الشافعية)٦(، وابن حجر اهليتمي)٥(، والرميل)٤(وهو منقول عن النووي
.)٧(»اقدروا له قدره... «: َّواستدل الشافعية ملبدأ التقدير بحديث الدجال السابق وفيه

ُّوقد أوضح األمر الشيخ زكريا األنصاري، فق ُ ِومن ال عشاء هلم بأن يكونوا : الَ

الدينرئاسةإليهانتهت، ببغدادالشافعيةشيخسفراييني،اإلأمحدبنحممدطاهرأيببنأمحد، حامدوأب)١(
سري أعالم النبالء، . #٤٠٦، وتويف سنة #٣٤٤، ولد سنة اًجملدمخسنيمننحويفيف الفقه تعليقة، وله والدنيا

).٤/٦١(، وطبقات الشافعية الكربى، البن السبكي، )١٧/١٩٣(للذهبي، 
).٢/٢٤(حاشية البجريمي عىل اخلطيب، )٢(
).١٩-٢/١٨(حاشية ابن عابدين،) ٣(
).١/١١٤(،، حاشية القليويب عىل املنهاج)٣/٤١(،املجموع، للنووي) ٤(
.)١/٣٦٩(،هناية املحتاج رشح املنهاج، للرميل)٥(
).١/٤٢٤(حتفة املحتاج، للهيتمي، )٦(
.سبق خترجيه) ٧(



 

َيغيب فيها شفقهم يقدرون قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البالد إليهمٍبنواح ال ُْ َِّ َ َ ُ)١(.
: وهذا الرأي قد أفتت به عدة جمامع فقهية معتربة، من ذلك

: هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية-١
: ، بخصوص هذا الشأن ما ييله١٢/٤/١٣٩٨تاريخ ب) ٦١(حيث جاء يف قرار جملسها رقم 

ًمن كان يقيم يف بالد ال تغيب عنها الشمس صيفا، وال تطلع فيها الشمس : ًثانيا... « ْ َ
ًشتاء، أو يف بالد يستمر هنارها إىل ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثال، وجب عليهم  ً

َأن يصلوا الصلوات اخلمس يف كل أربع وعرشين ساعة، ُوأن يقدروا هلا أوقاهتا، ِ ِّ َ ُ
وحيددوها معتمدين يف ذلك عىل أقرب بالد إليهم، تتاميز فيها أوقات الصلوات املفروضة 

.»...بعضها من بعض
ِواستدل هلذا بأحاديث فرض الصلوات اخلمس مع حديث الدجال، ثم جاء  ِ ِ ِِ َّ ُ ْ

ًفلم يعترب اليوم الذي كسنة يوما واحدا... «: ًتعقيبا ًَ َ ِ ِ ْ ُيكفي فيه مخس صلوات، بل َ
ْأوجب فيه مخس صلوات يف كل أربع وعرشين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها عىل  َ َُ َ ََ
ًأوقاهتا؛ اعتبارا باألبعاد الزمنية التي بني أوقاهتا يف اليوم العادي يف بالدهم، فيجب عىل 

صالهتم، املسلمني يف البالد املسئول عن حتديد أوقات الصلوات فيها أن حيددوا أوقات 
ُمعتمدين يف ذلك عىل أقرب بالد إليهم، يتميز فيها الليل من النهار، وتعرف فيها  َ ْ ُ

ِأوقات الصلوات اخلمس بعالماهتا الرشعية يف كل أربع وعرشين ساعة ِ«)٢(.
: املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة-٢

فيام «: ، وجاء فيهه١٠/٤/١٤٠٢-م ٤/٢/١٩٨٢يف دورته اخلامسة بتاريخ 

حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية، . د: لب يف رشح روض الطالب، لزكريا األنصاري، حتقيقأسنى املطا)١(
).١/١١٧(م، ٢٠٠٠-#١٤٢٢، ١بريوت، ط

.ه١٢/٤/١٣٩٨بتاريخ ،)٦(رقم ،قرار هيئة كبار العلامء) ٢(



 

َيتعلق بمواقيت الصالة للبالد التي يستمر ظهور الشمس فيها ستة أشهر، وغيابـها ستة  ََّ َِّ َِ ُ ٍ ِ ُ ُّ
ًأشهر، وبعد مدارسة ما كتبه الفقهاء قديام وحديثا يف املوضوع، قرر ما ييل ً ُِ َ ٍ :

عة فأكثر بحسب ًتلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعا وعرشين سا: ًأوال
ُاختالف فصول السنة، ففي هذه احلال تقدر مواقيت الصالة وغريها يف تلك اجلهات حسب  َّ َُ

.)١(أقرب اجلهات إليها مما يكون فيها ليل وهنار متاميزان يف ظرف أربع وعرشين ساعة
َـ، قسم القرار املناطق ه١٩/٧/١٤٠٦-١٢ويف دورة املجمع الفقهي التاسعة يف  ُ َ َّ َ

: درجات العالية يف خطوط العرض إىل ثالث مناطقذات ال
ًدرجة شامال وجنوبا، وتتميز فيها ٤٨درجة و٤٥ما يقع بني خطي عرض : األوىل ً

.العالمات الظاهرية لألوقات يف األربع وعرشين ساعة طالت األوقات أو قرصت
ًدرجة شامال وجنوبا، وتنعدم ف٦٦درجة و٤٨ما يقع بني خطي عرض : الثانية يها ً

ْبعض العالمات الفلكية لألوقات يف عدد من أيام السنة، كأن ال يغيب الشفق الذي به 
.يبتدئ وقت العشاء ويمتد هناية وقت املغرب حتى يتداخل مع الفجر

ًدرجة شامال وجنوبا إىل القطبني، وتنعدم فيها ٦٦وتقع فوق خط عرض : الثالثة ً
ًمن السنة هنارا أو ليالالعالمات الظاهرية لألوقات يف فرتة طويلة  ً.

ُوانتهى القرار يف املنطقتني إىل التقدير النسبي إىل أقرب مكان ت ُز فيه عالمات وقتي ــََّميـِّ ُ
.العشاء والفجر يف املنطقة الثانية، وكذا يف املنطقة الثالثة بالنسبة جلميع األوقات والصلوات

: إدارة اإلفتاء بالكويت-٣
البالد التي تغيب فيها العالمات املميزة لوقت العشاء .. .«: وقد جاء يف فتواها

ِّووقت الفجر يأخذ أهلها بالتقدير عىل أساس القياس النسبي ألقرب منطقة إليهم يظل  َ ُ

بتاريخ ،مسة للمجمعقرار املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة يف الدورة اخلا)١(
.م٤/٢/١٩٨٢



 

ًفيها التاميز صحيحا طوال أيام السنة، وذلك موافق للشافعية، والراجح من مذهب 
.)١(»...احلنفية، وهو الذي تؤيده ظواهر النصوص

، وذلك بأن يتابع : 
-البلد األقرب والذي تتحقق فيه العالمات الرشعية يف نفس مواقيته، فوقت العشاء 

يف املناطق التي ال يغيب فيها الشفق يكون عند غياب شفق أقرب مكان هلم، فإذا غاب يف -ًمثال
هل تلك الدار التي ال يغيب فيها الشفق، ولو كان هذا بعد تلك البلد فقد وجبت العشاء عىل أ

.)٢(ًقضاءًالفجر، وتعترب الصالة عند تأديتها يف هذا الوقت أداء، وليست
.)٣(َّوهذا مذهب املالكية، بعد الترصيح بأنه ال نص لدهيم يف هذا املوضوع

.)٤(لقرايفوإن كان بعض املالكية نحا منحى الشافعية يف هذه املسألة كاإلمام ا
َوللحنابلة قول يدل عىل قرب ما عندهم من هذا املذهب، حيث أوردوا يف مسائل 

ُأوقات الصلوات مسألة التقدير أليام الدجال، فنصوا عىل أنه يقدر الزمن املعتاد، أي َّ َ َُ ُّ :
ُيقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان يف األيام املعتادة، فال ينظر للزوال ب َُ َْ ُ َ ٍُ ُ النسبة َّ

.)٥(ِّللظهر، وال ملصري ظل اليشء مثله بالنسبة للعرص، وهكذا
ويؤخذ من هذا أن أمر التقدير وارد عندهم؛ وأنه باستصحاب الزمن املعتاد يف الوقت «

ُالذي مل يطرأ فيه الفقد، فبالنسبة لألوقات التي طرأ عليها الوضع غري املعتاد يقدر الزمن املعتاد ُُ َّ َ.

جمموعة الفتاوي الرشعية الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الرشعية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، )١(
).١١١(م، فتوى رقم ١٩٩٦-#١٤١٧، ١الكويت، ط

).٢٢٦-١/٢٢٥(،حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ألقرب املسالك) ٢(
).١/١٧٩(،الدسوقيحاشية ) ٣(
).١/٢٢٦(عىل الرشح الصغري ألقرب املسالك،حاشية الصاوي) ٤(
).٢٨٨-١/٢٨٧(للبهويت،رشح منتهى اإلرادات،) ٥(



 

ٌناك بلد مجيع األوقات فيه مشتملة عىل هذا الفوات؛ فإن أما إذا كان ه ُ ٌ
.االستصحاب يكون للبلد األقرب الذي فيه أوقات معتادة جلميع الصلوات

ُوواضح أن التقدير هنا أشبه ما يكون بالتقدير عىل طريقة املالكية، وهو متابعة 
.)١(»إليه الشافعيةالبلد األقرب يف نفس مواقيته، وليس هو التقدير النسبي الذي ذهب 

ِويقدر للصالة أيام الدجال قدر املعتاد من نحو ليل أو شتاء، «: وعبارة احلنابلة ْ ََّ ََ ُ ُ
.)٢(»ويتجه، وكذا حج وزكاة وصوم

ِومل يوجد ما ينقل عنهم يف مسألة فاقد وقت العشاء ِ ِ.
ا وهذا الرأي قد اعتمدته ندوة األهلة واملواقيت والتقنيات الفلكية يف توصياهت

.م١٩٨٩-ه١٤٠٩ومقرتحاهتا، والتي انعقدت بالكويت 
: حيث جاء يف التوصيات

يف البالد التي ال تتاميز فيها األوقات كالعشاء والفجر؛ لعدم غيبوبة الشفق، -٤«
ُأو عدم غروب الشمس، أو عدم طلوع الفجر، يؤخذ لتحديد أوقات الصلوات التي  َ ُ

ٍبأن جيري عىل تلك البالد توقيت أقرب بلد »ِقالتقدير املطاب«اختفت عالماهتا بمبدأ  ِ ُ
ِّتتاميز فيه تلك األوقات، مع مراعاة كون البلد األقرب عىل نفس خط الطول، وهذا 

ِاملبدأ مستمد من مذهب املالكية، وهو حيقق اليرس ورفع احلرج َ َ ُ ِّ ٌّ َ«)٣(.
ُوال شك أن هذا االختيار أيرس وأضبط من االختيار السابق، وهو الت .قدير النسبيُ

عبد الستار أبو غدة، جملة املجلس األورويب . احللول الرشعية للمناطق الفاقدة لبعض أوقات الصالة، د) ١(
).٣٨٥ص(، )٦(إلفتاء والبحوث عدد ل

).١/٨٤(، للحجاوي، ، اإلقناع)٣١٦-١/٣١٥(النهى، ملصطفى الرحيباين، مطالب أويل)٢(
م، عن بحث ١٩٨٩-ه١٤٠٩هلة واملواقيت والتقنيات الفلكية، الكويت، توصيات ومقرتحات ندوة األ) ٣(

).٣١٠ص(، احللول الرشعية للمناطق الفاقدة لبعض أوقات الصالة



 

 :

.

وذلك لتيقن غياب الشفق، بغلبة نور الصباح، وهذا منقول عن بعض احلنفية، 
َّتصىل بنية القضاء، ومنهم من قال: )١(وقال بعضهم كالربهان الكبري بل بنية األداء؛ : ُ

.)٢(َّألنه ال يقال قضاء إال لصالة هلا وقت معلوم تؤدى بعد خروجه 
َّإن القائلني عندنا بالوجوب رصحوا بأهنا قضاء، وبفقد وقت «: قال ابن عابدين

َاألداء، وأيضا لو فرض أن فجرهم يط ًِ لع بقدر ما يغيب الشفق يف أقرب البالد إليهم ُ
ِّلزم احتاد وقتي العشاء والصبح يف حقهم، أو أن الصبح ال يدخل بطلوع الفجر، إن  َ

إن الوقت للعشاء فقط، لزم أن تكون العشاء هنارية ال يدخل وقتها إال بعد طلوع : قلنا
طلوع شمسهم، وكل إىل أن الصبح إنام يدخل وقته بعد -ًأيضا-الفجر، وقد يؤدي 

.)٣(»ُذلك ال يعقل يف معنى التقدير
ُوعليه فقد مال إىل القول بوجوهبا ابن اهلامم احلنفي، والربهان الكبري، وابن أمري  ُُ

ُّاحلاج، وابن عابدين، والعيني .)٥(ُ، وغريهم )٤(ُ

، ملحيي الدين اجلواهر املضية، والصدر املايض، األئمةبربهانعروفامل،مازهبنعمربنالعزيزعبدأبو حممد، ) ١(
).٩٨ص( ، الفوائد البهية، للكنوي، )٢/٤٣٧(القريش، 

قائق،دني احلقائق رشح كنز اليتب،)١/٢٢٤(،البن اهلامم،، فتح القدير)١/١٨(حاشية ابن عابدين،) ٢(
).١/٥٨(علامء اهلند، جلامعة من ،، الفتاوى اهلندية)٨٢-١/٨١(،للزيعيل

).١/١٩(،حاشية ابن عابدين) ٣(
، مةَّالعالاحلنفي، القضاةقايض، العينيالدينبدر،يوسفبنحسنيبنأمحدبنموسىبنأمحدبنحممود) ٤(

،املجمعرشحالكنز،رشحاآلثار،معاينرشحوالصغري،الكبريالشواهدرشحالبخاري،رشح: من تصانيفه
.)١٦٣/ ٧( ، واألعالم، للزركيل، )٥٧٢/ ٢( بغية الوعاة، للسيوطي، . #٨٥٥، وتويف سنة #٧٦٢ولد سنة 

.وما بعدها)٢/١٨(،ابن عابدينحاشية ، )١/٢٢٤(،امماهلالبن ،ري، فتح القد)١/٨١( ،للزيلعيتبيني احلقائق،) ٥(



 

.)٤(واملرغيناين)٣(، والرشنباليل،)٢(، والزيلعي )١(وإن خالفهم البقايل
 :.

وذلك يف البالد التي ال يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر، بحيث ال 
ُيتميز شفق الرشوق عن شفق الغروب، يقدر وقت العشاء اآلخرة، واإلمساك يف  ُ ُ َّ َ ُ

.ُالصوم، ووقت صالة الفجر بحسب آخر فرتة يتميز فيها الشفقان
ٍيتم اعتامد توقيت آخر يوم ظهرت فيه عالمتا العشاء والفجر، ويظل هذا :أي ِ ِ ُ ُّ

ًالتوقيت معتمدا حتى تظهر العالمات من جديد َ.
املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل : ومن اجلهات التي اعتمدت هذا الرأي

.م١٩٨٢اإلسالمي بمكة املكرمة، يف دورته اخلامسة املنعقدة سنة 
البالد التي ال يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر : الثانية... «: القرارحيث جاء يف 

ُبحيث ال يتميز شفق الرشوق من شفق الغروب، ففي هذه اجلهات يقدر وقت العشاء اآلخرة،  ُ َّ َ ُ
ُواإلمساك يف الصوم، ووقت صالة الفجر بحسب آخر فرتة . )٥(»يتاميز فيها الشفقانُ

، حنفيفقيهمفرس،دب،باألعامل، وارزمياخل، خياملشازين،البقايلالقاسمأيببنحممدبنحممد، الفضلأبو)١(
، عراباإلعلميفاإلعجاب، احلسنىاهللاأسامءرشحيفاألسنى،الكذبأرسار، الصالةأذكار: تصانيفهمن

).٦/٣٣٥( ، ، واألعالم، للزركيل)١٦١ص(الفوائد البهية، للكنوي، . #٥٦٢، وتويف سنة #٤٩٠ولد سنة
، من أهم مذهبهىفًفاضالكان،الفقيهِعيل بن مـحجن، الزيلعي، احلنفي أبو حممد فخر الدين عثامن بن)٢(

الدرر . هـ٧٤٣ُتبيني احلقائق رشح كنـز الدقائق، وبركة الكالم عىل أحاديث األحكام، تويف سنة : مصنفاته
).٤/٢١٠(، واألعالم، للزركيل، )٢/٤٤٦(الكامنة، البن حجر، 

منمكثرحنفي،فقيه، الرشنباليل،املرصيالوفائي، يوسفبن عيل بنعامربنحسناإلخالصأبو)٣(
ونجاةاإليضاحنور،لهالفروعيفاإليضاحنوررشوحالفتاحبإمدادالفالحمراقي: ، من مصنفاتهالتصنيف
. هـ١٠٦٩سنة هـ، وتويف ٩٩٤سنة ولد، وغري ذلك، وهبانابنمنظومةرشح، الفروعيفمقدمةاألرواح

).٢٦٥/ ٣(، ومعجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، )٢/٢٠٨(ركيل،األعالم، للز
مةَّالعال، احلنفيالفقيهاملرغيناين، الفرغاينماماإل،اجلليلعبدبنبكرأيببنعيلالدينبرهانأبو احلسن )٤(

،هـ٥٩٣سنة وتويف،هـ٥٣٠سنةولد،املذهبيفوالبداية،اهلداية: من مصنفاتهالنهر،وراءماعامل،املحقق
).٦٢٧/ ٢( ، واجلواهر املضية، ملحيي الدين القريش، )٢١/٢٣٢(، للذهبي،سري أعالم النبالء

).٢/١٥٦(،حممد حسني اجليزاين. فقه النوازل، د) ٥(



 

 : :.

ُوهي عدة اجتهادات وآراء شخصية ألصحاهبا، منهم َّ : فقهاء، ومن ذلك: فلكيون، ومنهم: ِ
يمتد من غروب الشمس إىل منتصف الليل، وهو : قسمة الليل إىل نصفني؛ األول-١

ُّوقت موسع للمغرب، ويكون منتصف الليل وقتا لصالة العشاء، وهو يمتد  ً ُ ٌ ٍلزمن َّ
ِيسعها، ثم يبدأ وقت صالة الفجر، ويمتد حتى رشوق الشمس ِ.

.)١(وهو رأي للدكتور حسني كامل الدين
ُيعترب وقت العشاء بعد ساعة وعرشين دقيقة من غروب الشمس تيسريا، ويعتمد -٢ ََ ُ ًَ ُ ْ ُ

ًلوقت الفجر آخر يوم ظهرت فيه عالمة الفجر احتياطا ُ.
.)٢(لرتكيُوهذا ما اعتمد يف التقويم ا

ِحتديد الفرق بني املغرب والعشاء، والفجر والرشوق، بساعة ونصف جلميع -٣ ْ َ
! فصول السنة، وجلميع بالد العامل
. )٣(وهو رأي للدكتور حممد محيد اهللا

قسمة الليل إىل سبعة أسباع، أو ستة أسداس، بحيث يبتدئ وقت العشاء بعد هناية -٤
.داية اجلزء األخرياجلزء األول، ويبتدئ الفجر مع ب

.)٤(وهو رأي الشيخ مجال مناع
.)٥(اعتامد توقيت مكة أو املدينة، فهام مهبط الوحي، ومن مجلة البالد املعتدلة -٥

وبخصوص املناطق التي ختتفي فيها بعض ،جدول مواقيت الصالة جلميع بقاع العامل،وقد عرض رأيه يف كتابه) ١(
).٣٥٠ص(،فيصل مولوي،فحسب، مواقيت الفجر والعشاء يف املناطق الفاقدة للعالمات الرشعيةاألوقات

) .٣٥١ص(،فيصل مولويلمواقيت الفجر والعشاء يف املناطق الفاقدة للعالمات، ) ٢(
).٣٥١ص(،السابقاملرجع ) ٣(
).٣٥٢ص(ولوي، مواقيت الفجر والعشاء يف املناطق الفاقدة للعالمات الرشعية، فيصل م)٤(
).٢٥٧٨-٦/٢٥٧٧(،حممد رشيد رضاالشيخيفتاو) ٥(



 

 :.

وذلك ما حيدده الفلكيون باسم الشفق املدين، وينضبط عندما يكون قرص 
درجة، بينام العالمة الرشعية يف البالد املعتدلة عندما ١٢ًالشمس واقعا حتت األفق بــ 

.درجة١٨يكون قرص الشمس حتت األفق بــ 
ُفوقت العشاء يـحدد عند الدرجة  َ .بعد الغروب١٢َُّ
ُووقت الفجر يـحدد عند الدرجة  َ .قبل الرشوق١٢َُّ

ُوهذا الرأي أخذ به احتاد املنظامت اإلسالمية يف فرنسا، وهو رأي ال فلكي صالح َ
.)١(العجريي، وهو ما مال إليه الشيخ فيصل مولوي 

ُويرتكز هذا االجتهاد عىل حتديد عالمة جديدة، فإذا كان الوقت يرتبط بالشفق الذي 
َال يتأتى إال بعد الغروب، وقد تعذر حصوله، ف ُ ُ ُقل إىل عالمة أخرى تتعلق بحركة الشمس ـَتـْنـُـيَّ َّ ُ َ

. ١٨ًبدال من الدرجة ١٢بالشفق املدين الذي يظهر عند الدرجة بعد الغروب، وهو ما يسمى 
ُفإذا فقدت العالمات أعمل االجتهاد يف إدراك الوقت َ ِ ِ ِْ ُ ُ َ والصلوات من العبادات، . ُ

ٌوالعبادات األصل فيها التوقيف، أو هي معللة بالنص، وال يمنع هذا أن األصل الرشعي العام  َ َّ
ُاد، وقد ذهب احلنفية إىل أن األصل التعليل حتى يتعذرهو تعليل الرشيعة بمصالح العب َ .

والعبادات ال خترج عندهم عن هذا األصل يف أحكامها العامة، وقد مال أبو حنيفة 
ِّإىل أن نصوص الزكاة معللة باملالية الصاحلة إلقامة حق الفقري  ٌ َ َّ)٢(.

.ًوإىل يشء من هذا املعنى مال الشافعي أيضا
ُمعتقد الشافعي أن الزكاة مئونة مالية، وجبت للفقراء عىل «: )٣(قال الزنجاين  ََ

).٣٥٢ص(ي،مواقيت الفجر والعشاء يف املناطق الفاقدة للعالمات الرشعية، فيصل مولو) ١(
).١٨٩ص(،لريسوينل،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي) ٢(
صولواألاملذهبيفوبرعتفقه، الشافعيةشيخمةالعال، الزنجاين، حممودبنأمحدبنحممود، املناقبأبو)٣(

سري أعالم . #٦٥٦ختريج الفروع عىل األصول، وتفسري القرآن، تويف سنة : ، منهاكثريةتصانيفه، لواخلالف




 

ٌاألغنياء بقرابة اإلسالم، عىل سبيل املواساة، ومعنى العبادة تـبع فيها، وإنام أثبته الرشع  َ َ
. )١(»ًترغيبا يف أدائها

ِوفيام يتعلق باالجتهاد يف وضع عالمة جديدة راعى القائلون هبذا حتقيق مقاصد  َ
ِوالراحة بعد العشاء، وانسجام األمر مع مصالح الناس يف معاشهم، ورفع احلرج ِالنوم  َ ِ َ

.َوالعنت عنهم، وإرادة التخفيف أو التيسري عليهم
فقد ذهبوا إىل أن الناس اعتادوا يف البالد التي ال يغيب فيها الشفق األمحر؛ : وعليه

ا بالتوقف عند الدرجة أن يقيسوا حركته-١٨وصول الشمس حتت األفق إىل درجة لعدم 
َ، فهو ما يعرف بالشفق املدين، وهو الذي يمكن اعتباره العالمة الفلكية التالية بعد ١٢ ُ ْ ُُ َُ

ًغياب الشفق األمحر، ويكون اعتامده لدخول وقت العشاء حني تفقد العالمة السابقة أمرا  ُ َ ُْ ُ
.ًمعتربا من الناحية الرشعية

ُاعتامده طوال السنة يف األوقات التي تفقد فيها كام يذهب القائلون هبذا الرأي إىل  َُ ْ َ
ًالعالمات ويف غريها، وال مانع لدهيم من تعطيل العمل بالنص؛ منعا لرضر أكرب، كام  َ ُ

.ًبني الظهر والعرص، واملغرب والعشاء باملدينة، رفعا للحرج عن أمته^مجع النبي 
َّوقد أوقف عمر سهم املؤلفة قلوهبم لـام عز  َّ َ َُ َ َاملسلمون، وعطل حد الرسقة عام َ َّ َ َّ َ

ًالرمادة، ومنع قسمة األرايض املفتتحة عنوة بني املقاتلني بالعراق والشام َ َ َ َ َ.
َفقد رأوا أن التحديد هبذه العالمة اجلديدة من شأنه أن ينظم أوقات : وعليه ِّ َ ُ

.)٢(املسلمني عىل مدار السنة، وهو رافع للحرج عنهم 

 
.)٣٦٨/ ٨( ، وطبقات الشافعية الكربى، )٣٤٥/ ٢٣(، للذهبيالنبالء،

).١١٠ص(،للزنجاين،ختريج الفروع عىل األصول) ١(
).٣٨٣-٣٧٦ص(،فيصل مولويل،مواقيت الفجر والعشاء يف املناطق الفاقدة للعالمة)٢(



 

مع : 

.

َوقد ورد عند احلنابلة يف األسباب املبيحة للجمع بني الصالتني .)١(العجز عن معرفة الوقت: ََ
.)٢(وانترص له الشيخ عبد اهللا اجلديع 

. )٣(به صدر قرار املجلس األورويب لإلفتاء يف دورته الثالثةو
.واستدل هلذا القول بالقرآن الكريم، والسنة، واملعقول

: َّفأما القرآن الكريم
= < ? @ H G FE D C B A ﴿: فلقوله تعاىل

K J I﴾]٧٨: اإلرساء[.
: وجه الداللة

.)٤(وقت املغرب والعشاء ُغسق الليل أشري به إىل املغرب والعشاء، فالليل هو
ُوإذا كانت السنة قد فرقت بني وقتي املغرب والعشاء، وعىل هذا عمل املسلمني  َ َّ َُّ ْ َ َ

ٌقديام وحديثا، إال أنه عند العذر واحلاجة يعمل بمواقيت القرآن، وهي مواقيت ثالثة ًُ ُ َ ًْ ُ :
.الفجر، وهو وقت صالة الصبح-١
.ظهر والعرصوالزوال إىل الليل، وهو وقت ال-٢
.الليل، وهو وقت املغرب والعشاء-٣

).٣/١٠٤(،البن مفلح،الفروع) ١(
).٣١٩ص(،عبد اهللا اجلديعلبيان حكم صالة العشاء يف بريطانيا حني يفتقد وقتها، ) ٢(
، القاهرة، ، دار التوزيع والنرشالثانيةوالبحوث، املجموعتان األوىل واملجلس األورويب لإلفتاءيقرارت وفتاو) ٣(

.)١٠٩ص(
).٣/٤٧٧(،البن عطية،املحرر الوجيز) ٤(



 

ًفعند احلاجة واالضطرار يصري وقت املغرب مع العشاء وقتا واحدا: وعليه ً.
سمعت أن الصالة : وقد روى عبد الرزاق الصنعاين عن معمر بن راشد أنه قال

ْمجعت؛ لقوله تعاىل َ ِ ُ :﴿C B A @ ? > =﴾]٧٨: اإلرساء[ .
.)١(والعشاء املغرب: فغسق الليل

: َّوأما السنة النبوية
وعند )٢(ما ثبت من جواز اجلمع بني املغرب والعشاء يف السفر: فمن األحاديث

ٌ، وهذا يدل عىل أن الوقت بني املغرب والعشاء حال العذر هدر، فيجوز )٣(شدة املطر َ َ
ًاجلمع تقديام أو تأخريا، ويصري الوقتان وقتا واحدا ً ً ً.

مجع بني الظهر والعرص، واملغرب والعشاء باملدينة يف ^أنه -ًأيضا-وقد ثبت 
َلـم فعل ذلك؟: قلت البن عباس: غري خوف وال مطر، قال سعيد بن جبري َ ِ

.ُكي ال حيرج أمته: قال
َ، بدل»وال سفر«: -عند مسلم وغريه-ويف رواية أخرى  َ . )٤(»وال مطر«: َ

.جة أو املشقة البالغةوهو مجع ال داعي إليه إال رفع احلرج عند احلا
.وهذا يدل عىل جواز هذا اجلمع للحاجة إليه

: املناقشة والرتجيح
ِيرتجح قول من قال بالتقدير النسبي حال فقد العالمات باستمرار الليل أو النهار  ْ َ َ

.ًأربعا وعرشين ساعة فأكثر، وهو قول األكثر من املتقدمني واملتأخرين
ُرأيت هل يكلف اهللاُ تعاىل من يقيم يف جهة القطبني، وما َأ«: يقول الشيخ حممد رشيد رضا ِّ َ ُ َ

).٢/٥٥١(عبد الرزاق،مصنف) ١(
.س، من حديث أنس )١١٠٨(اجلمع يف السفر بني املغرب والعشاء، : أخرجه البخاري، أبواب تقصري الصالة، باب)٢(
.م، من حديث ابن عباس )٧٠٥( ، احلرضيفالصالتنيبنياجلمع: ، بابهاوقرصاملسافرينصالةكتابأخرجه مسلم، )٣(
.سبق خترجيه)٤(



 

ٍوهو سنة أو عدة أشهر-يقرب منها أن يصيل يف يومه  ُ َّ ِ ٌ َ ٍمخس صلوات-َ .فقطَ
َّكال إن اآليات الكربى عىل كون هذا القرآن من عند اهللا املحيط علمه بكل يشء، 

ْقيد بزمان من جاء به وال مكانهما نراه فيه من االكتفاء باخلطاب العام الذي ال يت َ ِ.
َفأطلق األمر بالصالة، والرسول بني أوقاهتا بام يناسب حال البالد املعتدلة، التي  َّ ََ ُ َ
هي القسم األعظم يف األرض، حتى إذا وصل اإلسالم إىل أهل تلك البالد التي أرشنا 

َّإليها يمكنهم أن يقدروا للصلوات باجتهادهم، والقياس عىل ما بي ُنه النبي َ ِمن أمر ^َ ْ َ ْ ِ
َاهللاِ املطلق، فيقدروا هلا قدرها  َ ُْ َِّ َ َُ ِ)١(.

َعىل أنه إذا وقع اختيار تقدير املواقيت بأقرب البالد، فينبغي أن يتفق عىل البلد التي  َ َّ ُ
ًسيعترب هبا التقدير، وأال خيتلف عليها ضبطا للمواقيت، ومنعا للشقاق والفتنة ْ ًُ َ َْ ََّ َُ َ.

ًهذا االختيار أوىل من اختيار يمثل رأيا اجتهاديا حمضا ال يقوم عىل وال شك أن ٍ ِ
ًنص، أو يرتبط بدليل نقيل، كام وجد هذا يف عدد من األقوال التي تتضمن رأيا حمضا،  ً ُ ٍَّ ِ ٍّ

َأو تتضمن إبطاال للعالمة الرشعية حال وجودها ِ َ ً.
ِوأما ما يتعلق بوقت العشاء عند فقد العالمة ْ َ ُ َّ َ ِالرشعية الدالة عليه فإن كال الرأيني الرابع َّ َّ َّ

َوالسابع سائغ مقبول فيام يظهر، بحيث يـخري املسلم املقيم يف تلك الديار بني أن يعترب دخول  ٌَ َِّ َ ْ َ ُُ َ ٌ
ِوقت العشاء بآخر فرتة يمكن فيها التمييز بني الشفقني؛ شفق العشاء، وشفق الفجر ِ ُ.

.َجيمع بني الصالتنيوعند احلاجة أو املشقة له أن 
َوال يسوغ بحال أن يسقط عنه فرضها، كام قال بعض احلنفية؛ فإنه خمالف ملا انعقد  ُ ْ َ ُ

ٍعليه اإلمجاع من وجوب مخس صلوات يف اليوم والليلة ِ ِ!
ِوصالهتا بعد تيقن دخول الصبح إخراج هلا عن وقتها مع إمكان أن تصىل باعتبار  َّ َِ ٌُ َِ ِ َ ُ

ِآخر وقت التمييز ب .ِينها وبني وقت الفجر، أو مجعها مع املغربِِ

).٢٥٧٨-٦/٢٥٧٧(،حممد رشيد رضاالشيخيفتاو) ١(



 

ُعىل أن التقدير الذي ورد يف حديث الدجال إنام جيري العمل به بالنسبة ملرور األيام والليايل  َ ََ
ًيف يوم واحد به أيام، فتكون كحال جريان أربع وعرشين ساعة فأكثر هنارا أو ليال ً.

ُوال يرد عىل القول بجواز اجلمع أن هذا قد ي ٌطول ربام ألشهر؛ وذلك ألن الرخصة باقية ما َِ
َما جاز لعذر بطل بزواله، فتنزل منزلة : بقي العذر فإذا زال العذر بطلت الرخصة، والقاعدة تقول

.القرص يف السفر واجلمع يف املرض، والفطر للحامل واملرضع، ولو طال الوقت
ِوال شك أن العذر شديد يف هذه احلالة مبيح للجمع، كام  ْ ُيباح اجلمع يف املطر، وأشدَ ْ َ.

.ًعىل أن حديث ابن عباس يفتح بابا للسعة يف هذه احلالة، واهللا أعلم


 

 :

:

ًوهو قول مجاهري أهل العلم سلفا وخلفا ً .
، واملجمع الفقهي التابع )١(وبه أفتت هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية 

.)٣(لعلمية واإلفتاء بالسعودية ، واللجنة الدائمة للبحوث ا)٢(لرابطة العامل اإلسالمي
 :

 :

) ٣/٣(ٌوهو قول ألعضاء املجلس األورويب لإلفتاء، وبه صدر قرار املجلس رقم 

).٢/١٥٢(،اينزحممد اجلي. د،هـ، فقه النوازل١٢/٤/١٣٩٨يف ) ٦١(،قرار رقم) ١(
، قرار )١٥٨-٢/١٥٦(،حممد اجليزاين. د،ازلم، فقه النو٤/٢/١٩٨٢هـ، ١٠/٤/١٤٠٢يف جمعقرار امل)٢(

).١٦١-٢/١٥٩(حممد اجليزاين،. ، دفقه النوازل،هـ١٤٠٦بجمع يف رجملا
).١٣٨-٦/١٣٢( ، )٦/١٤٣(،اللجنة الدائمةيفتاو) ٣(



 

م، بأملانيا، وجرى تأكيده يف الدورة ١٩٩٩مايو-ـ ه١٤٢٠يف دورته الثالثة يف صفر 
َحتديد فارق زمني ثابت بني وقتي : أخرى، مثلتاحلادية عرشة للمجلس، مع اجتهادا ْ ٍ ٍِّ ٍ

.املغرب والعشاء، والفجر والرشوق بقدر ساعة ونصف
: األدلة واملناقشات
.القرآن الكريم، والسنة النبوية، واإلمجاع: أدلة القول األول

: القرآن الكريم: ًالأو
= < ? @ H G FE D C B A ﴿: قال تعاىل

K J I﴾]٧٨: اإلرساء[.
: وجه الداللة

. َّدلت اآلية السابقة عىل مواقيت الصلوات، وارتباط أدائها بتلك األسباب لألحكام الرشعية
.]١٠٣: النساء[﴾y x w v u t s﴿: وقال تعاىل

: وجه الداللة
َّنصت اآلية السابقة  .ًعىل وجوب أداء الصالة يف مواقيتها املفروضة رشعاَ

: السنة املطهرة: ًثانيا
ِّلَص«: لهفقال ،سأله عن وقت الصالةًرجالأن^عن النبي سبريدة عن 

ثم ،َرْهُّالظَفأقامُهَرَمَثم أ،نَّفأذًبالالَرَمَفلام زالت الشمس أ،يومني: ، يعني»معنا هذين
تحني غابَاملغربَفأقامُهَرَمَثم أ،مرتفعة بيضاء نقيةُوالشمسَالعرصَفأقامُهَرَمَأ

حني طلع َالفجرَفأقامُهَرَمَثم أ، حني غاب الشفقَالعشاءَفأقامُهَرَمَثم أ، الشمس
َبردَأَفُهَرَمَأثاين الاليومكان أن َّفلام.الفجر وصىل،فأنعم أن يربد هبا،الظهر فأبرد هبابَْ
،أن يغيب الشفق، وصىل املغرب قبل رها فوق الذي كانَّأخمرتفعةُمسوالشَالعرص
أين السائل «: ثم قال.الفجر فأسفر هباوصىل،ذهب ثلث الليلبعدماالعشاء وصىل



 

.)١(»وقت صالتكم بني ما رأيتم«:قالأنا يا رسول اهللا،: فقال الرجل،»؟عن وقت الصالة
وقت الظهر إذا «: قال^رسول اهللا أن مبن العاصعن عبد اهللا بن عمروو

َّووقت العرص ما مل تصفر،الرجل كطوله ما مل حيرض العرصُِّلزالت الشمس وكان ظ
ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل ،الشفقِبِغَووقت صالة املغرب ما مل ي،الشمس
فإذا طلعت ،ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس،األوسط

.)٢(»شيطانالفإهنا تطلع بني قرين،عن الصالةْأمسكالشمس ف
: وجه الداللة

ًدلت األحاديث عىل حتديد األوقات املفروضة للصلوات اخلمس قوال وفعال، ومل  ً َّ
ًتفرق بني طول النهار أو الليل أو قرصمها، ما دامت تلك األوقات متاميزة بالعالمات  ُُ َ َ ِِّ ِِ ِ ْ َ

ُالتي بينها رسول اهللا  َ َّ ََ^.
: اإلمجاع

ُوعىل وجوب أداء الصلوات يف وقتها املفروض رشعا وقع اإلمجاع يف اجلملة  َ ََ ً)٣( ،
َّوقد تواترت املواقيت بالسنة العملية بني املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا ُّ.

ًفال جيوز اجلمع إال من عذر مرخص أو حاجة معتربة رشعا ٍُ ٍ َِ َ ُ ْ ٍَ ِّ ٍ ْ ْ ُ.
.لقرآن، والسنة، والقواعدا: أدلة القول الثاين

: القرآن الكريم: ًأوال
.عمومات القرآن الكريم القاضية برفع احلرج عن األمة

. ]٧٨: احلج[﴾z } | { ~ � ¡¢﴿: قال تعاىل

.س، من حديث عبد اهللا بن بريدة )١٦٣( أوقات الصلوات اخلمس، : أخرجه مسلم، كتاب املساجد، باب)١(
.م، من حديث عبد اهللا بن عمرو )٦١٢( أوقات الصالة اخلمس، : رجه مسلم، كتاب املساجد، بابأخ)٢(
).٢/٨(، املغني، البن قدامة، )١/٢٤٤(، االستذكار، البن عبد الرب، )٤٨ص (مراتب اإلمجاع، البن حزم، )٣(



 

. ]٢٨: النساء[﴾/ 0 1 2 3﴿: وقال تعاىل
. ونحو ذلك من اآليات، وهي كثرية

: السنة املطهرة: ًثانيا
ْالظهر والعرص مج^رسول اهللا صىل : قالمن ابن عباس ع واملغرب ،اًعَ

ْوالعشاء مج .)١(يف غري خوف وال سفر،اًعَ
ُمجع رسول اهللا : ويف رواية َ َ بني الظهر والعرص، وبني املغرب والعشاء باملدينة من ^َ

ُأراد أال حيرج أمته: ما أراد إىل ذلك؟ قال: قيل البن عباس. غري خوف، وال مطر ََ َّ ُْ ِ ُ َّ)٢(.
حتى ،ا بعد العرصًعباس يومُا ابنَنَبَطَخ: قال،)٣(عبد اهللا بن شقيقرواية ويف

فجاءه : قال!الصالة! الصالة: وجعل الناس يقولون،وبدت النجوم،غربت الشمس
ينُمِّلَعُتَأ: فقال ابن عباس!الصالة!الصالة: يوال ينثن،ال يفرت،متيميرجل من بن

واملغرب ، بني الظهر والعرصَعََمج^رأيت رسول اهللا : الثم ق!لكَّال أم؟ِةَّنُّبالس
،أبا هريرةُفأتيت،ءمن ذلك يشيصدرفحاك يف: قال عبد اهللا بن شقيق، والعشاء

.)٤(ُهَتَمقالَقَّفصد،هُفسألت
: وجه الداللة

ِوهذا التعليل من حرب األمة ابن عباس يعني« ِ ِ ْ ُأنه أراد أن يوسع عىل األمة وي: َ َِ َّ َيرس ُِّ ِّ َ

.سبق خترجيه) ١(
.سبق خترجيه)٢(
، روى عن عمر، وابنه، وابن عباس، وعيل، وعثامن، البرصيقييلالعشقيقبناهللاعبد، الرمحنعبدأبو)٣(

اجلرح والتعديل، . #١٠٨، تويف سنة الطويلومحيد، العقييلميرسةبنوبديل،السختياينأيوبوروى عنه 
).٨٩/ ١٥( ، وهتذيب الكامل، للمزي )٨١/ ٥( ، البن أيب حاتم

، من حديث)٧٠٥( ، احلرضيفالصالتنيبنياجلمع: ، بابوقرصهااملسافرينصالةكتابأخرجه مسلم، )٤(
.مابن عباس 



 

َعليها، وال يوقعها يف احلرج والضيق، فام جعل اهللا يف هذا الدين من حرج، بل يريد بعباده اليرس،  ُ ِّ َ َ َ َ َ
َوال يريد هبم العرس ِواحلديث واضح رصيح عىل مرشوعية اجلمع. ُ ْ .)١(»للحاجةَ

ِوال معنى لـحمل األمر فيه عىل عذر من األعذار؛ ألن ابن ع: قال ابن املنذر ْ باس َ
ِقد أخرب بالعلة فيه، وهو قوله ُأراد أال حيرج أمته«: َّ َ ََ َّ ُْ ِ ُ َّ«.
ًأنه كان ال يرى بأسا أن جيمع بني الصالتني، إذا كانت : ُوحكي عن ابن سريين

ًحاجة أو يشء، ما مل يتخذه عادة  َُّ َْ ِ)٢(.
وقد ذهب مجاعة من األئمة إىل األخذ بظاهر «: وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح

َهذا احلديث، فجوزوا اجلمع يف احلرض؛ للحاجة مطلقا، لكن برشط أال يتخذ ذلك  ً َ َّْ َ
ابن سريين، وربيعة، وأشهب، وابن املنذر، والقفال الكبري، وحكاه : ًعادة، وممن قال به

.)٣(»اخلطايب عن مجاعة من أهل احلديث
َّوبناء عىل ما تقدم فقد أفتى املجلس األورويب بجواز اجلمع بني املغرب والعشاء ً

ًصيفا حني يتأخر وقت العشاء إىل منتصف الليل، وجواز اجلمع بني الظهر والعرص شتاء؛ لقرص  ً
.َّإال بمشقة وحرج! النهار وصعوبة أداء كل صالة يف وقتها للعاملني يف مؤسساهتم

ُمع التنبيه عىل أال يلجأ املسلم إىل اجلمع من غري حاجة، وعىل أال يتخذه له  ََ ِ .)٤(عادةَّ
: املناقشة والرتجيح

ُال شك أن كال القولني يسلم بأمهية أداء الصالة يف وقتها، ويؤكد عىل التزامها من  َِّ ُ
.غري تفريط يف أوقاهتا

).٧٨ص(،يوسف القرضاوي. يف فقه األقليات املسلمة، د) ١(
).١٢/٢١٥(،التمهيد، البن عبد الرب) ٢(
).٢/٤٢(،فتح الباري، البن حجر) ٣(
).١٠٩ص(، لثانيةاملجموعتان األوىل واقرارات وفتاوي املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، ) ٤(



 

وأن كال القولني يفتح باب السعة باجلمع؛ للحاجة الطارئة واملشقة غري العادية؛ 
ْالذي علل فيه اجلممًإعامال حلديث ابن عباس  َ َ َّ .َع برفع احلرج عن األمةَ

ًهل يسوغ أن يتخذ اإلنسان ذلك اجلمع عادة له ما دام : ُّوإنام يدق األمر حني يقال َ َ ُ
ِعذره قائام بضيق وقت ما بني الظهر والعرص، أو تباعد ما بني املغرب والعشاء، وتأخر  ُّ ِ ُِ ِ ً ُُ

ًبكرا ألداء صالة العشاء إىل منتصف الليل، مع ما حيتاج إليه املسلم من االستيقاظ م
.الفجر، وممارسة عمله اليومي

ِوالذي يظهر أنه ال جيوز اختاذ ذلك عادة، وال استدامة اجلمع مدة شهور الصيف،  َ َّ ًُ ْ َ َِ ُ ُ
: ٍأو الشتاء بإطالق؛ وذلك العتبارات، منها

.)١(أن هذا احلديث ال يقول به أكثر الفقهاء، وال يعملون به، كام قاله اخلطايب -
ِأو حياة الصحابة كان يف مرة أو نحوها، ومل يعرف ^ه يف حياة النبي أن تطبيق- ٍَ َّ َْ ُ َ ِ

َاطراده يف حياة السلف، مع كثرة ما عرض هلم من حاجات ََ ُ ُ ِّ.
ًأن من أباحه اشرتط أال يكون عادة، والعادة ما يعود ويتكرر، وما نحن فيه وضع ثابت - َ َّ

ٍكل عام يف أشهر الصيف وال-وال شك-متكرر  .شتاء، وهو ما يدخل يف بضعة أشهرَّ
ٍفإن كان قول من قال باجلواز عىل أال يتخذ عادة يعني به مرة أو نحوها؛ حلاجة : وعليه َ ًُ ً ََّ َ َّ

ِطرأت، أو مشقة غري عادية حصلت، بخالف تقارب الوقت، أو تباعده ِ ِ ٍُ ِ ُ َ ٌفاألمر يسري-ََّ ُ.
ًوأخريا، فإن الراجح قول مجاهري أهل العلم سلفا ُ ًوخلفا من وجوب التزام الصالة ً

ْيف مواقيتها الرشعية، متى متيزت عالماهتا الرشعية وحتددت َْ ََّّ وللرتخيص بحديث . َ
ٍابن عباس جمال حيث طرأت حاجة أو مشقة غري عادية ُ ٌ َّ ٌ ْ ٌ.

ِوعىل املسلم يف بالد األقليات أن حيفظ صلواته، وأن جياهد ويصابر يف املرابطة عىل  ِ َ
.ُّوقاهتا، واهللا تعاىل ويل الصاحلنيأدائها يف أ

.)١/٢٦٥(، للخطايب،معامل السنن) ١(



 

 
 

 

 :

الزكاة ثالث أركان اإلسالم بعد الشهادتني والصالة، وهي عبادة مالية، فرضها 
ًاهللا عىل األغنياء لرتد عىل الفقراء؛ حتقيق َّ َ ُ ًا للتكافل بني املسلمني، وإشاعة للرتاحم بني ِ

.طبقات املجتمع املسلم وفئاته
َّوما من شك أن الزكاة كام رشعت لسد خلة الفقراء؛ فإهنا رشعت لتقوية شوكة  ِّ
اإلسالم وإعزازه، والدفع عنه يف نحور أعدائه؛ ولذا جاء ضمن مصارف الزكاة الثامنية 

.، منهم املسلمون، ومنهم الكفارُسهم املؤلفة قلوهبم، وهم أقسام
وأغنياء املسلمني ببالد األقليات اليوم منهم من يسأل عن حكم إعطاء الزكاة 

ُّلكافر ابتداء، وهذا ال يمثل نازلة، وإنام يدق املأخذ حني يكون السؤال ً هل جيوز بذل : ٍ
لتحقيق ِّالزكاة لدفع رش الكفار يف بالد األقليات، أو لكسب قلوهبم باإلحسان، أو 

مصلحة دينية، أو اجتامعية، أو سياسية لألقليات املسلمة يف تلك الديار؟
ًيف أول األمر تألف قوما عىل اإلسالم؛ كاألقرع بن حابس، ^ومن املعلوم أنه  َّ

وصفوان ابن أمية، وعيينة بن حصن؛ فأعطى كال مائة من اإلبل، فلام قوي املسلمون يف 
وملا جاءه األقرع بن حابس، وعيينة بن حصن أوقف هذا السهم، سعهد عمر 

ٌكان يتآلفكام واإلسالم يومئذ ذليل، وإن اهللا اهللا إن رسول«: منعهام العطاء، وقال هلام ٍ
T١(!» قد أعز اإلسالم، فاذهبا فاجهدا جهدكام ال أرعى اهللا عليكام إن رعيتام(.

.سبق خترجيه)١(



 

َبه، فيعطى منه الكفار ولو يف َالعمل سٍفهل سهم املؤلفة قلوهبم باق بعد أن أوقف عمر َْ ُ
َسبيل دعوهتم إىل اهللا إذا رجي إسالمهم؟ أم أنه قد نسخ، أو وقع إمجاع عىل زوال هذا املرصف؟ ِ ُ َ ُِ

ٍّوهل يتأتى دفعها يف تلك الديار للتأليف عىل اإلسالم من غري وجود إمام رشعي  ٍ َّ
ُمـمكن، وهو الذي يناط به  َ ُ ٍ َّ َ الزكاة وتفريقها، والنظر يف القيام بجمع-يف األصل-ُ

ًدفعها إىل غري املسلمني تأليفا عىل اإلسالم؟ وحتقيقا ملصالح أهل واليته ً.
ُومن غري شك فإن هذه املسألة التي تطرح اليوم  َ ْ يف سياق ما تسعى األقليات املسلمة لتحقيقه -ُ

والتي ال تدخل حتت من ترسيخ وجودها، وتقوية شوكتها، وإقامة دينها يف غري بالد املسلمني، 
ِّسلطان الرشيعة، ويف ظل ظروف بالغة التعقيد .هلي قضية جديرة بالبحث والدرس-ِ

وتكييف هذه املسألة راجع إىل فقه الزكاة ومصارفها، وحكم دفعها لغري املسلمني، 
ِّومرصف املؤلفة قلوهبم عىل وجه الدقة، وتتعلق أيضا بقيام أهل احلل والعقد عند  َ ً

.َقام اإلمام، أو نائبه، وحتقيق املصلحة عند الترصف يف أمر الرعية أو األقليةاالقتضاء م
: حترير حمل النزاع

.)١(اتفق الفقهاء عىل عدم جواز أو إجزاء دفع الزكاة لكافر من غري املؤلفة قلوهبم
ٌأحداملالَزكاةىَطْعُيأنجيزئالأنعىلأهل العلمأمجع«: Pقال ابن املنذر 

.)٢(»الذمةأهلمن
ُّوخالف يف هذا احلكم ابن سريين، والزهري، وزفر من احلنفية فأجازوا دفعها  ُ

-#١٤٢٥، ١فؤاد عبد املنعم أمحد، دار املسلم، ط: اإلمجاع، ملحمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، حتقيق) ١(
).١/٢٠٧(، الفتاوي اهلندية، )٢/٥١٩( ، موسوعة اإلمجاع، لسعدي أيب جيب، )٤٧ص(م، ٢٠٠٤

أيب محاد . د: إلرشاف عىل مذاهب العلامء، أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، حتقيقا) ٢(
م، ٢٠٠٤-#١٤٢٥، ١صغري أمحد األنصاري، مكتبة مكة الثقافية، اإلمارات العربية املتحدة، ط

)٩٩، ٨٠، ٣/٧٥.(



 

.)١(للكافر الذمي غري احلريب
ُوعمدة أدلة اجلامهري حديث معاذ  ِ ِ :إىل اليمن، فقال له^َّلـام بعثه النبي سُ

ْوا لذلك فأعلمهم ُادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا، وأين رسول اهللا، فإن هم أطاع...« ُْ ِ ْ َ َ
ْأن اهللا افرتض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة؛ فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم  ُْ ِ ٍْ ََ َ َّ

ُّأن اهللا افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد عىل فقرائهم َ ُ ً«)٢(.
هل الذمة ًأعطى أحدا من أ^فاملقصود هبا فقراء املسلمني ال غري، ومل يثبت أنه 

ًشيئا من الزكاة بوصف الفقر، ومل يثبت أن أحدا من الصحابة قد أعطى منها هيوديا مع كثرة  ً
.اليهود باملدينة، أو قراباهتم من أهل الرشك باجلزيرة، ال يف زمن اهلدنة وال يف غريها

ِوكل ما عساه أن ينقل يف هذا الصدد حممول عىل أنه من الصدقة املستحبة، ال ِ ٌ َ َُّ ْ ُ
ِالزكاة الواجبة، وذلك نحو قوله تعاىل ِ :﴿ R Q P O N M L K J I

^ ] \ [ ZY X W V U T S﴾]٨: املمتحنة[
وقد وقع اإلمجاع عىل جواز التصدق عىل الكافر، وإعطائه من صدقة التطوع، 

ٌورشط بعض الفقهاء أال يكون يف إعطاء احلريب تقوية له عىل قتال أهل اإلسالم َّ)٣(.
َّعىل أن األوىل يف صدقات التطوع أن تكون ألهل اإلسالم، إال -ًأيضا-واتفقوا  َ ْ َ

ُأن يدعو إىل الصدقة عىل غري املسلني داع معترب رجحانه  َُ ٌ ٍ.
عىل الطاعة وعبادة ) املسلمني: يعني(ألهنم يتقوون «: Pقال الرسخيس 

الدين عثامن بن عيل الزيلعي، ، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، لفخر)٦/٢٢٨(املجموع، للنووي، )١(
).١/٣٠٠(، #١٣١٥، ١املطبعة األمريية، القاهرة، ط

الدعاء : ، ومسلم، كتاب اإليامن، باب)١٣٩٥( ،وجوب الزكاة: أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب) ٢(
ًإىل الشهادتني ورشائع اإلسالم مطوال  .ممن حديث ابن عباس ) ١٩(َّ

، )٦/٢٤٠( ، املجموع، للنووي، )٤/١١٤(، املغني، البن قدامة، )٣/١١١(املبسوط، للرسخيس، ) ٣(
).١/٢٠٧(الفتاوي اهلندية، 



 

.)١(»الرمحن، والذمي يتقوى هبا عىل عبادة الشيطان
هم املؤلفة قلوهبم من مصارف الزكاة الثامنية واملنصوص عليه بعد التسليم بأن س

y x w v u t s r q ﴿: بقوله تعاىل
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اختلف العلامء يف بقاء هذا املرصف من مصارف الزكاة أو عدم بقائه بعد أن أوقفه 

.وهذا هو حمل اخلالف يف املسألةسعمر 
َفقد ادعي ِ لألقرع بن حابس،سُاإلمجاع عىل سقوط هذا السهم بام قاله عمر ُّ

.بن حصن، ومنعه هلام منه، وقد فعله بمحرض من الصحابة من غري نكري عليه منهموعيينة
ْوقد عورضت دعوى اإلمجاع بأنه ال يسلم؛ ألنه ال  َ ُينسخُِ َ ْ ُينسخ، وال ُ َ ْ به، ولو سلم ُ

.حاجة أهل اإلسالم إليهام بعد العزة والتمكنيلكان يف عيينة واألقرع فحسب؛ لعدم
ِوال يمتنع أن يكون باملسلمني يف ديار األقليات حاجة تدعو إىل تألف الكفار بأموال الزكاة،  ُّ

ٌوإيقاف العمل هبذا السهم ليس نسخا للحكم، وإنام هو ختلف له؛ لعدم وجود علته ومقتضيه ُّ ً.
َومما ينبغي أن يعلم أن املؤلفة قل َ ْ .مسلمون، وكافرون: وهبم صنفانُ

ًفأما املسلمون فصنفان أيضا ِ ٌصنف كانت نياهتم عىل اإلسالم ضعيفة فتألفهم : َّ
.ًتقوية لنياهتم^النبي 

ًوصنف كانت نياهتم حسنة فأعطوا تألفا لعشائرهم من املرشكني َُّ ُ.
: وأما املرشكون فصنفان كذلك

.ألذاهم؛ مثل عامر بن الطفيلًصنف يقصدون املسلمني بأذى فتألفهم دفعا 
.)٢(وصنف كان هلم ميل إىل اإلسالم تألفهم بالعطية؛ ليؤمنوا، كصفوان بن أمية

ِرؤساء قومهم من كافر يرجى إسالمه، أو كف رشه، ومسلم يرجى لعطيته «فهم  ِّ ُّ ُ

).٣/١١١(املبسوط، للرسخيس، ) ١(
).٣/٤٥٧(زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي، ) ٢(



 

ُقوة إيامنه، أو يرجى إسالم نظريه، أو نصحه يف اجلهاد، أو الدفع عن املسلمني، ُ ُ ِ ِ ِِ ُ ُّأو كف ُ َ
ِرشه؛ كاخلوارج ونحوهم، أو قوة عىل جباية الزكاة ممن ال يعطيها ِّ«)١(.

-من خالل ما سبق يتبني أن حمل النزاع هو بقاء هذا املرصف من مصارف الزكاة 
أو عدم بقائه وبالتايل عدم إعطاء املؤلفة قلوهبم من -وهو مرصف املؤلفة قلوهبم

.الكفار وغريهم من الزكاة
: ل يف املسألة وأصحاهبااألقوا

 :
.سعمر

، )٤(، وهو مشهور مذهـب املالكـية)٣(والشافعية)٢(وهو قول اجلمهور من احلنفية
Pوروايـة عـن أمحد بن حنبل 

)٥(.
 :

.

.)٨(، وبه قال الطربي وغريه)٧(وبعض املالكية)٦(وهو مذهب احلنابلة

).١/٢٩٤(اإلقناع، للحجاوي، ) ١(
-#١٤٠٥سمرقندي، دار الكتب العلمية، بريوت، حتفة الفقهاء، أليب بكر عالء الدين حممد بن أمحد ال) ٢(

). ٢/٢٥٨(، البحر الرائق، البن نجيم، )٢/٤٤(، بدائع الصنائع، للكاساين، )١/٢٩٩(م، ١٩٨٤
، مغني )١/٣٩٥(، أسنى املطالب، لزكريا األنصاري، )٣١٤-٢/٣١٣(روضة الطالبني، للنووي، ) ٣(

). ٣/١٠٩(املحتاج، للخطيب الرشبيني، 
). ١/٣٢٥(، الكايف، البن عبد الرب، )١/٤٩٥(، حاشية الدسوقي، )٢/٨٨(ليل، لعليش، منح اجل) ٤(
: ، الكايف، ملوفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة، حتقيق)٣/٢٢٨(اإلنصاف، للمرداوي، ) ٥(

).٢/١٩٨(م، ١٩٩٧-#١٤١٧، ١اهللا بن عبد املحسن الرتكي، دار هجر، اجليزة، طعبد
، اإلنصاف، للمرداوي، )٢/٣١٤(، رشح منتهى اإلرادات، للبهويت، )١/٢٩٤(اع، للحجاوي، اإلقن) ٦(

)٣/٢٢٨.(
).٢/٥١٥(، حاشية اخلريش، )١/٤٩٥(، الرشح الكبري، للدردير، )١٦٤ص(جامع األمهات، البن احلاجب، ) ٧(
).٥٢١-١١/٥٢٠(تفسري الطربي، ) ٨(



 

.)١(»ٍأن سهم املؤلفة قلوهبم باق وعليه األصحاب: الصحيح من املذهب«: قال املرداوي
ٍومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق«: ويف حاشية اخلريش ُ ُُ َ ْ ٌِ ِ ٌ ف الرابع من األصناف الصن»َّ

ُالثامنية يف املؤلفة قلوهبم وهم كفار، يعطون ليتألفوا عىل اإلسالم، والصحيح أن حكم  ََّ َ َ ُ ْ ُِ
.)٢(»ٍذلك باق

: األدلة واملناقشات
: من اإلمجاع، واملعقول: أدلة القول األول

: من اإلمجاع-١
َأمجع الصحابة عىل سقوط سهم املؤلفة قلوهبم؛ فقد ورد: قالوا : يف سنن البيهقيََ

يا خليفة رسول اهللا، : فقاالسجاء عيينة بن حصن، واألقرع بن حابس إىل أيب بكر 
َإن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كأل وال منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها  ََّ َ َ ِ ْ ُ َ ً

فقال عمر : قال. وحموه إياهسفذكر احلديث يف اإلقطاع وإشهاد عمر . ونحرثها
َّكان يتألفكام واإلسالم يومئذ ذليل، وإن اهللا قد أعز اإلسالم، ^إن رسول اهللا «: س ٍ َ ُ ُ َّ

.)٣(»َفاذهبا فاجهدا جهدكام ال أرعى اهللا عليكام إن رعيتام
: وجه الداللة

مل ينكر أبو بكر قوله وفعله، وبلغ ذلك الصحابة فلم ينكروا «: )٤(قال الكاساين
.)٥(»ًفيكون إمجاعا منهم عىل ذلك

).٣/٢٢٨(اإلنصاف، للمرداوي، ) ١(
).٢/٥١٥(اخلريش عىل خمترص خليل، حاشية ) ٢(
.سبق خترجيه) ٣(
يفالصنائعبدائع: عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، احلنفي، ملك العلامء، من مصنفاته)٤(

. هـ٥٨٧، تفقه عىل عالء الدين السمرقندي، وتويف سنة الدينأصوليفاملبنيالسلطان، الرشائعترتيب
).٢/٧٠( ، واألعالم، للزركيل، )٤/٢٥( ملحيي الدين القريش، اجلواهر املضية،

).٢/٤٥(بدائع الصنائع، للكاساين، ) ٥(



 

: من املعقول-٢
َإنام كان يعطيهم ليتألفهم عىل اإلسالم؛ وهلذا ^ثبت باتفاق األمة أن النبي  َّسامهم َّ

ٍاهللا املؤلفة قلوهبم، واإلسالم يومئذ يف ضعف وأهله يف قلة، وأولئك كثري ذوو قوة وعدد، واليوم  ٍ ٍَّ
ْبحمد اهللا عز اإلسالم، وكثر أهله، واشتدت دعائمه، ورسخ بن َّ َ َّ َوصار أهل الرشك أذالء، يانه،َ

ٍّواحلكم متى ثبت معقوال بمعنى خاص ينتهي بذهاب ذلك املعنى ً ً)١(.
: القرآن الكريم، والسنة املطهرة: أدلة القول الثاين

: القرآن الكريم: ًأوال
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: وجه الداللة
ُر اهللا تعاىل املؤلفة قلوهبم ضمن من ترصف هلم الزكاة؛ قال ابن اجلوزيذك َ ْ َُ ْ :

يتألفهم عىل اإلسالم بام يعطيهم، وكانوا ^هم قوم كان رسول اهللا واملؤلفة قلوهبم«
صنف : وأما املرشكون فصنفان... مسلمون وكافرون: ذوي رشف، وهم صنفان

عامر بن الطفيل، وصنف هلم : ذاهم، مثلًيقصدون املسلمني باألذى، فتألفهم دفعا أل
. )٢(»ميل إىل اإلسالم، فتألفهم بالعطية؛ ليؤمنوا، كصفوان بن أمية

: السنة املطهرة: ًثانيا
ما جاء عن : أعطى املؤلفة قلوهبم من الصدقات، ومن ذلك^ثبت أن النبي 

).٢/٤٥(املرجع السابق، ) ١(
).٣/٤٥٧(زاد املسري، البن اجلوزي، ) ٢(



 

^رسول اهللا وهو باليمن بذهبة يف تربتها إىل سبعث عيل : قالسسعيد اخلدري أيب
األقرع بن حابس احلنظيل، وعيينة بن حصن : بني أربعة نفر^فقسمها رسول اهللا 

الفزاري، وعلقمة بن عالثة العامري، ثم أحد بني كالب، وزيد اخلري الطائي، ثم أحد بني 
:^يعطي صناديد نجد ويدعنا، فقال رسول اهللا : ْفغضبت قريش، فقالوا: قال. نبهان

.)١(»لك ألتألفهمإين إنام فعلت ذ«
: وجه الداللة

.ٌّاحلديث نص يف جواز إعطاء املؤلفة قلوهبم من الزكاة
: املناقشة والرتجيح

: نوقشت أدلة القول األول بام ييل
ًمل يقل بسقوط سهم املؤلفة قلوهبم، وإنام رأى اجتهادا أنه ال حاجة سإن عمر  َْ ُ

ًإلعطائهم، واحلكم يدور مع علته وجودا وع ِ ِ .)٢(ًدماَِّ
َوإذا كان املسلمون زمن عمر واخلالفة الراشدة وما بعدها بحيث ال حيتاجون إىل  َ
ِقوة أو عدد املؤلفة قلوهبم فال يسلم هذا يف كل وقت، واملسلمون يف بالد األقليات اليوم قد  ِ ِ
ُضعفت شوكتهم، وهانوا لدى أعداء دينهم، وأصبحت الدولة لغريهم، وهم بحاجة ملن يدفع  ََ ْ

ُنهم، أو يسلم من أهل تلك الديار من الكفار، وال سيام أهل الفكر واحلذق والقوةع ِْ ُ.
: ونوقشت أدلة القول الثاين بام ييل

َاحلكم الذي تضمنته اآلية الكريمة بإعطاء املؤلفة قلوهبم قد نسخ، والناسخ أحد ثالثة ِ ُ :
.)٣(إمجاع الصحابة عىل عدم إعطاء املؤلفة قلوهبم-١

ر ، ومـسلم، كتـاب ذكـ)٤٣٥١( بعث عيل بن أيب طالب عليه السالم، : أخرجه البخاري، كتاب املغازي، باب) ١(
.سمن حديث أيب سعيد اخلدري ) ١٠٦٤( اخلوارج وصفاهتم، 

).٣٣/٩٤(، جمموع الفتاوي، البن تيمية، )٩/٣١٧(املغني، البن قدامة، ) ٢(
).٢/٤٥(بدائع الصنائع، للكاساين، ) ٣(



 

تؤخذ من أغنيائهم «: -عن الزكاة-، وفيه سنة، وهو حديث معاذ بن جبل الس-٢
ُّوترد عىل فقرائهم َ ُللمسلمني؛ فال تدفع إىل من كان من »فقرائهم«؛ فالضمري يف »ُ َ ْ ُ

ًاملؤلفة قلوهبم كافرا أو غنيا، وتدفع إىل من كان منهم مسلام فقريا بوصف الفقر؛  ً ًَ ْ ُ
. )١(هةفالنسخ للعموم أو خلصوص اجل

وأتـاه -: سقال عمر بن اخلطـاب «: فقد روى الطربي يف تفسريه: القرآن الكريم-٣
﴾LKJIHGEDCB﴿-عيينــــــة بــــــن حــــــصن

.)٢(»ليس اليوم مؤلفة: أي]٢٩:الكهف[
َوأجيب ِ َّبأن دعوى اإلمجاع غري صحيحة وال مسلمة: ُ َ ُ.

ِال أعلم شيئا نسخ حكم املؤلف«: قال الزهري َّ َ ََ َ ً«)٣(.
ًوهذا هو القول عندي؛ ألن اآلية حمكمة، ال نعلم هلا ناسخا من «: أبو عبيدوقال 

.)٤(»كتاب، وال سنة
ُفأما اإلمجاع فال ينسخ وال ينسخ به«: وقال ابن قدامة َُ َْ ُْ ُ«)٥(.

ٌوال ينسخ حكم به «: ويف رشح الكوكب املنري َُ ْ َ؛ ألنه إذا وجد -باإلمجاع: أي-ُ ِ ُ
ٍّإمجاع عىل خالف نص فيكون ًقد تضمن ناسخا، ال أنه هو الناسخ، وألن اإلمجاع ٌ َ َّ

َمعصوم من خمالفة دليل رشعي ال معارض له، وال مزيل عن داللته، فتعني إذا وجدناه  ََّ َ ِ
ٍخالف شيئا أن ذلك إما غري صحيح إن أمكن ذلك، أو أنه مؤول، أو نسخ بناسخ؛ ألن  َ ِ ُ ً

ٌإمجاعهم حق؛ فاإلمجاع دليل عىل النسخ، ال ر .)٦(»ٌافع للحكمٌّ

).٣/٢٨٨(حاشية ابن عابدين، ) ١(
).١١/٥٢٢(تفسري الطربي، ) ٢(
).٣/٤٥٧(زاد املسري، البن اجلوزي، ) ٣(
).٧٢٢ص(حممد خليل هراس، دار الفكر، بريوت، : كتاب األموال، أليب عبيد القاسم بن سالم، حتقيق) ٤(
).٨٧ص(روضة الناظر، البن قدامة، ) ٥(
).٣/٥٧٠(رشح الكوكب املنري، البن النجار، ) ٦(



 

ٌفال يتأتى نسخ بعد وفاته  ْ َ ِّ، وهو ال يكون إال بالنص املعصوم، واإلمجاع ال ^َّ
ً؛ فال يصلح اإلمجاع أن يكون ناسخا^َّيتأتى إال بعد وفاته  ُ ُ.

ُأما حديث معاذ فهو عام، يقرر أن األصل رصف الزكاة إىل فقراء املسلمني، وقد بينت اآلية  ْ َ ُ ِّ ٌَّ
ِثناء من ذلك، وهو إعطاء الكفار رجاء إسالمهم، ونفعهم لدينناالكريمة است َ ً.

َمل يعطل نصا، ومل ينسخ رشعا؛ فإن الزكاة تعطى ملن سأن عمر : وصفوة القول ُِّ ً ْ َ ْ ْ
ْيوجد من األصناف الثامنية، فإن مل يوجد صنف سقط سهمه، ومل جيز أن يقال إن ذلك : َُ

ٌتعطيل لكتاب اهللا، أو نسخ له ْ َ)١(.
: الرتجيح
ُقول من قال ببقاء هذا السهم للمؤلفة قلوهبم؛ سواء أكانوا -واهللا أعلم-يرتجح 

: من املسلمني، أم من الكفار؛ وذلك ألمور، منها
.يؤيد قول املبيحني^قوة أدلة املجوزين وسالمتها من املعارضة الراجحة، وقوله وفعله-١
ُضعف القول بالنسخ، وال يعلم أن ص-٢ َ ْ ُحابيا ينسخ قوله أو فعله نصا من كتاب اهللا ُ ُ ُ َ ْ

.ًتعاىل، أو حكام قطعيا من أحكامه
ٌوال شك أن إعطاء املؤلفة قلوهبم فيه دفع عن املستضعفني ببالد األقليات، وإقامة -٣ ٌْ َ

ٌلدينهم وتقوية لشوكتهم، كام هو وسيلة دعوية ناجحة ٌ ٌ ٌ.
والذي عندي أنه إن قوي اإلسالم زالوا، «: Pقال أبو بكر بن العريب املالكي -٤

ُوإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم، كام كان رسول اهللا  َ يعطيه؛ فإن الصحيح قد ^ُ
ًبدأ اإلسالم غريبا، وسيعود غريبا كام بدأ«روي فيه  ً«)٣()٢( .

).٢/٦٠١(فقه الزكاة، للقرضاوي، ) ١(
ًسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا بيان أن اإل: أخرجه مسلم، كتاب اإليامن، باب)٢( .سمن حديث أيب هريرة) ١٤٦( ً
).٢/٥٣٠(أحكام القرآن، البن العريب، ) ٣(



 

ِفمتى احتاج أهل أقلية حتقيق مصلحة اجتامعية أو سياسية أو دينية ألهل دين: وعليه ٍِ َ َّ هم ُ
ًفدفعوا من زكاة أمواهلم تأليفا عىل اإلسالم أو دفعا عنه فال حرج عليهم يف ذلك ً.

ًوإذا كان أمر الزكاة يف مجعها وتفريقها موكوال إىل اإلمام الرشعي فإن هذه  ُ ْ َ
َالفريضة ال تزول وال تسقط بغيابه، وإنام يقوم أهل احلل والعقد يف تلك الديار مقام  َِّ ُ

ُفينفذون ما استطاعوا من األحكام، وتقوم املراكز واجلمعيات واهليئات اإلمام أو نائبه،
َاإلسالمية يف تلك البالد بعلامئها وقادهتا مقام اإلمام يف النظر ملصلحة املسلمني والدفع 

.عن املستضعفني، وال شك أن الترصف عىل األقلية منوط باملصلحة
: الثالثةوجاء يف قرار املجلس األوريب لإلفتاء يف دورته

ُتدارس املجلس هذا املوضوع، وانتهى إىل مرشوعية حتصيل هذه املؤسسات « َ
َللزكاة من أصحاهبا ورصفها يف مصارفها الثامنية، أو من وجد منهم، ال سيام أن  ِ ُ

: املسلمني مأمورون بتنظيم حياهتم، ولو كانوا ثالثة، كام جاء يف احلديث النبوي
وأن ذلك من التعاون عىل الرب ،)١(»روا أحدكمِّإذا كنتم ثالثة يف سفر فأم«

ٌوالتقوى، كام أنه إحياء لركن من أركان اإلسالم، ال يتوقف عىل وجود اخلليفة؛ لقوله 
]١٦: التغابن[﴾z y x w﴿: تعاىل

فإذا مل نستطع إقامة اخلالفة ؛)٢(»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«: ^وقوله 
َصنا من فرائض وواجبات فعلينا أن نؤدهيا كام أمر اهللا تعاىل واستطعنا أداء ما خي َ ََ َ ٍ َ َ ُّ

ِّ، وسقوط بعض الواجبات عنا للعذر ال يكون سببا يف إسقاط الكل، وقد ^ورسوله  ً
َكان املسلمون يف العهد املكي يؤتون الزكاة التي وصف اهللا هبا املؤمنني واملحسنني يف  ُ ْ ُ

، والطرباين يف )٢٦٠٨( ، همَأحدَونُرِّمَؤُييسافرونالقوميفباب: أخرجه أبو داود، كتاب اجلهاد، باب)١(
).١٣٢٢(يف السلسلة الصحيحة، ، وصححه األلباينسمن حديث أيب سعيد اخلدري ) ٨/٩٩(األوسط، 

.سبق خترجيه) ٢(



 

وذلك قبل قيام دولة املدينة، ونعني هبا الزكاة املطلقة قبل كتابه الكريم يف السور املكية، 
. )١(»حتديد األنصبة واملقادير

.وباجلملة فإن الراجح جواز دفع يشء من الزكاة يف مرصف املؤلفة قلوهبم عند االقتضاء
.وإذا جاز هذا من أموال الزكاة املفروضة فجوازه يف الصدقة املندوبة من باب األوىل

ُوكل من حرم عليه صدقة الفرض من األغنياء، وقرابة املتصدق، «: امةقال ابن قد
َوالكافر وغريهم جيوز دفع صدقة التطوع إليهم، وهلم أخذها ُ ْْ َ ِ ُ َ«)٢(.

U T S R Q P O N M L K J I ﴿: وقد قال تعاىل
^ ] \ [ ZY X W V﴾]٨: املمتحنة[.

.]٨: اإلنسان[﴾1 2 3 4 5 6 7﴿: وقال سبحانه
ُاحلريب من أهل دار احلرب يؤخذ قهرا بالغلبة، أو من أهل القبلة يؤخذ «:واألسري َُ َْ ُْ ًُ
.)٣(»ٍّفيحبس بحق

ًويكون إطعام األسري املرشك قربة إىل اهللا تعاىل غري أنه من صدقة «: قال القرطبي
.)٤(»التطوع؛ فأما املفروضة فال

).٢٥ص(قرارات وفتاوي املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، املجموعتان األوىل والثانية، ) ١(
).٤/١١٤(املغني، البن قدامة، ) ٢(
).٢٣/٥٤٣(تفسري الطربي، ) ٣(
).١٩/١٢٩(تفسري القرطبي، ) ٤(



 

 


 

 



 



 

 
 

 

 :

ْالتعامل بالربا جممع عىل حتريمه يف كل رشيعة منزلة، ومع هذا فقد وجد من  َُ َ ِ ُ
ًيستبيحه ظلام وعدوانا، قال تعاىل ً :﴿  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

° ¯ ® ¬ « ª ©µ ´ ³ ² ±﴾]١٦١- ١٦٠: النساء[.
﴾§¨©ª»﴿: اليهود قالواوملا استباح اليهود أخذ الربا من غري 

.]٧٥: آل عمران[
ُظلت القوانني يف البالد النرصانية حترم الربا حتى جاءت الثورة الفرنسية عام قد و ِّ َ ُ

فأباحت ما يسمى بالفائدة عىل القروض يف حدود معينة، ثم انتقلت هذه ،م١٧٨٩
.منا هذاَّليستمر األمر إىل يو،م١٨٠٤اإلباحة إىل تقنني نابليون الصادر يف 

ُنت التعامل بالربا ورشعته دينا وقانونا مـَّنـَفإن بالد األقليات اليوم قد ق: وعليه ً ً ََّ َ ًعا، ـَبـَّتـِ
ٍمع ما فيه من استغالل فاحش لذوي احلاجات، وخرق واضح للتكافل يف املجتمعات، 

ٍوعرقلة جلية ملسرية التنمية وحمارصة ملجاالت االستثامر، وتسبب مبارش يف ال كوارث ٍ
َّاألزمة املالية التي عمت مؤخمااالقتصادية اهلائلة واألزمات املالية اخلانقة، و ْ َّ َرا الغرب َ ً

دليل واضح عىل صحة هذه اآلثار الوخيمة لربا البنوك إال األورويب واألمريكي بأرسه 
.واملصارف املعارصة

ُواملسلم الذي حتمله ظروفه عىل اإلقامة ببالد غري املسلمني ُ ِ ْ ، وكذا الذي أسلم من َ
ِأهل تلك الدار مأمور باجتناب الربا كثريه وقليله، منهي عن الوقوع يف ظاهره وخفيه ِ ِ ِِّ ِ ٌّ ٌِ ِ.



 

وال شك أن املسكن حاجة أساسية لكل إنسان، وتوفريه بشكل مناسب حيقق األمان 
.واالطمئنان

ق التمويل وقد شاعت يف املجتمعات الغربية اليوم ظاهرة رشاء البيوت عن طري
َالبنكي، وذلك بأن يتقدم طالب الرشاء إىل أحد البنوك ليقرضه قيمة البيت فيسددها،  َّ
َثم يتقاىض البنك منه هذا القرض أقساطا شهرية يتقاىض عنها فوائد ربوبية؛ بحيث إنه  ً َ

.قد يتضاعف املبلغ يف هناية املدة إىل ثالثة أضعاف أو أكثر بحسب مدة القرض
ًأكل الربا أضعافا مضاعفة إال أن كثريا من الناس قبيلملعاملة من ومع كون هذه ا َّ ً ً ِ

ًيرون فيها حال رسيعا ملشكلة تأمني سكن أرسي مريح، وتوفري ٍ ٍّ ًِ َ ُ ٍ قيمة اإلجيارات التي لاَ
.تكون باهظة مع مرور الزمن

عىل أن القسط الذي قد يدفع شهريا للبنك يعادل تقريبا اإلجيار السنوي الذي
. مع مجلة مزايا اقتصادية ومالية متنوعةيدفع يف حالة استئجار البيت،

ُوالواقع الغريب ال يداور يف كون هذه املعاملة من الربا، وال يتعسف خترجيات أو يتمحل  َّ ٍُ ُ ِ َ
َمتحالت ليسيغها عند اجلمهور؛ وإنام قد يقع هذا من بعض من قد يفتي لألقليات ِ ِ ٍُ ُّ!

املصارف واألعامل املرصفية يف الرشيعة «: ب اجلامل يف كتابهغري. قول د: ومن ذلك
-الغربية الربوية: أي-وبالنسبة للمسلمني الذين يودعون أمواهلم يف املصارف «: »اإلسالمية

َويرتكون أو يعيدون إليها ما استحقوه من فوائد، فإنه ال تردد يف احلكم بجواز أخذ هؤالء املسلمني  ُّ َ َ َ ُّ
َبل قد يكون أخذهم هلا واجبا إذا تيقن أنه يلتلك الفوائد،  ً ْ ُ .)١(»لحق باملسلمني رضر يف حالة تركهاُ

َوقد سوغ بعض الفقهاء املعارصين العمل َهبذه العقود وفق قيود وضوابط وضعوها؛ َّ ٍ َ
.ِّمن جواز أخذ الربا من احلريب يف دار احلربPًاعتامدا عىل ما ذهب إليه أبو حنيفة

. )٤٣٥ص(،ريب اجلاملغ. املصارف واألعامل املرصفية، د) ١(



 

: ونقول هلم من جهة أخرى«: »الفتاوي«يف Pرشيد رضا يقول الشيخ حممد
َّفهل يدعون أن اهللا يأمره بأن يدفع ألهلها كل ما ،إذا أقام املسلم يف غري دار اإلسالم َ َّ

وحيرم -وال مندوحة له عن ذلك-ُيوجبه عليه قانون حكومتها من مال الربا وغريه 
انون من ربا وغريه برضاهم عليه أن يأخذ منهم ما يعطونه إياه بحكم ذلك الق

ُهل يعتقدون أن اهللا تعاىل يوجب عىل املسلم أن يكون عليه الغرم : أعني!! واختيارهم ْ ُ
ُمن حيث يكون لغريه الغنم ْ ًيوجب عليه أن يكون مظلوما مغبونا: أي!! ُ ً« .)١(

ٍال بأس بأخذ قرض من البنك لقاء فائدة «: Pوقال الشيخ مصطفى الزرقا َ
ِنتيجته متلك البيت يف هناية تسديد القرض مع فائدتهٍبيتِرشاءِألجل ُ ُّ ُ ُ«.)٢(

وتكييف هذه املسألة يتعلق من جهة ببحث املسألة من حيث انطباق حكم الربا 
عليها، ثم بحث أثر احلاجة العامة، أو احلاجة الشديدة يف الرتخيص يف املحرمات 

ِّت يف هذا الشأن باإلباحة أو احللالقطعية، ومدى جواز استصدار فتيا عامة لألقليا ِ.
ًعترب هذه النازلة من أكثر النوازل حضورا يف لقاءات العلامء بالغرب، ومراكز ُوت

.الفتيا لدهيم هناك
: حترير حمل النزاع

.انعقد اإلمجاع عىل حرمة ربا القروض والديون: ًأوال
َوكل قرض رشط فيه أن يزيده فهذا حرام بغ«: قال ابن قدامة ِ ري خالف، قال ابن ُ

ًأمجعوا عىل أن الـمسلف إذا اشرتط عىل املستسلف زيادة أو هدية فأسلف عىل : املنذر ً َ ِ ْ ُ
. )٣(»ذلك أن أخذ الزيادة عىل ذلك ربا

).٥/١٩٧٧(،فتاوي الشيخ حممد رشيد رضا) ١(
).٦٢٦-٦٢٠ص (،فتاوى الشيخ الزرقا) ٢(
).٦/٤٣٦(،املغني، البن قدامة) ٣(



 

. )١(» ًوأما إذا كانت الزيادة مرشوطة يف العقد فتحرم اتفاقا«: وقال الشوكاين
؛ ًلقا بني املسلم وغريه يف دار اإلسالمعىل حرمة الربا مط-ًأيضا-وقد اتفقوا : ًثانيا

َبل إن الفقهاء نصوا عىل منع املستأمنني والذميني من التعامل بالربا فيام بينهم يف دار  ُّ
.ِّاإلسالم باتفاق

َفإن دخل جتار أهل احلرب دار اإلسالم بأمان، فاشرتى «: يقول الرسخيس ُِ
ْأحدهم من صاحبه درمها بدرمهني، مل أجز من ذل ِ ُ ُك إال ما أجيزه بني أهل اإلسالم، ً

وكذلك أهل الذمة إذا فعلوا ذلك؛ ألن مال كل واحد منهم معصوم متقوم وال يتملكه 
ًصاحبه إال بجهة العقد، وحرمة الربا ثابتة يف حقهم، وهو مستثنى من العهد؛ فإن النبي  ِّ

ب إىل جموس وكت)٢(»إال من أربى؛ فليس بيننا وبينه عهد«: كتب إىل نصارى نجران^
ُإما أن تدعوا الربا أو تأذنوا «: هجر َ َ فالتعرض هلم يف ذلك باملنع » بحرب من اهللا ورسولهَّ

ُال يكون غدرا باألمان؛ وهذا ألنه ثبت عندنا أهنم نـهوا عن الربا، قال تعاىل ُ ً :﴿ ±
µ´³²﴾]بل لفسق يف االعتقاد تدين؛فمبارشهتم ذلك ال تكون عن ]١٦١: النساء

ُ، فيمنعون من ذلك، كام يمنع املسلموالتعاطي ُ ُ َُ َْ ْ َ«)٣( .
عىل أنه إذا دخل املسلم يف دار احلرب بأمان من أهلها -ًأيضا-اتفق الفقهاء : ًثالثا

.فال جيوز له أن يعطي الربا فيها للحريب

). ٥/٢٧٦(،نيل األوطار، للشوكاين) ١(
ملسو هيلع هللا ىلص كتب رسول اهللا«: ًمن حديث الشعبي مرسال، قال) ١٤/٥٥٠(،»مصنفه«ابن أيب شيبة يف : أخرجه) ٢(

، واإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتابه »أن من بايع منكم بالربا فال ذمة له: -وهم نصارى-إىل أهل نجران 
فذكر ... ًصالح أهل نجران وكتب هلم كتاباملسو هيلع هللا ىلص ، من حديث أيب املليح اهلذيل أن رسول اهللا)٥٠٣(،»األموال«

.احلديث» ...ا من ذي قبل فذمتي منه بريئةعىل أن ال يأكلوا الربا، فمن أكل الرب«: احلديث، وفيه
، وقال احلافظ ابن حجر »غريب«: »نصب الراية«قال عنه الزيلعي يف » ...َإال من أربى«: واحلديث بلفظ

.»مل أجده هبذا اللفظ«: )٢/٦٤(،»الدراية«يف
).١٤/٥٨(،املبسوط، للرسخيس) ٣(



 

ٍواخلالف بينهم جار فيام يأخذه املسلم من احلريب من الربا يف دار احلرب بعدما 
.فاجلمهور عىل حرمته، وأليب حنيفة وبعض الفقهاء قول باجلوازَدخلها بأمان،

فيام يتعلق بخصوص النازلة فإن القائلني بجواز هذا التعامل قد أقروا : ًرابعا
ِّبانطباق حد القرض الربوي عليه َ.

: وجاء يف البيان اخلتامي لرابطة علامء الرشيعة الذي عقد بالواليات املتحدة األمريكية ما ييل
ًإن الطريقة املتاحة حاليا لتملك السكن عن طريق التسهيالت البنكية بسداد «

الثمن إىل البائع وتقسيطه عىل املشرتي هو يف األصل من الربا، وال جيوز للمسلم 
ًاإلقدام عليه إذا وجد بديال رشعيا يسد حاجته، كالتعاقد مع رشكة تقدم متويال عىل  ًُ ِّ ُّ

.)١(»أو غريها،حة، أو املشاركة املتناقصةأساس بيع األجل، أو املراب
.)٢(ومثل هذا الكالم صدر عن البيان اخلتامي للدورة الثانية للمجلس األورويب لإلفتاء

َإال أن كال البيانني و َ .ًفيه تسويغ هذا العمل بناء عىل مرتكزات فقهية وواقعيةَدَرِ
: احة هذا التعاقدَّفأما بيان رابطة علامء الرشيعة فقد جاء يف مسوغات إب

ًإذا مل يوجد أحد البدائل املرشوعة، وأراد املسلم أن يتملك بيتا بطريقة التسهيالت البنكية، «
فقد ذهب أكثر املشاركني إىل جواز التملك للمسكن عن طريق التسهيالت البنكية؛ للحاجة 

َالتي تنزل منزلة الرضورة، أي ُ َّ َ : ال بد أن يتوافر هذان السببان: ُ
ِيكون املسلم خارج دار اإلسالمأن - َ.
وأن تتحقق فيه احلاجة لعامة املقيمني يف خارج البالد اإلسالمية؛ لدفع املفاسد -

االجتامعية واالقتصادية واألخالقية والدينية، وحتقيق املصالح التي تقتضيها 

صالح . يل رشاء املساكن يف املجتمعات الغربية، دوقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمو) ١(
).١٦-١٥ص(،الصاوي، دار األندلس اخلرضاء، جدة

.وما بعدها) ١٤٨ص(قرارات وفتاوي املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، املجموعتان األوىل والثانية، ) ٢(



 

املحافظة عىل الدين والشخصية اإلسالمية عىل أن يقترص عىل بيت للسكن 
.)١(» ...ليه، وليس للتجارة، أو االستثامرالذي حيتاج إ

ًوإذا مل يكن هذا وال ذاك ميرسا يف الوقت «: وجاء يف بيان املجلس األورويب لإلفتاء َّ َُ
ًال يرى بأسا -يف ضوء األدلة والقواعد واالعتبارات الرشعية-احلارض، فإن املجلس 

تاج إليه املسلم لسكناه من اللجوء إىل هذه الوسيلة، وهي القرض الربوي لرشاء بيت حي
هو وأرسته، برشط أال يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه األسايس، 

ُوأال يكون عنده من فائض املال ما يمكنه من رشائه بغري هذه الوسيلة ُُ ِّ َ «)٢(.
ِّفإن النزاع دائر حول حل االقرتاض الربوي من البنوك للحاجة إليه يف : وعليه ِ ٌ

اكن للمقيمني ببالد الغرب، وذلك بعد التسليم بحرمة االقرتاض الربوي من رشاء املس
.غري اضطرار إليه
ِّيف جواز إصدار فتيا عامة، وليست خاصة بمستفت بعينه بحل هو فإن النزاع : وبعبارة أدق ِ ٍِ

.ًاالقرتاض الربوي من البنوك الغربية؛ تلبية حلاجة املسلمني املقيمني بتلك الديار
: الفسبب اخل

. )٣(»ِّال ربا بني املسلم واحلريب يف دار احلرب«: من قوله^ما روي عنه 
ُوهو ما استفيد منه جواز التعامل مع احلريب يف دار احلرب بالربا، والعقود  َ ُِ ْ

ُّالفاسدة؛ حيث إن األصل يف أموال احلربيني احلل َِ.
َوكذا ما تقعد عند الفقهاء واألصوليني من تنزيل احلاج ََّ ِات منزلة الرضورات يف إباحة املحظوراتَ َِ.

بالرواية اآلنفة، وهي َذَخَأْنَفإن املعاملة جائزة من حيث األصل عند م: وعليه

).١٦-١٥ص(،املصدر السابق) ١(
.)١٤٨ص(،ء والبحوث، املجموعتان األوىل والثانيةقرارات وفتاوي املجلس األورويب لإلفتا) ٢(
.سبق خترجيه) ٣(



 

.بالتقعيد الفقهي أو األصويلَذَخَأْنَحمرمة من حيث األصل عند م
َاألولون ال يمتد اجلواز فيه ليشمل دار اإلسالم، بينام ما ذهبوما ذهب إليه َ ُ إليه ُّ

ٍّاآلخرون يمتد ليشمل دار احلرب ودار اإلسالم عىل حد سواء َُّ َ.
: األقوال وأصحاهبا

 :

 :

)١(وهو قول الشيخ حممد رشيد رضا 
Pامة للفتوى وأفتت به اهليئة الع

، Pاملكونة من الشيخ بدر املتويل عبد الباسط ) جلنة األمور العامة(بالكويت 
، والدكتور حممد فوزي فيض اهللا، والدكتور Pوالدكتور حممد سليامن األشقر 

.)٢(خالد املذكور، والدكتور عبد الستار أيب غدة 
Pًوأفتى به أيضا الشيخ مصطفى الزرقا

.)٤(سف القرضاويوالشيخ الدكتور يو، )٣(
أفتى املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث يف دورته الرابعة املنعقدة يف مدينة به و

.م١٩٩٩هـ املوافق أكتوبر سنة ١٤٢٠دبلن بجمهورية أيرلندا يف شهر رجب سنة 
وكذا رابطة علامء الرشيعة يف أمريكا الشاملية يف بيان املؤمتر املنعقد يف الفرتة من 

.م١٩٩٩من نوفمرب سنة ٢٢-١٩املوافق ،هـ١٤٢٠ن سنة من شعبا١٣-١٠
ِّوهو قول مبني عىل جواز أخذ املسلم الربا من احلريب يف دار احلرب إذا دخلها بغري أمان ٌّ.

ِّوهو قول أيب حنيفة وحممد بن احلسن الشيباين، والثوري والنخعي، وعبد امللك  ِّ ِّ

).١٩٧٨-٥/١٩٧٤(،فتاوي الشيخ حممد رشيد رضا) ١(
) ٨٥/ع(٤٢فتوى رقم ،فتاوى اهليئة العامة للفتوى بالكويت)٢(
).٦٢٦-٦١٤ص (،فتاوي الشيخ مصطفى زرقا) ٣(
.وما بعدها)١٥٤ص (،يوسف القرضاوي. يف فقه األقليات، د) ٤(



 

: ، وقيل»ال حيرم الربا يف دار احلرب«: ال، ونقل عنه أنه ق)١(بن حبيب، ورواية عن أمحد
.)٢(إنه قول ابن تيمية
.)٣(» ال ربا بني املسلم واحلريب يف دار احلرب«: قال الزيلعي

ٌالربا حمرم يف دار اإلسالم واحلرب، إال بني مسلم «: وقال املجد ابن تيمية َّ
. )٤(»ٍّوحريب ال أمان بينهام

ألن أمواهلم «: -ًلتعامل بالربا بني املسلم واحلريب معلالبعد أن ذكر إباحة ا-وقال ابن مفلح 
ًمباحة، وإنام حظرها األمان يف دار اإلسالم، فام مل يكن كذلك كان مباحا ُ ََ َ«)٥(.

 :

.

تاوي عدة جمامع فقهية، كام يف فتوى جممع الفقه وهو قول أكثر العلامء، وصدرت به ف
ِّاإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة يف املؤمتر السادس سنة  هـ املوافق ١٤١٠ِّ

، وفتوى جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا، يف دورة مؤمتره الثاين بكوبنهاجن )٦(م١٩٩٠
.)٧(م٢٠٠٤يونيو ٢٥-٢٢هـ املوافق ١٤٢٥مجادى األوىل ٧-٤بالدانمرك، من 

: األدلة واملناقشات
: من السنة، والقواعد، واملعقول: أدلة القول األول

).٤/١٥٧(،، املبدع، البن مفلح)٧/١٣٢(،، بدائع الصنائع، للكاساين)٧/٤٢٢(،حاشية ابن عابدين) ١(
).٦/٢٩٢(،، الفروع، البن مفلح)٤٢-٥/٤١(،اإلنصاف، للمرداوي) ٢(
).٤/٩٧(،تبيني احلقائق، للزيلعي) ٣(
د الدين أيب الربكات عبد السالم بن عبد اهللا بن املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ملج) ٤(

).١/٣١٨(،م١٩٨٤- # ١٤٠٤، ٢اخلرض بن حممد ابن تيمية احلراين، مكتبة املعارف، الرياض، ط
).٤/١٥٧(،املبدع، البن مفلح) ٥(
).١/١٨٧(،جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السادس) ٦(
).١٠٢-١٠٠ص (،قرارات وتوصيات املؤمتر الثاين للمجمع) ٧(



 

: السنة املطهرة: ًأوال
ال ربا بني املسلم واحلريب يف دار «: أنه قال^ًما روى مكحول مرسال عن النبي -١

.)١(»احلرب
: وجه الداللة

.)٢(يف دار احلرب خاصةربا عند التعامل بالدلت الرواية عىل رفع احلرمة 
وربا اجلاهلية ... «: وفيه،وخطبة الوداع^يف حجة النبي سحديث جابر -٢

.)٣(»موضوع، وأول ربا أضع ربانا؛ ربا العباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله
: وجه الداللة

ٍوكانت وقتئذ دار حرب-وهو يدل عىل أن العباس بعدما أسلم رجع إىل مكة  َ ْوكان ير-ٍ ِيب ُ
َّفيها بعد نزول التحريم إىل زمن الفتح، فدل عىل أنه ال ربا بني املسلم واحلريب يف دار احلرب، ولو 

ِمل يكن ذلك لوجب أن يكون ربا العباس موضوعا من يوم .)٤(َأسلم ً
ًففي ذلك ما قد دل عىل أن الربا كان حالال فيام بني املسلمني : قال الطحاوي َّ

ٍكانت دار حرب، وهو حينئذ حرام بني املسلمني يف دار اإلسالم، واملرشكني بمكة، ملا  ٍ َ
.)٥(َّويف ذلك ما قد دل عىل إباحة الربا بني املسلمني وأهل احلرب يف دار احلرب 

ُّهذا احلديث يدل عىل جواز الربا يف دار احلرب بني املسلم «: قال الرسخيس
.)٦(» واحلريب

.سبق خترجيه) ١(
). ٤/٢٣٥(، رشح كتاب السري الكبري، للرسخيس، )١٤/٥٦(،املبسوط، للرسخيس) ٢(
.ممن حديث جابر بن عبد اهللا ) ١٢١٨( ، ^حجة النبي : مسلم، كتاب احلج، باب: أخرجه) ٣(
).٩/١٠٦(،، اجلوهر النقي، البن الرتكامين)١٤/٥٧(،املبسوط، للرسخيس) ٤(
شعيب األرنؤوط، مؤسسة : رشح مشكل اآلثار، أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، حتقيق) ٥(

).٨/٢٤٨(الرسالة، بريوت، 
).١٤/٥٧(،املبسوط، للرسخيس) ٦(



 

هل تصارعني؟ : َيه بأعىل مكة فقال له ركانةلق^أن النبي : حديث ركانة، وفيه-٣
َّفأخذ شاة، ثم عاوده، فأسلم الرجل ورد عليه رسول اهللا ^فصارعه النبي  غنمه ^ ً

ًتكرما عليه ُّ)١(.
َما نقل من مقامرة الصديق للمرشكني قبل اهلجرة عىل نرص الروم عىل الفرس، -٤ ِ ُ

ُوأقره النبي  .)٢(عىل ذلك^َّ
: وجه الداللة

ِعىل جواز أكل أموال احلربيني بأي وجه كان، برشط حتقق رضاهمن يدالا ومه .)٣(بهُّ
: القواعد: ًثانيا

ِتنزيل احلاجة منزلة الرضورة : قاعدة-١ َِ ُ)٤( :
ًال شك أن احلاجة إىل السكن حاجة ماسة، وإباحة هذه املعاملة يرفع حرجا كبريا،  ً

ًويدفع مفاسد واقعة ومتوقع،ويقيض حاجة عامة .ةَ
َما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة : قاعدة-٢ ُِ ُ َ ُأما ما حرم لذاته فال حتله إال الرضورات،)٥(ِّ َّ ُ ُُّ ِ ُ َ ِّ َّ :

ٌواملحرم لذاته هو أكل الربا، أما إيكاله أو كتابته ونحوه فهو حمرم سدا للذريعة؛  َّ ُ ُ ُ

شعيب األرناؤوط، مؤسسة : ، بتحقيق»املراسيل«أخرجه اإلمام أبو داود سليامن بن األشعث يف كتابه ) ١(
،»الكربى«البيهقي يف : ً، من حديث سعيد بن جبري مرسال، ومن طريقه)٣٠٨(،هـ١٤٠٨، ١الرسالة، بريوت، ط

ًوهو مرسل جيد، وقد روي بإسناد آخر موصوال، إال أنه ضعيف«: ، وقال)١٠/١٨( اهـ» واهللا أعلم. ُ
ًوأخرجه خمترصا مقترصا عىل املصارعة  ،ئميف العام: أبو داود، كتاب اللباس، باب- بدون قصة الشياه-ً

، من حديث أيب جعفر بن )١٧٨٤(،العامئم عىل القالنس: ، والرتمذي، كتاب اللباس، باب)٤٠٧٨(
.حممد بن عيل بن ركانة

، من )٣١٩٣(، ومن سورة الروم: الرتمذي، كتاب تفسري القرآن، باب) ١/٣٠٤(أمحد، : أخرجه) ٢(
.»حديث صحيح حسن غريب«: وقالابن مكرم األسلمي نيارحديث 

).٧/٣٨(،، رشح فتح القدير، البن اهلامم)٦/١٤٧(،، البحر الرائق، البن نجيم)١٤/٥٧(،املبسوط، للرسخيس) ٣(
).١٠٠ص (،، األشباه والنظائر، البن نجيم)٨٨ص (،األشباه والنظائر، للسيوطي) ٤(
).٣/٤٨٨(،، زاد املعاد، البن القيم)٢/١٦١(،إعالم املوقعني، البن القيم) ٥(



 

.ُلذا تبيحه احلاجة
: )١(لترصفاتالنظر إىل املآالت، ومراعاة نتائج ا: قاعدة-٣

ًال شك أن هناك مصلحة كبرية يف متلك البيوت، وحتصيل منافع مالية واجتامعية  ً
كبرية، لتخفيض الرضائب، وتقوية املراكز املالية للمسلمني، وختري املناطق اجليدة يف 

.السكنى، والقرب من املساجد واملراكز اإلسالمية، وغري ذلك
: )٢(الرضورات تبيح املحظورات: قاعدة-٤

ًهذه احلال القائمة يف بالد األقليات تـمثل رضورة ملجئة تستوجب إباحة إعطاء  ِِّ ً ُُ َ
ًالربا يف ديار غري املسلمني؛ حيث إن كثريا من هؤالء يقيمون يف الغرب بصفة اضطرارية، وال 

. أو تضييق،ِّيستطيعون العودة إىل بالدهم يف ظل ما قد جيدونه من اضطهاد
:املعقول: ًثالثا

ُّاألقليات متر بظروف استثنائية وطارئة، وحيتاجون إىل التجمع وبناء كيان حيفظ -١
ًدينهم وهويتهم، وهو أمر يستوجب ترخيصا وتيسريا ً.

املسلم إذا مل يتعامل هبذه العقود الفاسدة يف ديار الكفر؛ فإن ذلك سيؤدي إىل أن -٢
ه ماليا، واملفروض أن اإلسالم يقوي يكون التزامه بدينه سببا لضعفه اقتصاديا وخسارت

ُاملسلم وال يضعفه ُُ ِ ْ ُوينفعه وال يرضه، وقد احتج بعض علامء السلف عىل،َ ُ جواز توريث ُُّ
.)٣(»ُاإلسالم يعلو وال يعىل«: املسلم من غري املسلم من غري عكس بحديث

ُواملسلم إذا مل يتعامل هبذه العقود التي يرتاضوهنا بينهم، سيضطر إىل أن يعطي ما َ

).٤/١٩٤(،ملوافقات، للشاطبيا) ١(
). ٢/٣١٧(،، واملنثور يف القواعد الفقهية، للزركيش)٨٤ص(،األشباه والنظائر، للسيوطي) ٢(
»السنن الكربى«، والبيهقي يف )٤/٣٧١(املهر، : كتاب، النكاح، باب»سننه«الدارقطني يف : أخرجه) ٣(

قال احلافظ . سمن حديث عائذ بن عمرو ) ٦/٢٠٥(ًذكر بعض من صار مسلام، : كتاب اللقطة، باب
.»إسناده ضعيف جدا«: )٤/٢٣١(يف التلخيص احلبري 



 

َيطلب منه، وال يأخذ مقابله، فهو ينفذ هذه القوانني والعقود فيام يكون عليه من مغارم،  ِ ُ ُ َُ َِ ُ ْ
ُّوال ينفذها فيام يكون له من مغانم، فعليه الغرم دائام، وليس له الغنم، وهبذا يظل املسلم  ُ ً ُ ْ َْ ُ ُ ِ ُ ِّ

ًأبدا مظلوما ماليا بسبب التزامه بدينه، وال ريب أ ِن اإلسالم ال يقصد إىل بخس املسلم ً ُ ِ ْ َ
ِوال يرىض له بالدون ُّ.

ٍأن املسلم غري مكلف بإقامة أحكام الرشع املدنية واملالية والسياسية ونحوها مما -٣ َّ
يتعلق بالنظام العام يف جمتمع ال يدين باإلسالم؛ ألن هذا ليس يف وسعه، وال 

ًيكلف اهللا نفسا إال وسعها، والربا من األم ُ ِور التي تتعلق هبوية املجتمع وثقافته وتوجهه ِّ ِ ُّ
ًاالجتامعي واالقتصادي؛ وإنام يطالب املسلم بإقامة األحكام التي ختصه فردا، مثل ُ ُّ ُ ُ َِّ َ أحكام : ِّ

.ونحوهاالعبادات، واألطعمة، واللباس، واألحوال الشخصية،
ِأن حتمل تبعات الدعوة يف بالد الغرب يتطلب صفاء الذهن-٤ َ ُِّ َ َ َّواالستقرار النفيس، َ َ

ًإال إذا اختار املرء لنفسه مسكنا، واختار موقعا مناسبا -يف الغالب-َّوهذا ال يتأتى  ً ً
ًله، وهذا ال يتاح عند البحث عن مسكن لألجرة غالبا ُ ٍُ َ.

.يف أماكن التملك أفضل بكثري من أماكن األجرة-ًعموما-فمستوى اخلدمات 
ًة أكرب لألرسة املسلمة يف إقامة شعائرها بحرية، ثم إن متلك املساكن يعطي حري

ويف التحرك والضيافة، وخاصة مع كثرة األوالد، والذين حيتاجون إىل أماكن للعبهم 
وحركاهتم، التي إن مل يتوفر هلا مكان مناسب فإهنا تضايق اجلريان، وتسبب نظرة مسيئة 

ُإىل املسلمني، قد تنتهي إىل شكاوى أمنية تزعزع اال ِ ْ َ َستقرار وتلجئ املسلم إىل البحث ُ ُ َ
ُجمددا عن مسكن آخر يؤجره، وترتتب عليه يف الغالب نفس اإلشكاالت ًَ ، وهو أمر ٍ

.ًيفيض إىل الرتخيص نظرا لشدته
ٌأموال احلربيني يف ديارهم مباحة ملن حازها من املسلمني، ما مل يكن هناك غدر أو خيانة؛ -٥

ًكون خائنا أبدا، أما إذا أخذ ماهلم برضاهم ولو بصورة ألن املسلم إذا دخل دارهم بأمان ال ي ً



 

.ًفال مانع منه؛ جريا عىل أصل إباحتها-كالربا-العقود الفاسدة املحرمة 
بالقياس عىل قسمة اإلرث يف اجلاهلية وإمضائها ولو خالفت حكم اإلسالم؛ -٦

.)١(»أيام دار أو أرض قسمت يف اجلاهلية فهي عىل قسم اجلاهلية«: حلديث
: مناقشة أدلة القول األول

: مناقشة أدلة السنة: ًأوال
ِهذا املرسل ضعيف متفق عىل رده بني أهل العلم باحلديث والفقه : مرسل مكحول-١ ِّ َ

وما احتج به أبو يوسف أليب حنيفة ليس بثابت فال «: Pًمعا؛ قال الشافعي 
.)٢(»حجة فيه

Pوقال الزيلعي احلنفي
.ل لهال أص: ، أي)٤(»غريب«: )٣(

مرسل ضعيف فال حجة فيه، ولو صح لتأولناه عىل أن «: Pوقال النووي 
.)٥(»ًال يباح الربا يف دار احلرب؛ مجعا بني األدلة: معناه

.)٦(»هذا حديث غريب ليس له أصل مسند«: يف البنايةPوقال العيني 
وخربهم مرسل ال نعرف صحته، وحيتمل أنه أراد النهي «: Pوقال ابن قدامة 

ذلك، وال جيوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة، وانعقد االمجاع عن
ٍعىل حتريمه بخرب جمهول مل يرد يف صحيح وال مسند وال كتاب موثوق به ٍ ٍ ْ َِ «)٧( .

.ًمرسالالدييلزيدبنثورمن حديث ) ١٤٣٣(»املوطأ«اإلمام مالك يف : أخرجه) ١(
). ٩/٢٤٩(،األم، للشافعي) ٢(
احلنفي، فقيه، عامل باحلديث، من أبو حممد، مجال الدين، عبد اهللا بن يوسف بن حممد، الزيلعي، الفقيه ) ٣(

الدرر . #٧٦٢ختريج أحاديث الكشاف للزخمرشي، ونصب الراية ألحاديث اهلداية، تويف سنة : مصنفاته
).٤/١٤٧(،األعالم، للزركيلو، )٢/٣١٠(،الكامنة، البن حجر

).٤/٤٤(،نصب الراية، للزيلعي) ٤(
).٩/٣٩٢(املجموع، للنووي، ) ٥(
).٧/٣٨٥(،عينيالبناية، لل) ٦(
).٦/٩٩(،املغني، البن قدامة) ٧(



 

(*+,- ﴿:وعىل فرض ثبوته؛ فإنه حيتمل النهي، كقوله تعاىل
بطل به االستدالل إذا ، والدليل إذا تطرق إليه االحتامل]١٩٧: البقرة[﴾./10

ُكان صحيحا؛ فكيف إذا كان ضعيفا ال تقوم به احلجة وكان حمتمال؟ وكيف يقدم عىل  َّ َ ً ًُ ً
األدلة القطعية، وال جيمع بينهام؟

. )١(»واعتضد هذا االحتامل بالعمومات«: قال السبكي
ِّوأما استشهادهم بعدم رد النبي : حديث ربا العباس-٢ يوم فتح مكة لربا العباس إال ^َ

َرغم أنه كان مسلام من قبل بمكة ُ َوكان حتريم الربا يوم خيرب، ومل يرد ما كان منه ربا؛ ،ً
ألن مكة كانت دار حرب إىل أن صارت دار إسالم بفتحها؛ ففيه نظر، بل هو 

: )٢(ضعيف؛ وذلك ألمور
َلو سلم أن العباس كان يتعامل بالربا يف مكة؛ ألهنا كانت دار حرب،-أ فكيف ُِّ

َيفرس استمراره عىل التعامل به بعد فتح مكة وصريورهتا دار َّ إسالم منذ السنة الثامنة ُ
!من اهلجرة وحتى خطبة الوداع يف السنة العارشة؟

أنه حيتمل أن يكون املراد ما كان له من ربا قبل حتريم الربا، أو قبل إسالم -ب
.عامل إىل ما بعد إسالمهالعباس؛ إذ ليس هناك ما يدل عىل استمراره يف الت

ٍأهنا واقعة عني ال عموم هلا؛ ولعل ذلك ألمور خاصة بإقامة العباس بمكة، -ج َ ٍ ُ
ٍوهي دار كفر يومئذ، وقد أباح النبي  ٍ ِلعمه العباس ^ُ ِ ما هو أعظم من ذلك سِّ

.كإظهار الرشك يف مكة أمام املرشكني
ًقد ال يكون عالـام بالتحريم؛ ولو سلم استمرار العباس عىل التعامل بالربا؛ ف-د

).١١/٢٢٩(،تكملة املجموع، لتقي الدين السبكي) ١(
نزيه محاد، دار . أحكام التعامل بالربا بني املسلمني وغري املسلمني يف ظل العالقات الدولية املعارصة، د) ٢(

).٣٢-٢٨ص(،#١٤٠٧، ١الوفاء، جدة، ط



 

.ًإلقامته بمكة بعيدا عن مهبط الوحي باملدينة
أن يكون الربا الذي كان العباس يتعامل به هو ربا الفضل، وليس ربا النسيئة -هـ

ًالذي استفاض حتريمه؛ إذ إن ربا الفضل حرم بالسنة، ومل يكن حتريمه شائعا بني الصحابة  ُُّ َ ِّ
كان ^حرب األمة والذي كان من ألصق الناس برسول اهللا ماس هم، بل إن ابن عبِّكل

.ال يرى حتريمه
ٍأن يكون حتريم الربا مل يكن قد استقر يومئذ حتى نزل قوله تعاىل-و َّ :﴿ u

¢ ¡ � ~ } | { z y x w v﴾]وذلك بعد ]٢٧٨: البقرة ،
ٍإسالم ثقيف سنة تسع من اهلجرة، أي سعباس قبيل حجة الوداع، فكان تعامل ال: ِ

قبل إحكام حتريم الربا، وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن حتريم الربا كان عىل سبيل 
ُالتدرج، وأن آخر آيات حتريمه نزوال آيات ً البقرة، وهي التي نصت نصا قاطعا ِسورةَّ
أن هذه اآلية آخر آية نزلت من القرآن َدَرَعىل حتريم كل زيادة عىل رأس املال، بل و

.)٢(سوابن ماجه عن عمر )١(مكام خرجه البخاري عن ابن عباس الكريم،
ٍثم إنه مل ينقل قط عن أحد من الصحابة  ُّ َْ ْ ُالتعامل بالربا يف بالد الكفار، ولو شُ

ُفهم أحد منهم ذلك لنقل؛ فدل عدم النقل عىل عدم داللة هذا احلديث عىل اجلواز ََّ َ َِ ُ ٌ ِ َ.
عىل ظهور للمرشكنيسانة وبمراهنة أيب بكرلرك^وأما استدالهلم بمصارعته -٣

: لذلك؛ فعنه أجوبة^الروم عىل فارس، وإقرار النبي 
ُأن هذا كان يف أول األمر، ثم ن-أ بتحريم امليرس، وقد جاء يف بعض طرق َخِسَّ

).٤٥٤٤(،، حديث﴾Ï Î Í Ì Ë Ê﴿: التفسري، بابالبخاري، كتاب: أخرجه) ١(
، )٤٩، ١/٣٦(،»مسنده«، واإلمام أمحد يف )٢٢٧٦(،التغليظ يف الربا: ابن ماجه، كتاب التجارات، باب: أخرجه) ٢(

).١٨٦٠(،»صحيح سنن ابن ماجه«وصححه الشيخ األلباين يف . وغريمها



 

.)١(»أو نصل أو حافرٍّال سبق إال يف خف«: احلديث
ظهور اإلسالم وأدلته وبراهينه؛ َّأن هذا من الرهان اجلائز الذي فيه مصلحة-ب

.بل هو أوىل باجلواز من الرهان عىل اخليل واإلبل والنصل
هلذا التعامل، ففي بعض روايات احلديث أن ^عدم التسليم بإقرار النبي -ج
َملا جاءه أبو بكر باملال أ^النبي  ، وقد استدل بظاهر هذا عىل أنه )٢(أن يتصدق بهُهَرَمٍ

.أمره بالتصدق بهًلو كان طيبا ملا
: مناقشة أدلة القواعد: ًثانيا

ل احلاجة منزلة الرضورة عامة يالرضورات تبيح املحظورات، وتنز: وهي قواعد
َكانت أو خاصة، وما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة  ُِ ُ َ ِّ)٣(.

: يقال يف الرد عىل االستدالل هبذه القاعدة: الرضورات تبيح املحظورات: قاعدة-١
ُإنه ال يسلم حتقق الرضورة إىل الرشاء، وإنام حتقق الرضورة إىل احليازة -أ ُّ ُ ََّ بالسكنى، ُ

وهذا يتحقق باإلجيار؛ إذ ليس يف الرشع أو الواقع ما جيعل التملك رضورة، وأكثر الناس 
.)٤(رشائه ومتلكهفالرضورة تتحقق بفقد املسكن، وليس بعدم! يستأجرون وال يتملكون

قاعدة الرضورات تبيح املحظورات يف هذه املسألة إذا مل يكن املقيم ويمكن اعتبار
ًبتلك الديار قادرا عىل حيازة سكن إال بالتملك، ثم مل جيد وسيلة للتملك إال 

يف الدابة تعرقب يف احلرب : بو داود، كتاب اجلهاد، باب، وأ)٢/٤٧٤(، »مسنده«أخرجه اإلمام أمحد يف ) ١(
: ، والنسائي، كتاب اخليل، باب)١٧٠٠(الرهان والسبق : ، والرتمذي، كتاب اجلهاد، باب)٢٥٧٤(

.»حديث حسن«: وقال الرتمذي. سمن حديث أيب هريرة ) ٣٥٨٥(السبق 
).٤/١٨٤(رشح السري الكبري، للرسخيس، ) ٢(
،األشباه والنظائر، للسيوطي، )٤/١٩٤(،املوافقات، للشاطبي، )٢/١٦١(،البن القيمإعالم املوقعني،) ٣(

.)٢/٣١٧(،، واملنثور يف القواعد الفقهية، للزركيش)٨٤ص(
قضايا فقهية : حممد رأفت عثامن بحث ضمن كتاب. رشاء البيوت للسكن من البنوك بالفائدة، د) ٤(

). ١٧-١٤ص (،كلية الرشيعة بالقاهرة، اجلزء الثايناملؤلف من قبل جلنة من أساتذة ،معارصة



 

باالقرتاض الربوي، هنا، وهنا فقط يصح القول باالضطرار؛ إذ الرضورة شدة وضيق 
.مشقتها متوسطةفاحلاجة أما و،يف املرتبة القصوى

ُأن قاعدة الرضورات تبيح املحظورات وإن كانت مقررة م-ب مة؛ إال أن َّلَسَّ
: ًلتطبيقها رشوطا، منها

َأن تتحقق الرضورة بالفعل، أو تتوقع بالظن الغالب، وال يكون ذلك جمرد دعوى، -١ َّ ََّ َ َ ُ َ
َويرجع يف ذلك إىل أهل العلم والبصرية ممن ال يتبعون اهلوى َ ُْ.

.]١٧٣: البقرة[﴾irq p o n m l k j ﴿: قال تعاىل
ِفاشرتط عدم األخذ بحكم الرضورة يف غري حال الرضورة، وعدم تعدي قدر َِ ُ ِ ُ ؛ هاْ

ُإذ الرضورة تقدر بقدرها باتفاق أهل العلم َّ َُ.
.ًعدم وجود البدائل املباحة إطالقا مع استفراغ الوسع يف حتصيلها-٢
ًأال يصبح املباح للرضورة أصال وقاعدة-٣ .؛ بل هو استثناء يزول بزوال الرضورةً
أن تكون متفقة مع مقاصد الشارع فتزال رضورة حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم -٤

.العقل، ثم النسل، ثم املال
ُوينظر يف املصلحة املرتتبة عىل األخذ بالرضورة، فإن كانت ملغاة فال عربة هبا َ ْ ُ.

ُأكرب منها، فيشرتط أال يكون املحظور أال تؤدي إزالة رضورة ما إىل وقوع رضر -٥
َأعظم من الرضورة؛ وإال تعني در َّ .)١(املفسدة األعىل باحتامل األدنىُءََّ

.هذه الرشوط ال ينطبق عىل النازلة حمل البحثُّلُوج

، قواعد األحكام، )٩٨ص(،، األشباه والنظائر، البن نجيم)٨٧ص(،األشباه والنظائر، للسيوطي)١(
،، املوافقات، للشاطبي)١٧٦-١٧٥ص (،، املستصفى، للغزايل)١/١٣٠(،السالمعبدالبن

، فوائد البنوك هي الربا احلرام )٢٣٧ص (،وهبة الزحييل، نظرية الرضورة الرشعية، للدكتور )٣/٢٠٩(
دراسة فقهية يف ضوء القرآن والسنة والواقع مع مناقشة مفصلة لفتوى فضيلة املفتي عن شهادات 

).١١١-١١٠ص (،م١٩٩٤-#١٤١٥، ٣يوسف القرضاوي، دار الصحوة، ط. االستثامر، د



 

: تنزيل احلاجة منزلة الرضورة: قاعدة-٢
َسبق عند احلديث التأصييل دراسة هلذه القاعدة، وبيان بأن وضع ٌ ًها قاعدة فقهية ٌ َ

ًأحدث ارتباكا عند بعض الباحثني؛ حيث أباحوا باحلاجة دون استفصال، ودون نظر  َ
.يف رشوط االستصالح، أو االستحسان

ومل يتنبهوا إىل أن احلاجة ال تؤثر فيام ثبت النهي عنه بأدلة قوية، بحيث تعترب يف 
امليتة والدم، وإنام تؤثر يف عموم مرتبة قوية من مراتب النهي، فال تؤثر يف حتليل اخلمر و

ضعيف كثرت أفراده وتناوله التخصيص، ويف مرتبة املنهيات التي ال توصف بأهنا يف 
.أعىل درجات املنهيات

.ُفاملحرمات القطعية ال تبيحها إال الرضورة الرشعية اخلاصة
.ومرتبة الربا أشد من مرتبة الغرر يف البيوع، أو امليرس ونحوه

بمحرمات قطعية كالزنا تنزيل احلاجة منزلة الرضورة يمثلوا لقاعدة الفقهاء ملو
حتريمه بالرضورة من دين اإلسالم، وإنام يف الغالب َِملُوالربا والقتل، ونحو ذلك، مما ع

ًيمثلون هلا بعقود مرشوعة، ويرون أن مرشوعيتها كانت عىل خالف القياس رعاية  َّ
َّسلم واالستصناع، مع أن بعض أهل العلم نازع جلانب احلاجة كاإلجارة واجلعالة وال ِ َ َّ

.)١(ًيف كون هذه العقود عىل خالف القياس ابتداء
َوقد حتفظ الشيخ ابن بيه  عىل إطالق القول بأن -وهو من القائلني باجلواز-َّ

أن احلاجة ال تكفي : واحلقيقة«: قالحيث احلاجة وحدها تكفي يف إباحة هذا التعامل، 
ٍّبا، وإنام تعتمد الفتوى عىل قول العلامء القائلني هبذا مرجحا بأصل عام يف إباحة الر ٍ ً

.)٢(» شهد الرشع باعتباره، وهو احلاجة والتيسري

).٦٠ص (،الصاويصالح. وقفات هادئة، دومنهم ابن تيمية وغريه، ) ١(
).٢٣٨ص (،صناعة الفتوى، البن بيه) ٢(



 

ومن هنا جاءت فروق بني الرضورة واحلاجة يف املشقة، ورتبة النهي، والدليل 
.)١(الذي يرفع حكمه بالرضورة، أو احلاجة 

ُوقد تستعمل قاعدة احلاجات  َ ًهذه ها هنا أيضا فتحدث شيئا من التوسعة التي إن ُ ً
ُفاتت حصل عنت ومشقة ظاهران بالغان، فريخص لإلنسان يف يشء من التوسع من  َّ َ ُ َ ِ ِ ٌ

ٍغري ترفه، وال تنعم، وال خروج ٍ ُّ ِّعن حد احلاجة التي يؤدي تركها إىل رضر يف احلال، أو ٍ
: ٍبجالء، فقال:املآل، وهذا املعنى قرره إمام احلرمني اجلويني

ٍلسنا نعني باحلاجة تشوف الناس إىل الطعام وتشوقها إليه فرب مشته ليشء ال « َّ َ ُّ َُّ َ َ َ
ُّيرضه االنكفاف عنه، فال معترب بالتشهي والتشوق، فاملرعي إذن دفع الرضار،  ُ

ُواستمرار الناس عىل ما يقيم قواهم ُ«.
احلال، أو يف املآل، أن الناس يأخذون ما لو تركوه لترضروا يف«Pثم قرر 

ُما يتوقع معه فساد البنية أو ضعف : والرضار الذي ذكرناه يف أدراج الكالم عنينا به ُ َ َُّ َ
.»ُّيصد عن الترصف والتقلب يف أمور املعاش

ُهال جعلتم املعترب يف الفصل ما ينتفع به املتناول؟: فإن قيل« : ثم قال ِ َ َّ«
ًاشد؛ فإنا إذا أقمنا احلاجة العامة يف حق الناس كافة َّهذا سؤال عم عن مسالك املر: قلنا« َّ ِّ

َمقام الرضورة يف حق الواحد يف استباحة ما هو حمرم عند فرض االختيار؛ فمن احلال أن يسوغ  ٌ َّ َِّ
َاالزدياد من احلرام انتفاعا وت ُّرفـً َها وتـَ .)٢(» الشأنًام، فهذا منتهى البيان يف هذاـُّعـَنـً

َأن يعم احلرام األرض: كام ذكرهُوفرض املسألة  ُ َّ ُ وتفسد املكاسب كلها، وال جيد َ
ِّالناس إىل طلب احلالل سبيال، فهل يقف الناس حينئذ عند حدود سد الرمق ودفع  ٍ ً

َّوبني أن الثاين هو الذي ال مفر منهَغائلة املوت، أم هلم أن يأخذوا منه قدر احلاجة؟ َّ.

.سبق تفصيل لذلك يف املبحث الرابع من الفصل الثالث من الباب الثاين) ١(
).٣٤٦ص (،غياث األمم، للجويني) ٢(



 

ُّة، وقرر أن مسكن الرجل من أظهر ما متس عن املساكن بصفة خاص: َثَّثم حتد َّ َ َّ
ًإليه حاجته، وال غناء به عنه، لكنه مل يرتك الباب مرشعا، بل بني أن الرتخص يف 

: استباحة املحرم لتحصيله له رشوط وضوابط، فقال
ًوهذا الفصل مفروض فيه إذا عم التحريم ومل جيد أهل األصقاع والبقاع متحوال عن « َّ َ َّ َ ٌ

َإىل مواضع مباحة ومل يستمكنوا من إحياء موات وإنشاء مساكن سوى ما هم ديارهم  َِ ٍِ ٍ
.)١(»ساكنوها

.)٢(»ثم يتعني االكتفاء بقدر احلاجة وحيرم ما يتعلق بالرتف والتنعم«: ثم قال
َّومما يتعلق بتتمة البيان يف ذلك أن مجيع ما ذكرناه فيه «: ًثم يؤكد ما سبق ذكره قائال

ِإذا عمت ا َملحرمات وانحرست الطرق إىل احلالل، فأما إذا متكن الناس من حتصيل ما َّ َّ َّ ُ ِ ُ
ُّحيل فيتعني عليهم ترك احلرام واحتامل الكل يف كسب ما حيل، وهذا إذا كان ما  ُ ُِّ َِ َُ
ُّيتمكنون منه مغنيا كافيا، دارئا للرضورات، سادا للحاجة، فأما إذا كان ال يسد احلاجة  َّ ً

ًكنه يأخذ مأخذا أو يسد مسدا فيجب االعتناء بتحصيله، ثم بقية احلاجة العامة، ول
ِتتدارك بام ال حيل عىل التفصيل املتقدم ِّ َ َ ُُّ ِ َ ُ َ.

ُما ذكرمتوه فيه إذا طبقت املحرمات طبق األرض، واستوعب احلرام : فإن قيل
ٍطبقات األنام، فام القول فيه إذا اختص ذلك بناحية من النواحي؟ َِّ

َإن متكن أهلها من االنتقال إىل مواضع يقتدرون فيها عىل حتصيل احلالل تعني : ناقل َّ ِ َ َ َُ َّ
ِّذلك، فإن تعذر ذلك عليهم وهم جم غفري وعدد كبري، ولو اقترصوا عىل سد الرمق  ٌ ٌٌ ٌَّ َ َّ
وانتظروا انقضاء أوقات الرضورات النقطعوا عن مطالبهم، فالقول فيهم كالقول يف 

).٣٥٠ص (،املرجع السابق) ١(
).٣٥٠ص (،املرجع السابق) ٢(



 

ًالناس كافة  ْفليأخذوا أقدار حاجاهتم كام فصلناهاَّ َِ ِ ...)١(.
ثم املحجور عليه املفلس يرتك عليه دست ثوب يليق بمنصبه، ويكتفي «: وقال

ٌّإذا عم التحريم اكتفى كل بام يرتك : بأقل املنازل مع رعاية منصبه؛ فالوجه أن نقول َّ
.»عليه من الثياب لو حجر عليه

َقدر و َّ َPًسؤاال، وهو :
ال يرتك عىل املفلس مسكنه، ويتعني عليه أن يكتفي بأقل املنازل مع رعاية منصبه؟مل «

ِسبب ذلك أنه يف الغالب جيد كنا بأجرة نزرة فليكتف بذلك: قلنا: ثم قال َّ «)٢(.
ِفأين هذا من الرتفه لتحصيل ميزات املسكن اململوك عن املستأجر، كام هو واقع  ُّ

!األمر يف هذه النازلة؟
نه ال بد من التمييز بني مرتبة احلاجيات، والتحسينات يف حتقيق املصالح؛ فإن ثم إ

َاحلاجة هي ما يؤدي فواهتا إىل العنت واملشقة، وهي كام يقول العالمة الشاطبي ُ :
ُما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة « َ َْ ُ

ُذا مل تراع دخل عىل املكلفني عىل اجلملة احلرج واملشقة؛ الالحقة بفوات املطلوب، فإ ُ َ َ ُ
.)٣(»ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصالح العامة

: -كام يقول الشاطبي-وأما مرتبة التحسينات فهي 
ِاألخذ بام يليق من حماسن العادات، وجتنب األحوال املدنسات التي تأنفها « ُّ

.)٤(»العقول الراجحات

).٣٥١ص(،املرجع السابق) ١(
).٣٥٠-٣٤٩ص (،قاملرجع الساب) ٢(
).١١-٢/١٠(،املوافقات، للشاطبي) ٣(
).٢/١١(، املرجع السابق) ٤(



 

ًوغالب ما ذكره املبيحون من مزايا ومنافع التملك الربوي للبيوت ال يصلح مربرا  ُ
َللرتخص؛ إذ هو من مراتب التحسينات، وهي ال تنزل منزلة الرضورات يف إباحة 

.ٍاملحظورات باتفاق
َوحول التفريق بني حتقق احلاجة أو الرضورة عىل مستوى الفرد، وحتققها عىل - ِ ُّ ُِّ

ُاجلامعة، فقد تتحقق احلاجة عىل املستوى الفردي؛ النعدام البديل املرشوع الذي مستوى 
ُتندفع به هذه احلاجة، ولكن يعرس تبني نفس املقولة عىل مستوى اجلامعة إذا كان يف  ُ ْ َ
ُمقدورهم السعي للخروج من حالة الرضورة، أو احلاجة؛ لكنهم يتقاعسون عن ذلك 

َّويتخاذلون، وحينئذ قد يرخ َ ُ َص لآلحاد ال للمجموع، وقد تقرر عند أهل العلم أنه قد ٍ َّ ُ
ِّيرخص يف اليشء باجلزئية ويمنع منه بالكلية؛ إذ إن احلاجة غري متحققة يف حق املجموع،  ٍَ َ ِّ ُ ُ ُ ُْ ََّ
ٍففضول األموال مكتنزة، واحلرية االقتصادية متاحة، والعقول التي تدير ذلك بكفاية  ُ ٌُ ُ ُ ٌ َ ِ

ِحيول بني هذا املجموع وبني املبادرة إىل إهناء هذه احلالة الردية بإنشاء ٌمتوافرة، فام الذي ِ ِ َِّ َّ ُِ ُ َ
َمؤسسات تدير هذا األمر يف إطار من الربانية، ومن خالل مرجعية الرشيعة؟ َفلو اقترص ! ُ

َالرتخيص عىل املستوى الفردي إذا حتققت احلاجة لكان له حظ من النظر، أما أن يطلق  َ ْ ٌّ َ ُ َ َُّ َّ
ْلقول برتخيص ذلك لعموم اجلاليات؛ فهذا يضاعف اخلطأ ويسد الباب أمام من يسعى ا َ َُ َ ُّ ُ ِ َ ِ ُ

ِلإلصالح؛ إذ النفوس بطبعها مائلة إىل الدعة والرخصة َِ ْ ُّ َ َّ ٌ.
َما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة: قاعدة-٣ ُِ ُ َ ِّ :

: وجياب عنها بأجوبة، منها
ْلربا هو ربا الفضل، وليس ربا النسيئة، فربا النسيئة هو الربا َّأن ما حرم للذريعة يف مسألة ا-أ َ

ُاجليل وهو املقصود أصالة، وربا الفضل ربا خفي حتريمه ً َُ ٌّ ِ ِ ً ِّمن باب حتريم الوسائل وسد وهو ،ُّ ِ
ِالذرائع، كام قرره غري واحد من أهل العلم، ومنهم العالمة ابن القيم يف ُ َُّ َُ ُ َ .)١(إعالم املوقعنيٍَّ

.وما بعدها) ٢/١٥٥(،إعالم املوقعني، البن القيم) ١(



 

ِفإن الذي تبيحه احلاجة برشطها هو ربا الفضل: عليهو َ ُ ُِ ُ َِّ ِأما ربا النسيئة وهو ربا ،ُ
ٌاجلاهلية فال تبيحه حاجة، وعندما اجتمع مؤمتر جممع البحوث اإلسالمية يف القاهرة  ُ

َ، قرر #١٣٨٥عام  ٌأن اإلقراض بالربا حمرم ال تبيحه حاجة وال رضورة، واالقرتاض «َّ ٌ ٌَّ َّ َ
ٌرم كذلك، وال يرتفع إثمه إال إذا دعت إليه الرضورة، وكل امرئ مرتوك لدينه بالربا حم ٍ ُّ َُّ ْ ُ ُُ ٌ َّ

ِيف تقدير رضورته َوالفرق بني اإلقراض واالقرتاض ظاهر؛ إذ األول ال رضورة فيه . »ِ ُ
ُقط، وإنام هو اجلشع والرشه وحب املال، وأما الثاين فتتصور يف مثله الرضورة َ ُُ َّ َ ُّ ُ َُ َُّ َّ.

ٌمسألتنا من قبيل ربا النسيئة، ومل يقل أحد من أهل العلمو ْ ُ .إنه تبيحه احلاجة: َ
ِأن النصوص يف الباب مل تفرق بني املقرض واملقرتض يف التحريم، بل -ب ِ ْ َ َِّّ لعن ُ

.)١(»هم سواء«: ، وقالآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه^رسول اهللا 
املصالح الراجحة، ودفع املفاسد، وما يرتبط النظر إىل املآالت، وحتقيق: قاعدة-٤

: بذلك من املعقول
ٌوعىل هذه القاعدة، وما قيل يف املعقول الذي يدل عىل رجحان اجلواز أجوبة، منها ُّ :

ْاملصلحة هي ما دلت عليه الرشيعة، وما سوى ذلك مما ال حيقق مقصود الشارع يف حفظ -أ َّ
ُفليس مصلحة، وإن والدين والنفس والعقل والنسل واملال  فيه يشء من املصالح كاخلمر َدِجً

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹̧ ﴿وامليرس  ¶ µ ´
ÄÃ Â Á﴾]وليس اهلوى والعقل املجرد،ُّفمرد املصلحة املعتربة هو الرشع؛]٢١٩: البقرة.

ُثم إن مصلحة الدين مقدمة عىل ما سواها من املصالح؛ ولذا رشع اجلهاد َ ِ ُ َّ وإن ،َّ
.ِلدينًحفظا لُرواح؛ ْزهقت فيه األأ

ُّوليست املصلحة مادية حمضة وال قارصة عىل أمور احلياة الدنيا، بل متتد لتشمل  ً ً ً

.ممن حديث جابر بن عبد اهللا) ١٥٩٨(لعن آكل الربا ومؤكله : مسلم، كتاب املساقاة، باب: أخرجه) ١(



 

.]١٧: األعىل[﴾& ' )﴿الدنيا واآلخرة 
َفمهام ذكر من مصالح متومهة يف االقرتاض الربوي، فيجب أن يفهم يف ضوء  ََ ُ َْ ٍُ ِ

ٌالتي أهدرهتا الرشيعة؛ إذ هي مصالح ملغاة َاملقررات الرشعية، وأنه ال عربة هبذه املصالح  ُ
ِبالنص واإلمجاع ِّ.

َبني إباحة الربا من أجل ما زعموه مصالح، وبني ما يذكره ٍقِْرفوقد ال يبدو كبري 
ِاخلمور واإلباحية لتنشيط السياحة وتقوية االقتصادإباحة الفطر والعلامنيون من  ِ ِ ِ ِ ِ!!

ْلغات من الناحية العملية، يعرف ذلك من له املصالح فيه مبامن ذكر مما كثري-ب َ ُ ِ ٌ
ِاتصال وخربة هبذه البالد؛ فال فرق بني املسكن املستأجر والتمليك إال يف أمور تتعلق  ِ َ ٌ

َوعدد أفراد األرسة، وأما بقية االعتبارات املذكورة فال فرق بينهام يف الواقع،ِبالرفاهية ُ ِ ِ.
ٍإال بعد نحو ربع قرن من الزمان ،قتصاديةوال يظهر الفارق بينهام يف الناحية اال ِ

ٍبعد أن تسدد أقساط التملك مع ما يشوهبا من صعوبات وخماطر ُ َ َّ َُ.
َوال وجه جلعل متلك املساكن من مفردات خريية األمة، وهتيئة املسلم هلا، وقد بني  َّ َ

ُاهللا تعاىل عنارص اخلريية بقوله جل ذكره َُ ْ ِ َّ َ :﴿ 3210/.
.]١١٠: ل عمرانآ[﴾4 5 6 7 8 9:

: مناقشة أدلة املعقول: ًثالثا
.إلخ... َّما ذكروه من أن اإلسالم يزيد املسلم وال ينقصه، ويقويه وال يضعفه-١

: ويناقش بام ييل
ًالتزام األوامر الرشعية يزيد املؤمن إيامنا، وخمالفتها تنتقص إيامنه وتضعفه -أ

ً؛ ليجعل اهللا له من كل هم فرجاكانَاألصل يف املسلم أن يتقي اهللا حيثامبد، ووال ٍّ ، وأن َ
﴾p o n m l k jvu t s r q﴿: بقوله تعاىلَيوقن 

ً، وأن من ترك شيئا هللا عوضه اهللا خريا منه]٣-٢: الطالق[ ُ ََّ َ ً َ َ َ.



 

.واالبتالء سنة اهللا يف األولني واآلخرين والتضحية سبيل قاصد إلقامة الدين-ب
ُولعمر اهللاِ، لو نظر امل ْ َ َسلمون األوائل هذه النظرة لـام هاجروا وتركوا أوطاهنم ََ َ

وأمواهلم وأهليهم، وبذلوا مهجهم وأرواحهم، وملات اإلسالم يف مهده، وهؤالء ما 
َّنقصهم اإلسالم إذ نقصت أمواهلم، بل زادهم وزكاهم وطهرهم وأعزهم َّ َّ.

ىل انحالل املسلم إإذا قيل بجواز ارتكاب املحارم بمثل هذا الوهم، فإنه يفيض -ج
ُّمن الدين مجلة، فالتاجر سيخشى كساد جتارته إن ترك الربا والغش والغرر، وهكذا كل  َ ََّ َ َ ْ

ٍصاحب صنعة حمرمة ٍَ َّ ِ.
َوقد توجس بعض الناس خيفة من حتريم قربان املرشكني املسجد احلرام لـام  َِ َِ َِ ً ُ َ َّ َ

: اد السلع، فقال سبحانهوكس،سيؤدي إىل بوار التجاراتهأنمن بعقوهلم تومهوه 
﴿F E D C B A @ ? > =﴾]٢٨: التوبة[.

ٍما ذكروه من أن املسلم غري مكلف بإقامة أحكام الرشع املدنية واملالية -٢ َّ ُ َّ
ُوالسياسية ونحوها مما يتعلق بالنظام العام يف جمتمع كافر، وإنام يطالب بإقامة األحكام  َ َ ُ ٍِّ ٍ

.إلخ... الشخصية
: ويناقش بام ييل

َإن هذا الكالم هبذا اإلطالق ال يستقيم، وي-أ لزم عليه من اللوازم الباطلة ما يدل عىل َّ
الباب هلؤالء املسلمني املغرتبني للتفلت من مجيع أحكام املعامالت ُبطالنه؛ إذ فيه فتح

املدنية والسياسية واملالية بدعوى أهنا خارج حدود الوسع والطاقة، فال يقف األمر عند 
ِرات وال احلاجات؛ بل يصبح األصل فيه هو احلل ما دام قد خرج عن إطار حد الرضو

ُإن فتح باب الربا يف عامة املعامالت التي يتعامل هبا التجار؛ -ٍحينئذ-التكليف، فال يشء  َ ِ ُ ْ
جزء من ثقافة املجتمع وهويته، وال يلزم املسلم تغيريه، وال إقامة أحكام -قيلكام -إذ هو 

.جلوانب املتعلقة بهاهللا تعاىل يف ا



 

ما الفرق بني املطعوم واملرشوب من ناحية، واملسكون من ناحية أخرى، واحلال و
ُّأن اجلميع من الرضورات احليوية، فلامذا حيل الربا يف املسكون دون أخويه؟ ِ َ َّ

وملاذا يتعني تطبيق الرشع يف املطعوم واملرشوب دون املسكون؟
ُجزءا من هوية جمتمعات الكفر وثقافتها؟أليست إباحة اخلمر وحلم اخلنزير ً

فام الفرق بينهام؟ فإن لزمه إقامة الدين فيام خيصه من ذلك؛ فإن األمر كذلك فيام 
.ُّخيصه من مساكن، وال وجه للتفريق

َوال ريب أن األفاضل القائلني هبذا القول ال يقولون بلوازمه؛ ولكن بطالن الالزم  ََّّ َ
.دليل عىل بطالن امللزوم

كثري من أحكام األحوال الشخصية ليس بوسع املسلم إقامتها يف ديار الكفر، -ب
كالتعدد، ومسائل القوامة، والطالق، وإلزام الزوجة واألوالد برشائع الدين، وما 
يلحق بذلك، ومسائل املرياث، ونحوها، وأما األحكام املالية فإن إقامتها يف هذه البالد 

.)١(فيها أكثر عن كثري من دول اإلسالم أيرس بكثري، ومساحة احلرية 
هذا التعميم يقطع الطريق أمام الدعاة واملصلحني الذين يسعون جهدهم يف -ج

َاملحافظة عىل هوية املسلمني هنالك عرب إنشاء املؤسسات املالية والسياسية وغريها مما  ْ َ ُ
مل الناس عىل ُّمتس إليه حاجة املسلمني، فام الذي حيملهم عىل بذل هذا اجلهد، وحي

!؟ًالتجاوب معهم إن كان هذا األمر خارج إطار التكليف ابتداء
ٌوما أسست عليه الفتيا من إباحة الربا بدار احلرب فيه نظر من وجوه-٣ َ ِّْ ُ :
باجلواز ال يرتضون تسمية تلك الديار بديار حرب وينكرونه، ومنهم القائلون -أ

.من دار احلربَّدار الكفر أعمكانت وإن !!ًأيضايقبل تسميتها بدار كفرالمن 

).٧٠ص(،صالح الصاوي. وقفات هادئة، د) ١(



 

فام وجه تسميتها بدار حرب اآلن وإجراء أحكام تلك الدار عليها؟
ولو تتبعنا خصائص دار احلرب ومقوماهتا يف كالم الفقهاء لوجدنا أهنا تتحقق عند 

: اجتامع وصفني
.أن تكون الغلبة فيها والسلطة واملنعة ألحكام الكفر: أحدمها
.كون يف حالة حرب واقعة أو متوقعة مع دار اإلسالمأن ت: والثاين

َوعىل ذلك، فإن حتقق فيها الوصف األول وحده حكم عليها بأهنا دار كفر، دون  ِ ُ ُ َ َّ ْ
َأو أن جترى عليها أحكامها) دار حرب(أن تسمى  ْ ُ.

كل دار كانت الغلبة فيها ألحكام الكفر دون أحكام «: قال القايض أبو يعىل
.)١(»ر كفراإلسالم فهي دا

ورست عليها أحكامها، » دار حرب«فإذا انضم إليه الوصف الثاين صارت 
ٌواشرتاط هذا الوصف مستفاد من حال دار احلرب، وموقف أهلها من املسلمني يف 

.)٢(نصوص الفقهاء
ْإن حتقق يف بعض دول الغرب اليوم فقد ال يتحقق يف بدار احلرب والوصف  َ َّ ْ

ٍكثري من تلك الدول التي حتكم بالقوانني الوضعية دار حرب مجيعها، وعليه فال تعترب  َ
.النتفاء احلرب الواقعة، أو املتوقعة بينها وبني دول املسلمني

.ويمكن تسميتها بدار عهد أو صلح أو هدنة
بأهنا صفها كاليابان أو الصني أو سويرسا أو النمسا يصعب وًبالدا وال شك أن 

.أقربار حرب، وإنام هي إىل الصلح يد

).٢٧٦ص (،املعتمد يف أصول الدين، أليب يعىل) ١(
).٣٣ص (،نزيه محاد. أحكام التعامل بالربا، د) ٢(



 

وأهل العهد ثالثة . َّإما أهل حرب، وإما أهل عهد: الكفار«: Pابن القيمقال 
: ًوقد عقد الفقهاء لكل صنف بابا، فقالوا. أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان: أصناف

َّولفظ الذمة والعهد يتناول هؤالء كلهم يف . باب اهلدنة، باب األمان، باب عقد الذمة
.)١(» حاألصل، وكذلك لفظ الصل

فإهنم صاحلوا : وأما أهل اهلدنة«: يف بيان معنى الذمة والصلح إىل أن قال: ثم رشع
ال جتري . املسلمني عىل أن يكونوا يف دارهم، سواء كان الصلح عىل مال أو غري مال

عن حماربة ُّعليهم الكفْعليهم أحكام اإلسالم كام جتري عىل أهل الذمة، لكن
.)٢(» أهل العهد وأهل الصلح وأهل اهلدنةاملسلمني، وهؤالء يسمون 

ًأن مناط مذهب أيب حنيفة مفقود مجلة يف هذه الصورة؛ فإن القائلني بجواز -ب ٌ
ًالربا يمنعون ما قاله احلنفية من اعتبار أموال أهل تلك الدار مباحة ملن قدر عليها، فمن 

َله غري معصومة، يف دخل تلك البالد بأمان من أهلها وبتأشرية تكون أمواهلم بالنسبة
!حني أن ماله هو معصوم بالنسبة إليهم

فال يصح إذن األخذ هبذا املذهب، أو االستناد إىل ذلك املبدأ، وإال لزمت لوازم ال 
.يقدر أحد عىل محل تبعاهتا

ًوأخريا فإن مذهب احلنفية هو جواز التعامل بالربا مع املسلم الذي أسلم يف -ج
: »بدائع الصنائع«يف : أنه يف ذلك شأن احلريب؛ قال الكاسايندار احلرب ومل هياجر، ش

ًأن يكون البدالن متقومني رشعا، وهو أن يكونا مضمونني حقا للعبد، : ومنها« ِ َّ
فإن كان أحدمها غري مضمون حقا للعبد ال جيري فيه الربا، وعىل هذا األصل خيرج ما 

).٢/٨٧٣(،أحكام أهل الذمة، البن القيم) ١(
).٢/٨٧٤(،املرجع السابق) ٢(



 

ًدار احلرب ومل هياجر إلينا درمها ًإذا دخل املسلم دار احلرب فبايع رجال أسلم يف
بدرمهني أو غري ذلك من البيوع الفاسدة يف دار اإلسالم؛ أنه جيوز عند أيب حنيفة، 

.)١(»هوعندمها ال جيوز؛ ألن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوم ليس بثابت عند
: وقال يف الدر املختار

ًلم الربا معه خالفا هلام؛ وحكم من أسلم يف دار احلرب ومل هياجر كحريب، فللمس«
.)٢(ًألن ماله غري معصوم، فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فال ربا اتفاقا 

فهل يلتزم هبذا هؤالء املبيحون، فيحل للمسلم أن يتعامل بالربا وغريه من العقود 
!الديار؟تلكالفاسدة مع إخوانه املسلمني اجلدد يف 

اجلدد جواز تعامل املسلمني -حوا بهوقد رص-وكذلك فإن مقتىض مذهب احلنفية 
ًيف هذه البالد بالربا أخذا وإعطاء، ما داموا مل هياجروا، سواء أكان ذلك مع نظرائهم من املسلمني  ً ً

.ًاجلدد، أم مع احلربيني؛ وذلك الرتباط العصمة عندهم بالدار ابتداء
َام ثمة ومل هياجرا ال مما ذكره املصنف مع تعليله أن من أسلُمَلْعُوي«: قال ابن عابدين َِّ َ َ

.)٣(»ًيتحقق الربا بينهام أيضا
.ًال شك أن هذا مما ال يقول به من قال باجلواز ابتداء، وال يستطيع حتمل تبعة الفتيا به

جواز بيع اخلمر وامليتة وحلم اخلنزير للكفار مادامت -ًأيضا-أن مذهب احلنفية -٤
؛ إذ إهنم ال ينظرون إىل األصلوسيلة للحصول عىل أمواهلم التي هي مباحة يف

وسيلة للحصول عىل أموال القوم غري -عندهم-فساد العقد يف ذاته، وإنام هو 
ًاملعصومة وال املتقومة ابتداء، وما هذه العقود إال وسائل يتحيل هبا ويتجنب  َّ

).٥/١٩٢(،بدائع الصنائع، للكاساين) ١(
).٥/١٨٦(للحصكفي،الدر املختار، ) ٢(
). ٧/٤٢٣(،بن عابدينحاشية ا) ٣(



 

. الوقوع يف الغدر حال احلصول عىل أمواهلم
ًالدرهم بالدرمهني نقدا أو نسيئة، أو وإن بايعهم املستأمن إليهم «: قال الرسخيس َ

بايعهم يف اخلمر وامليتة واخلنزير؛ فال بأس بذلك يف قول أيب حنيفة وحممد؛ وال جيوز 
ْيشء من ذلك يف قول أيب يوسف؛ ألن املسلم ملتزم أحكام اإلسالم حيثام يكون، ومن  ِ َ ٌ

ُحكم اإلسالم حرمة هذا النوع من املعاملة ِِ ْ ُ «)١(.
ًمستأمنا -إىل دار احلرب: أي-فلو باع مسلم دخل إليه «: ل ابن اهلامموقال الكام

ُّدرمها بدرمهني حل، وكذا إذا باع منهم ميتة أو خنزيرا أو قامرهم أو أخذ املال؛ حيل كل  َِّ َ ً ًً َ
.)٢(» ًذلك عند أيب حنيفة وحممد خالفا أليب يوسف

َفهل يلتزم املبيحون هذه اللوازم اخلطرية يف هذه امل !جتمعات؟َ
ثم إن كالم املبيحني من أهل املذاهب املتبوعة إنام هو عن أخذ الربا من احلريب، ال 
ُإعطائه له، وحيمل مطلق كالمهم يف هذا املقام عىل مقيده؛ وهلذا علل صاحب املبدع  ُ َ ْ ُ

َمن احلنابلة القول املروي عن أمحد بأنه ال ربا يف دار احلرب بقوله ألن أمواهلم مباحة، «: َ
.)٣(» ًوإنام حظرها األمان يف دار اإلسالم، فام مل يكن كذلك كان مباحا

ُوفرض املسالة املعارصة إعطاء الربا للحريب، وليس أخذه منه ُ.
ًوحترير مذهب احلنفية يف ذلك أن الربا عندهم ال يقع ابتداء بني املسلم واحلريب يف 

ادة التي يناهلا املسلم من احلريب دار احلرب؛ ألن الربا اسم لفضل يستفاد بالعقد، والزي
ال يناهلها بمقتىض العقد الربوي، بل بمقتىض اإلباحة األصلية ألموال احلربيني، فالعقد 

بل يفيده الرضا من احلريب ،الذي يعتمده املسلم مع احلريب ال يفيده متلك الزيادة الربوية

).١٠/٩٥(،املبسوط، للرسخيس) ١(
).٧/٣٨(،فتح القدير، البن اهلامم) ٢(
).٤/١٥٧(،املبدع، البن مفلح) ٣(



 

احلل، فأخذ املسلم للزيادة الذي حيله من قيد األمان ويعيد أموال احلريب إىل أصلها من 
.ٍحينئذ كاالستيالء عىل الكأل واملباحات

ُّوالذي يدل عىل أن مذهب احلنفية إباحة ذلك يف أخذ املسلم، ال إعطائه؛ هو 
ِنصوص معتمدات كتبهم، ومنها َ : »بدائع الصنائع«يف : ما قاله الكاساين: َ

َاملسلم املستأمن منع من متلكه من مال احلريب ليس بمعصوم، بل هو مباح يف نفسه؛ إال أن « ِ ُ
غري رضاه؛ ملا فيه من الغدر واخليانة، فإذا بذله باختياره ورضاه فقد زال هذا املعنى، فكان األخذ 
ًاستيالء عىل مال مباح غري مملوك، وأنه مرشوع مفيد للملك كاالستيالء عىل احلطب 

.)١(»واحلشيش
)٢(!ًح مستندا هلذه الفتيافاخلالصة الواضحة أن مذهب احلنفية ال يصل

أيام دار أو أرض قسمت يف اجلاهلية فهي عىل قسم «: وأما االستدالل بحديث-٥
: )٣(»اجلاهلية

: وقياس املعاملة بالربا عىل قسمة املرياث التي خالفت حكم اإلسالم؛ فاجلواب عليه
م ال تنقض أن ما تم بني املرشكني من عقود قبل اإلسال: أنه حيتمل أن يكون املعنى

ُوال يتعرض هلا، فهو خارج عن حمل النزاع، ويدل عىل هذا االحتامل حديث ابن عباس  َّ َ َُ
ٍكل قسم قسم يف اجلاهلية فهو عىل ما قسم، وكل قسم أدركه اإلسالم «: ًمرفوعام ٍْ َ َ َْ ُ ُ َِ ِ ُّ ُ

ِفهو عىل قسم اإلسالم ِ ْ ال ، فهذه مجلة استدالالت احلنفية، وهي ضعيفة كام تبني،)٤(»َ
َّتقوى عىل ختصيص عموم النصوص املحرمة للربا واملتوعدة عليه أشد الوعيد ِ ِِّ ِّ ِ.

).٥/١٩٢(،بدائع الصنائع، للكاساين) ١(
).٤٨-٤٥ص(صالح الصاوي، . وقفات هادئة، د) ٢(
.سبق خترجيه) ٣(
، وابن ماجه، كتاب الرهون، )٢٩١٤(،فيمن أسلم عىل مرياث:أخرجه أبو داود، كتاب الفرائض، باب) ٤(

). ٩/٥٢١(،»األحاديث املختارة«وصححه الضياء املقديس يف ). ٢٤٨٥(،قسمة املاء: باب



 

: أدلة أصحاب القول الثاين
: من القرآن الكريم، والسنة املطهرة، واإلمجاع، واملعقول، والقياس

: القرآن الكريم: ًأوال
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ٍدلت اآليات الكريمة عىل حرمة الربا مطلقا، من غري تقييد بكثري فاحش ٍ ٍ ًِ ُ َّ ٍوال قليل ،َ
ٍيسري، ومن غري تعلق بدار أو دولة ُّ ٍ.

َوأنه من كبائر الذنوب التي متحق الربكة وتستوجب العقوبة، واحلرب من اهللا تعاىل َ.
: السنة املطهرة: ًثانيا

ُلعن رسول اهللا : قالسما ثبت عن جابر  َ َ َآكل الربا، وموكله، وكاتبه، ^َ
.)١(»هم سواء«: ، وقالوشاهديه

.سبق خترجيه) ١(



 

: اللةوجه الد
ٌاحلديث يدل داللة واضحة عىل أن الربا حمرم، ومن كبائر الذنوب؛ ألن الرسول َّ ً َلعن ^ُّ َ َ

ٍمن تعامل به، واللعن هو الطرد واإلبعاد من رمحة اهللا، وال يكون إال عىل فعل حمرم َّ َ َِ ْ ِْ َ)١(.
ًالْثِال تبيعوا الذهب بالذهب إال م«: ^قال رسول اهللا : قالسوعن أيب سعيد 

ِبمثل، وال تشفوا بعضها عىل بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال م ِ ِ َِ ًال بمثل، وال تشفوا ْثََ
ٍبعضها عىل بعض، وال تبيعوا منها غائبا بناجز ً «)٢(.

: اإلمجاع: ًثالثا
، )٣(قد أمجعت األمة اإلسالمية عىل حتريم التعامل بالربا، وأنه من كبائر الذنوب 

املسلمون عىل حتريم الربا يف هذه األعيان الستة املنصوص عليها، وأمجع «: قال النووي
.)٤(»واختلفوا فيام سواها

.)٥(وقد اتفق العلامء عىل حتريم التعامل بالربا بني املسلمني يف دار اإلسالم، أو يف دار احلرب
ًكام قرر اجلمهور حرمة التعامل بالربا بني املسلم واحلريب مطلقا، أخذا أو إعطا ً َ ًء يف دار َّ

أو بدون أمان، وهو قول املالكية والشافعية، واحلنابلة يف صحيح ،أو احلرب، بأمان،اإلسالم
.مذهبهم

اجلامعة طبعة عبد العزيز مربوك األمحدي، . اختالف الدارين وآثاره يف أحكام الرشيعة اإلسالمية، د) ١(
).٢٠٦ص (،#١٤٢٤، ١املدينة املنورة، طاإلسالمية،

).١٥٨٤(،الربا: ، ومسلم، كتاب املساقاة، باب)٢١٧٧(،بيع الفضة بالفضة: أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب) ٢(
، )٣/٢٤(،، بلغة السالك ألقرب املسالك، للصاوي)٢/٣٠(،االختيار لتعليل املختار، للموصيل) ٣(

، )٢٣٩ص (،، كفاية األخيار، للحصني)٩/٣٩١(،املجموع، للنووي، )٣/٣٤٨(،تفسري القرطبي
).٢٩/٤١٨(،جمموع الفتاوي، لشيخ اإلسالم ابن تيمية

).٩/٣٩١(،املجموع، للنووي) ٤(
، املقدمات املمهدات، )٧/٣٨(،، فتح القدير، البن اهلامم)١٩٣-٥/١٩٢(،بدائع الصنائع، للكاساين) ٥(

، املغني،)٩/٣٩١(،، املجموع، للنووي)٣/٢٤(،الك، للصاوي، بلغة الس)٢/٥(البن رشد، 
).٤/١٥٧(،، املبدع، البن مفلح)٦/٩٩(،البن قدامة



 

بني دار اإلسالم ودار احلرب، فام -الربا: أي-وال فرق يف حتريمه «: قال النووي
ِكان حراما يف دار اإلسالم كان حراما يف دار احلرب، سواء جرى بني مسلمني، أو  َ ً ً

.)١(»مسلم وحريب، وسواء دخلها املسلم بأمان، أم بغريه
ًوالصحيح من املذهب أن الربا حمرم بني احلريب واملسلم مطلقا«: وقال املرداوي ٌ َّ«)٢( .
وحيرم الربا بني املسلم واحلريب يف دار اإلسالم، ودار احلرب، «: )٣(وقال البهويت

. )٤(»ولو مل يكن بينهام أمان
واإلقراض بالربا «: #١٣٨٥مع البحوث اإلسالمية بالقاهرة عام وجاء يف قرار جم

ُحمرم ال تبيحه حاجة، وال رضورة، واالقرتاض بالربا حمرم كذلك، وال يرتفع إثمه إال  ُ ٌ َّ َّ
.)٥(»ُإذا دعت إليه الرضورة

: املعقول: ًرابعا
ًأن ما كان حمرما يف دار اإلسالم فهو حمرم يف دار احلرب، كاخلمر وسائر-١ املعايص، َّ

ٌفاملسلم خماطب بالرشيعة اإلسالمية وأحكامها يف مجيع األماكن، من غري فرق بني  َ
ٌفالربا حمرم كله يف مجيع الديار؛ٍدار إسالم، أو دار حرب َّ)٦(.

َّأن الربا من العقود الفاسدة التي ال جتوز يف اإلسالم، فلم يصح يف دار احلرب -٢
).٩/٣٩١(،املجموع، للنووي)١(
).٥/٤١(،اإلنصاف، للمروادي) ٢(
ة أبو السعادات، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس، البهويت، احلنبيل، شيخ احلنابل) ٣(

ًبمرص يف عرصه، كان عاملا عامال ًورعا متبحرا يف العلوم الدينية، صارفا أوقاته يف حترير املسائل الفقهية، ً ً ً
. #١٠٥١، وتويف سنة #١٠٠٠الروض املربع، وكشاف القناع، وعمدة الطالب، ولد سنة : من مصنفاته

. )٧/٣٠٧(،األعالم، للزركيلو، )٣/١١٣١(السحب الوابلة، البن محيد، 
). ٣/٢٧١(،كشاف القناع، للبهويت) ٤(
).٣/١٣٦(،اجليزاين. فقه النوازل، د) ٥(
،، املغني، البن قدامة)٣٩٢-٩/٣٩١(،، املجموع، للنووي)١٤/٥٧(،املبسوط، للرسخيس) ٦(

).٤/١٥٧(، املبدع، البن مفلح، )٦/٩٩(



 

.)١(كالنكاح الفاسد
َكام هي ثابتة يف حق املسلمني ثابتة يف حق الكفار؛ ألهنم خماطبون أن حرمة الربا -٣ ِّ ِّ

±³²´ ﴿: باملحرمات يف الصحيح من األقوال، قال تعاىل
µ﴾]فاشرتاطه يف البيع يوجب فساده، كام إذا تبايع املسلم واحلريب ]١٦١: النساء

.)٢(املستأمن يف دار اإلسالم 
ْد وجب عليه الوفاء بالعهد، وحرمت عليه أن املسلم إذا دخل دار احلرب بأمان فق-٤ َ ُ َ

ٌ، وتعامله معهم بالربا فيه خيانة هلم، وأكل ألمواهلم، وقد أخذ عليه ة أهلهاخيان
.)٣(ْمِهِرْمَأْنِبأن ال خيون عهدهم، وال يتعرض ملاهلم، وال ليشء م

: القياس: ًخامسا
.وهو القياس عىل املستأمن احلريب يف دارنا

ٍخل دار اإلسالم بأمان وتعامل معه املسلم بالربا ال جيوز باتفاق فاحلريب إذا د
. )٤(الفقهاء، فكذلك ال جيوز للمسلم التعامل معه بالربا يف دار احلرب 

: مناقشة أدلة القول الثاين
: اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية: ًأوال

َّرد احلنفية فقالوا واردة يف حتريم الربا إنام هو يف املال بالنسبة لعموم اآليات واألحاديث ال: َ
ِاملحرم واملعصوم، أما املال املباح كأموال الكفار يف دار احلرب، فيجوز أن تؤخذ بأي طريق غري  ٍ

).٩/٣٩٢(،املجموع، للنووي) ١(
،، تبيني احلقائق، للزيلعي)٦/١٢(،، تفسري القرطبي)١/٦٤٧(،أحكام القرآن، البن العريب) ٢(

).٧/٣٨(،، فتح القدير، البن اهلامم)٤/٩٧(
).١/٦٤٩(،، أحكام القرآن، البن العريب)٩/٢٤٩(،سري األوزاعي، للشافعي، مطبوع مع األم) ٣(
بن بن حممودالتعليل املختار، لعبد اهللا ، االختيار)٧/٤٢٢(،، حاشية ابن عابدين)٧/٣٨(،فتح القدير، البن اهلامم) ٤(

).٢/٣٣(،دقيقة، دار الكتب العلمية، بريوتالشيخ حممود أيب: مودود املوصيل احلنفي، تعليق



 

.)١(ًطريق الغدر، فالربا إذا كان برضا منهم فهو مباح معهم، ويبقى العموم يف املال املحظور
: أجيبو

حتريم الربا عامة يف أي مكان، يف دار اإلسالم، بأن اآليات واألحاديث الواردة يف 
ٍما خيصص هذا العموم إال حديث مكحولْدِرَدار احلرب، ومل يأو يف  ُ َ ُ ِّ َ ٌوهو مرسل ،ُ َ

َوال جيوز ترك ما ورد : ال يقوى عىل التخصيص، ويف هذا يقول ابن قدامة،ٌضعيف ََ ُْ َ
ْحتريمه بخرب جمهول مل يرد يف بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة وانعقد اإلمجاع عىل  َِ ٍ ٍ

ِصحيح وال مسند وال كتاب موثوق به ٍِ ٍ ٍ ٍ)٢(.
.)٣(ًوأيضا هذا املرسل عىل فرض صحته فهو حممول عىل حتريم الربا يف دار احلرب 

: َّأما بالنسبة لقوهلم بأن الربا حمرم يف دار احلرب، كام هو حمرم يف دار اإلسالم، يقال هلم
، اإلسالمسلمني فيام بينهم وبني احلربيني إذا كانوا مستأمنني يف دارهذا بالنسبة للم

حكام اإلسالم، وأمواهلم مباحة أأما احلربيون يف دارهم فتباح أمواهلم؛ لعدم التزامهم ب
. )٤(َال عصمة هلا، أما يف دار اإلسالم فهي معصومة بسبب األمان 

: أجيبو
ٍمن غري فرق بني مكان وآخر، ومسلم بأن النصوص الواردة يف حتريم الربا عامة ْ َ

ًوحريب، وأموال احلربيني ال تكون مباحة للمسلم، وبخاصة إذا دخل دارهم بأمان 
فيجب عليه الوفاء بالعهد، وعدم الغدر هبم، وأكل أمواهلم بالباطل، وال تباح له إال 

.)٥(بطريق االغتنام إذا أعلنوا احلرب عىل املسلمني 

).٧/٣٩(،فتح القدير، البن اهلامم) ١(
).٦/٩٩(،املغني، البن قدامة) ٢(
).٤/١٥٧(،، املبدع، البن مفلح)٦/٩٩(،املغني، البن قدامة) ٣(
).٩٦ص (،الرد عىل سري األوزاعي) ٤(
).١/٦٤٩(،أحكام القرآن، البن العريب) ٥(



 

ٌالتعامل بالربا فإنه حمرم عىل املسلم امللتزم بأحكام اإلسالم وحتى لو جاز للحريب َّ
.يف كل مكان أن يتعامل به

: القياس: ًثانيا
: فهو قياس مع الفارق: أما القياس

ألن احلريب املستأمن يف دار اإلسالم ملتزم بأحكام اإلسالم وماله معصوم بسبب 
.ه؛ ألنه مل يلتزم ألحكام اإلسالماألمان، أما احلريب غري املستأمن فال عصمة ملال

: أجيبو
بأننا ال ننكر أن احلريب املستأمن ملتزم ألحكام اإلسالم، وماله معصوم باألمان، 

ناحية وعىل العكس احلريب غري املستأمن، لكن القياس ليس من هذه الناحية، بل القياس من
رم معه يف دار احلرب؛ لعموم التحريم، فالربا كام هو حمرم مع احلريب يف دار اإلسالم، حم

.النصوص الواردة يف التحريم من الكتاب والسنة ، ومل يرد ما خيصص هذا العموم
: الرتجيح

ْبعد عرض القولني بأدلتهام، واملناقشات التي جرت بني  َ ، يتضح رجحان الفريقنيَ
ًقول اجلمهور سلفا وخلفا بحرمة التعامل بالربا مطلقا يف دار اإلسالم وغري ً ها، وبني ً

ًاملسلم وغري املسلم مطلقا، وأنه ال جيوز رشاء املساكن يف الغرب بالقروض الربوية، إال 
ملن بلغ مبلغ الرضورة الرشعية التي تبيح املحرمات القطعية، وهذا من شأنه أال خيتص 

ُبدار دون دار، وال يتعلق باملسلم دون غريه، فكل من سدت أمامه أبواب السكنى ُ َْ ُ َْ َّ ُّ ُ ومل ،َ
ًجيد بديال مرشوعا أو فيه شبهة، وحتققت رضورته فقد جاز له االقرتاض الربوي  ً

ُاملحرم بام يدفع رضورته فحسب؛ إذ الرضورة تقدر بقدرها َّ َُ.
: وأسباب ترجيح هذا القول كالتايل

ظهور أدلة اجلمهور وقوهتا يف مقابل ضعف أدلة احلنفية ووهائها أمام اإليرادات -١



 

.، مع خمالفتها للنصوص الرصحيةالصحيحة عليها
ًوألن الربا حمرم يف كل مكان، كام دلت النصوص عىل ذلك، فال يصري حراما يف -٢

مكان دون آخر، وإباحة أموال احلربيني عن طريق الغنيمة خيتلف عن أخذها 
.بالعقود الفاسدة كعقد الربا

ٌفيه تشبه باليهود الذين القول بتحريم الربا بني املسلمني وإباحة التعامل به مع احلريب -٣ ُّ
: ِّحيرمون الربا يف عالقة اليهودي باليهودي، ويبيحونه يف عالقته باألميني، كام قال تعاىل

﴿ ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤
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ُلألجنبي تقرض بربا، «: وقد جاء يف سفر التثنية، يف اإلصحاح الثالث والعرشين
.»لكي يباركك الرب إهلكْولكن ألخيك ال تقرض بربا؛ 

فاإلسالم ليس فيه ازدواجية، وال تطفيف، وال تناقض، وليس كأنظمة البرش التي 
ٍتكيل بمكيالني، بل بمكاييل خمتلفة َ.

هذا املنحى الذي نحى إليه املبيحون يفتح الباب أمام سلسلة من عىل أن 
ِالرتخصات  َ ُّ َ .التي لن تنتهي، كام سبق التنبيه عليهَّ

َحيرربد أن ال -٤ َّ َ َمفهوم احلاجات ويضبطُ َ ُْ ِ ٍبضوابط واضحة؛ ُ َوإال فتح َ ِ ٍباب رش مستطري يؤدي ُ ٍّ ُ
ُإىل خلع الربقة، والتفلت من قيود التكليف، بام يتوهم أنه من قبيل املصالح َِّّ َ َُ ِ ِ ِ ِ أو احلاجات، ،ِ

.وهو يف حقيقته ال يعدو أن يكون من جنس األهواء والشهوات
َالبدائل الرشعية جيب توفريها لألقليات اإلسالمية إذا أريد هلذه ًوأخريا فإن ِ ُ

َّاألقليات أن حتيا وأن تستمر يف دورها وجهادها يف الدعوة إىل دين اهللا تعاىل ِ .
َومن عجز عن رشاء تلك املساكن بطرق رشعية ففي االست ََ ْ ٌار مندوحة عن ئجَ

ُالوقوع يف رشك الربا املحرم، وليس جمرد شي ِ َ ًوع احلاجة سببا يف الرتخيص بارتكاب َ



 

َكبرية من أكرب الكبائر، حتى تعمم به الفتيا يف ديار األقليات َّ َ ُ.
ٌومن غري شك فإن هذه املجالس العلمية املوقرة بشيوخها الكبار مدعوة ملراجعة  َّ ُ ٍّ

، وما يراد )١(وما يكتنفه من مالبسات،هذه الفتيا العامة يف ضوء دراسة الواقع
ًقليات من تأسيس فقهي ألحكامهم بعيدا عن فقه الظروف االستثنائية، واحلاالت لأل

َالطارئة، بام جيمع بني إقامة الدين يف حياة األقليات، وحت ِقق السعة واليرس يف سائر َ ُّ
.املعامالت، واهللا املوفق لكل خري واهلادي إىل سواء السبيل

ِوتتميام للفائدة نسوق قراري جممع الفقه اإل َ ِوجممع فقهاء الرشيعة يف ،سالميً
.أمريكا يف حتريم هذه املعاملة ببالد الغرب

بسم اهللا الرمحن الرحيم«
.احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيني، وعىل آله وصحبه

: )٥٢/١/٦(قرار رقم 
.التمويل العقاري لبناء املساكن ورشائها: بشأن

ِلفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس بجدة يف اململكة العربية إن جملس ا ِ
.م١٩٩٠) مارس(آذار ٢٠-١٤هـ املوافق ١٤١٠شعبان ٢٣إىل ١٧السعودية من 

التمويل «: بعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوع
.ي دارت حوله، واستامعه للمناقشات الت»العقاري لبناء املساكن ورشائها

: ررــق

الدكتور حممد فؤاد الربازي من الدانمرك، والدكتور صهيب حسن عبد الغفار من لندن : أعلن كل من) ١(
اعرتاضهام عىل فتوى وقرار املجلس األورويب لإلفتاء، ونرش ذلك يف صحيفة الرشق األوسط، مع 

َاعرتاضهام عىل الفتوى، وقد عقب عليهام يف ذات الصحيفة الدكتور يوسف القرضاويأسباب َّ ، يف فقه َ
.)١٧٩ص(يوسف القرضاوي، . األقليات املسلمة، د



 

أن املسكن من احلاجات األساسية لإلنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق املرشوعة بامل -١
حالل، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية واإلسكانية ونحوها، من اإلقراض بفائدة 

ًقلت أو كثرت، هي طريقة حمرمة رشعا؛ ملا فيها من التعامل بالربا ْ َْ ُ ََ َّ.
َهناك طرق مرشوعة يستغنى هبا عن الطريق املحرمة لتوفري املسكن بالتملك -٢ ْ َ ْ ُ -

: ، منها-ًفضال عن إمكانية توفريه باإلجيار
ًأن تقدم الدولة للراغبني يف متلك مساكن قروضا خمصصة إلنشاء املساكن، -أ َ َ ِّ

ٍتستوفيها بأقساط مالئمة بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة رصحية، أم حت ت ستار ٍ
ٍعىل أنه إذا دعت احلاجة إىل حتصيل نفقات لتقديم عمليات ) رسم خدمة(: اعتبارها

َالقروض ومتابعتها وجب أن يقترص فيها عىل التكاليف الفعلية لعملية القرض عىل  َ َ ْ ُ
.للدورة الثالثة هلذا املجمع) ١(من القرار رقم ) أ(النحو املبني يف الفقرة 

ِدرة عىل إنشاء املساكن إنشاءها، وبيعها للراغبني يف متلك أن تتوىل الدول القا-ب ُّ َ َ َ َ
.هلذه الدورة) ٥٣/٢/٦(َمساكن باألجل واألقساط بالضوابط الرشعية املبينة يف القرار 

ُبناء مساكن تباع باألجل-من األفراد أو الرشكات-أن يتوىل املستثمرون -جـ َُ َ.
َأن متلك املساكن عن طريق عقد اال-د َّ َ ًعىل أساس اعتباره الزما-ستصناع ُ ِ ِ-

ِوبذلك يتم رشاء املسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق املزيل للجهالة املؤدية  ِِ ِ
ُللنزاع، دون وجوب تعجيل مجيع الثمن، بل جيوز تأجيله بأقساط ي ٍُ ُ ُ ِ ِ ِِ ِ ُق عليها، مع مراعاة ـَفـَّتـَ

ِالرشوط واألحوال املقررة لعقد االستصناع لد َ ِى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلمَّ َ َّ.
: ويويص

َبمواصلة النظر إلجياد طرق أخرى مرشوعة توفر متلك املساكن للراغبني يف  ُّ ٍ ٍ
.)١(»انتهى قرار جممع الفقه اإلسالمي» .ذلك

).١/١٨٧(،جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السادس) ١(



 

: َّوأما جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا فقد جاء نص قراره كاآليت
: ل اهللا، وبعداحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسو«

ِفإن جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا املنعقد يف دورة مؤمتره الثاين بمدينة  ِ
هـ، املوافق ١٤٢٥من شهر مجادى األوىل عام ٧- ٤كوبنهاجن بدولة الدنامرك من 

. م٢٠٠٤من شهر يونيو عام ٢٥- ٢٢
بعد اطالعه عىل األبحاث املقدمة من السادة أعضاء املجمع وخربائه بخصوص 

واملناقشات املستفيضة التي » رشاء البيوت عن طريق التمويل الربوي«: موضوع
. دارت حوله

: قرر املجمع ما ييل
ْالتأكيد عىل ما أكدت عليه األدلة الرشعية القاطعة من حرمة الربا بنوعيه : ًأوال َ َّ

ًفضال ونسيئة، وأن فوائد البنوك هي الربا احلرام، وهو ما قررته مجيع دور اإل فتاء ً
. واملجامع الفقهية يف خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي

ُالتأكيد عىل أن االقرتاض بالربا ال حتله يف األصل إال الرضورات املعتربة : ًثانيا َ ُ ُ ُّ ِ ُ
َّرشعا، شأنه شأن سائر املحرمات القطعية يف الرشيعة، وبرشوطها التي نص عليها أهل  ً

ًالعلم، بأن تكون واقعة ال منتظرة َ َ ٍبحيث يتحقق أو يغلب عىل الظن وجود خطر ً ُ ُ َ ُ َّ
ًأو املال، وأن تكون ملجئة بحيث ،أو النسل،أو العقل،أو النفس،حقيقي عىل الدين ِ

ْخياف املضطر هالك نفسه، أو قطع عضو من أعضائه، أو تعطل منفعته إن ترك املحظور، وأن ال  ْ َُّ َ َُ ََ ِ ِ َ ََ ٍ ُ
َجيد املضطر طريقا آخر غري ا َ ً َ ِ َملحظور، وعىل من تلبس بحالة من حاالت الرضورة أن يلجأ إىل َ ْ َ َّ ِ

ُمن يثق يف دينه وعلمه من أهل الفتوى يف تقدير رضورته ْ َ .
ُأن احلاجة تنزل منزلة الرضورة يف إباحة املحظور متى توافرت رشائط : ًثالثا َْ

: ُتطبيقها، وتتمثل هذه الرشوط فيام ييل



 

ُحتقق احلاجة بمفهومه-١ ُّا الرشعي، وهي دفع الرضر، والضعف الذي يصد عن ُّ
الترصف والتقلب يف أمور املعاش، واستمرار الناس عىل ما يقيم قواهم، وليس 

. جمرد التشوف إىل اليشء، أو جمرد الرغبة يف االنتفاع والرتفه والتنعم
َانعدام البدائل املرشوعة، وذلك بأن يعم احلرام، وتنحسم الطرق إىل احل-٢ ُالل، وإال تعني بذل َّ َ َّ

ُّاجلهد يف كسب ما حيل، ومن بني هذه البدائل ِ . االستئجار، متى اندفعت به احلاجة: َ
. االكتفاء بمقدار احلاجة، وحتريم ما يتعلق بالرتفه والتنعم، أو حمض التوسع-٣
ُانعدام القدرة عىل التحول إىل مواضع أخرى يتسنى فيها احلصول عىل البديل امل-٤ . رشوعَ

ًوبناء عىل ما سبق فإن األصل يف العاجز عن متلك مسكن بطريق مرشوع ال ربا فيه، : ًرابعا
. َّوال ريبة، أن يقنع باالستئجار، ففيه مندوحة عن الوقوع فيام حرمه اهللا ورسوله من الربا

ًإذا مثل االستئجار حرجا بالغا ومشقة ظاهرة بالنسبة لبعض الناس،: ًخامسا ً َّ ًَّ ً ُ ََ
ِالعتبارات تتعلق بعدد أفراد األرسة، وعدم وجود مسكن مستأجر يكفيهم، أو خلروج  ِ ِ ٍ
ِّأجرته عن وسع رب األرسة وطاقته، أو لغري ذلك من الظروف القاهرة، جاز هلم  ُِ ْ
الرتخص يف متلك مسكن هبذا الطريق يف ضوء الضوابط السابقة، بعد الرجوع إىل أهل 

جة، ومدى توافر رشائطها الرشعية؛ وذلك للتحقق من العلم لتحديد مقدار هذه احلا
. َمدى صالحيتها بأن تنزل منزلة الرضورة يف إباحة هذا املحظور

ُّالتأكيد عىل ما أكدت عليه كل املجامع اإلسالمية الرسمية واألهلية من رضورة : ًسادسا ْ َ َّ
ن خالل إنشاء مؤسسات َّإما م: العمل عىل توفري البدائل اإلسالمية ملشكلة متويل املساكن

ْللرب جل وعال، واألنفع لدينه ولعباده، أو من خالل َوىل، باعتباره األرىضَإسالمية، وهو األ ِِّ َّ
إقناع البنوك الغربية بالتعديل يف عقودها التي جترهيا مع اجلاليات اإلسالمية بام يتفق مع أحكام 

.نشود، وهو أمر ميسور يف هذه املجتمعاتالرشيعة اإلسالمية، إىل أن يتوافر البديل اإلسالمي امل
ًمناشدة القادرين يف العامل اإلسالمي أن يتبنوا مرشوعا استثامريا جيمع اهللا : ًسابعا



 

َهلم فيه بني الكسب يف الدنيا، واألجر يف اآلخرة؛ لتوفري مساكن للراغبني يف ذلك من  ِ
الصيغ الرشعية املعروفة املسلمني املقيمني يف املجتمعات الغربية، وذلك بصيغة من

ًمشاركة، أو مرابحة، أو استصناعا، أو تأجريا منتهيا بالتمليك بضوابطه الرشعية، أو  ً ً ً ً
َيغالوا يف تقدير أرباحهم، حتى ال يكونوا فتنة تصد الناس عن التعامل َّنحوه، وأال ُ ُُّ َ ً

ُابتداء مع املؤسسات اإلسالمية، وحتملهم عىل إساءة الظن بالتطبيق ِ اإلسالمي، كلام ً
ُدعي إليه أو الحت بوادره ُُ َِ ِْ .
.)١(»واهللا تعاىل أعىل وأعلم

).١٠٢-١٠٠ص (،قرارات وتوصيات املؤمتر الثاين للمجمع) ١(



 

 
 

U
قبل الدخول إىل تصوير املسألة وتكييفها، وهي حكم إجراء عقود التأمني ببالد 

قديم بلمحة خمترصة عن التأمني ًاألقليات، وال سيام يف الدول الغربية حيسن أوال الت
. وحقيقته وأركانه
 

ًأمن يؤمن تأمينا، وأصله من أمن : مصدر: التأمني لغة ِّ ًأمنا، وأمانا وأمانة -بكرس امليم-َّ ً ً
ُاطمأن ومل خيف، فهو آمن، وأمني، وأمن البلد اطمأن فيه أهله، وأمنه عليه، : ًوأمنة، أي َ ْ َِ َ وثق : أيَ

، ]٦٤: يوسف[﴾" # $ % & ' ) ( * +,﴿:به، قال تعاىل
ُأمن : ، وجاء...هل أثق بكم: أي ًكان أمينا، وآمن يؤمن إيامنا، : أمانة، أي-بضم امليم-َ ً
ٍمصدق: ، أي]١٧: يوسف[﴾H G F E﴿: صدقه، قال تعاىل: أي ِّ.

ًماال منجام لينال هو دفع: ، وعىل اليشء)١(َآمني : قال: َّأمن عىل دعائه، أي: ويقال َّ ً
ًأو ورثته قدرا من املال متفقا عليه، أو تعويضا عام فقد، يقال ً َّأمن عىل حياته، أو عىل داره، أو : ً

.)٢(إشارة إىل أن هذا املعنى األخري جديد، أقره جممع اللغة العربية) مج(سيارته 
اضع تفيد حتقيق األمن وردت مادة التأمني يف كتاب اهللا تعاىل يف مو: ًالتأمني رشعا

') ﴿، ]٤: قريش[﴾2 3 4﴿: قوله تعاىل: واالطمئنان، ومن ذلك
.]٨٢: األنعام[﴾( * +

).٤/١٩٤(،باديآ، القاموس املحيط، للفريوز)١/٢٢٣(،بن منظورلسان العرب، ال) ١(
.)١/٢٨(،املعجم الوسيط) ٢(



 

: ًالتأمني اصطالحا
ًعادة ما يعرف التأمني موصوفا أو مضافا، فيقال ً .التأمني التجاري، أو تأمني إصابة العمل: ً

َّوإذا كان حمل التأمني موجودا خيشى عليه الفوات فيعدى التأمني : فيقال) عىل(بـً
ًاالستعالء حقيقة أو جمازا) عىل(عىل احلياة؛ وذلك ألن من معاين  ً.

؛ )الالم(َّوإذا كان حمل التأمني غري موجود، ويؤمل، أو خيشى حصوله فيعدى بـ
.وذلك إلفادة االستحقاق

.التأمني للشيخوخة، أو حلدوث احلريق، ونحوه: فيقال
.)١(، ويعرف كعقد، أو ترصف قانوينثم إن التأمني يعرف كنظام

: تعريف التأمني كنظام أو نظرية
َّتعاون منظم تنظيام دقيقا بني عدد كبري من الناس، معرضني : هبذا االعتبار هو ًً

ًمجيعا خلطر واحد، حتى إذا حتقق اخلطر بالنسبة إىل بعضهم تعاون اجلميع عىل مواجهته 
ًهبا أرضارا جسيمة حتيق بمن نزل اخلطر به منهم بتضحية قليلة يبذهلا كل منهم يتالفون 

.)٢(لوال هذا التعاون 
: تعريف التأمني كعقد أو تطبيق

ِهو عقد يلتزم املؤمن بمقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له، أو إىل املستفيد الذي اشرتط « َّ ُِّ
ًالتأمني لصاحله مبلغا من املال، أو إيرادا مرتبا، أو أي عوض مايل آخر، يف  ً حالة وقوع ً

احلادث، أو حتقق اخلطر املبني بالعقد، وذلك يف نظري قسط، أو أية دفعة مالية أخرى يؤدهيا 
ِاملؤمن له للمؤمن ِّ َُّ«)٣(.

.حسني حامد حسان. عيسى عبده، د. السنهوري، د. د: وهذا ملحوظ عند عدد من املعارصين، منهم) ١(
). ٢/١٠٨٧(،الوسيط، لعبد الرزاق السنهوري) ٢(
).٢/١٠٨٤(،املرجع السابق)٣(



 

ْومن التعريفات املختارة للجمع بني أنواع التأمني املختلفة من الناحية العقدية أنه َ :
تب، أو أي عوض مايل آخر َّنظام مايل يلتزم فيه املؤمن بدفع مال أو إيراد مر«

للمستفيد عند وقوع احلادث املرغوب فيه، أو غري املرغوب فيه، مدة معينة مقابل دفع 
.)١(»املستأمن قسط التأمني بصفة دورية أو دفعة واحدة

وهو تعريف يتناول التأمني االجتامعي، كام يشمل سائر األنواع التجارية والتبادلية، وتظهر 
َّاملؤمن، واملؤمن عليه، واخلطر، ومبلغ التأمني: ألربعة، وهيفيه أركان التأمني ا ِّ.
 

: ينقسم التأمني باعتبارات متعددة وحيثيات متنوعة، وفيام ييل بعض هذه التقسيامت
: ينقسم من حيث املجاالت إىل: ًأوال

ِّالتأمني البحري-١ ِ.
ِّالتأمني الربي-٢ ِ.
ِّالتأمني اجلوي-٣ ِ.

: ينقسم من حيث قوة التطبيق إىل: ًثانيا
ِّالتأمني االختياري-١ ِ.
ِّالتأمني اإلجباري-٢ ِ.

: ينقسم من حيث العموم واخلصوص إىل: ًثالثا
ِّالتأمني العام-١ ِ.
ِّالتأمني اخلاص-٢ ِ.

، ١عبد اللطيف آل حممود، دار النفائس، بريوت ط. أمني االجتامعي يف ضوء الرشيعة اإلسالمية، دالت) ١(
).٣٥ص(،#١٤١٤



 

: ينقسم من حيث حمله وموضوعه إىل: ًرابعا
ٌالتأمني عىل األشخاص؛ وحتته أنواع-١ ِ :

.ُالتأمني للمرض-ب .ياةُالتأمني عىل احل-أ
.ُالتأمني للزواج-د.ُالتأمني لإلصابات-ج
.ُالتأمني لألوالد-هـ

.ِالتأمني عىل األشياء-٢
.ِالتأمني للمسئولية-٣
: ينقسم من حيث مردوده إىل: ًخامسا
ٍّتأمني تعوييض-١ ٍ.
ٍّتأمني غري تعوييض-٢ ِ ٍ.
ٍتأمني مزدوج-٣ ٍ.
: ينقسم من حيث قصد إنشائه إىل: ًسادسا
ٍّتأمني جتاري-١ ٍ.
ٌتأمني غري جتاري؛ وحتت غري التجاري أنواع، منها-٢ ِّ ٍِّ ِ ٍ :
ُّالتأمني التباديل-أ ُّالتأمني الذايت-ب.ُ ُ.

ُّالتأمني التعاوين-ج ُّالتأمني التباديل التعاوين-د.ُ ُّ ُ.
ُّالتأمني االجتامعي-هـ ُ.
: ينقسم من حيث املنتفع به إىل: ًسابعا

ِصلحة النفسِالتأمني مل-١ ِ.
ِالتأمني ملصلحة الغري-٢ ِ ِ.
ِالتأمني املشرتك-٣ َ ِ)١( .

، )٤٠/١١٧(،غريب اجلامل. التأمني د) ٢/١١٥٦(، )٢/١٠٩٦(، الوسيط، لعبد الرزاق السنهوري) ١(
).٤٨-٣٩ص (،عبد اللطيف آل حممود. التأمني االجتامعي، د



 

 

ِّعقد التأمني التجاري: ًأوال ِ ُ :
أكثر الدراسات تتناول خصائص عقد التأمني التجاري دون التباديل أو 

ك خصائص التأمني التجاري االجتامعي؛ وذلك ألنه النوع الذي تنظمه القوانني، وإدرا
.ًيعطي فكرة عن طبيعة العقد عموما

ٌّفهو عقد رضائي ينعقد بإجياب وقبول وبرضا الطرفني-١ ٌ.
ِّوهو عقد ملزم للجانبني، حيث يلتزم املؤمن بالتعويض عند وقوع اخلطر ويلتزم -٢

.املستأمن بدفع األقساط
.ملا يدفعه اآلخرًوهو عقد معاوضة؛ ألن كال الطرفني يدفع مقابال-٣
َوهو عقد احتاميل ال يستطيع كال العاقدين أن حيدد وقت متام العقد القدر الذي -٤ ٌّ

ِيعطى، وال يتحدد إال يف املستقبل تبعا حلدوث أمر غري حمقق احلصول، أو غري  ِِ ِ َّ ٍ ً
ًمعروف وقت حصوله لو كان حمققا َّ ِ ِ ٍَ.

َوهو عقد إذعان وخضوع حيث يعد رشوط-٥ ُّ ُِ ُ ُه أحد العاقدين، وليس أمام اآلخر إال ٍ ُ
.أن يقبل أو يرفض، فال تفاوض بينهام

ُّوهو عقد مستمر مع الزمن؛ فالزمن عنرص جوهري فيه؛ ألنه بمروره تستحق -٦ َ َ ُْ
.)١(األقساط املتتابعة إىل أجل، أو آجال متتابعة

أنه عقد مدين وعليه فإن القوانني الوضعية مل ختتلف يف تكييف التأمني التجاري ب
زمني قائم عىل الرتايض، واملعاوضة، كام أهنا اتفقت عىل أنه عقد احتاميل قائم عىل 

، )١١٤-١٠٦ص(،#١٤٠٣، ١أمحد رشف الدين، جامعة الكويت، ط. أمني يف القانون والقضاء، دأحكام الت) ١(
عيسى عبده، دار االعتصام، . ، التأمني بني احلل والتحريم، د)١٢١-١٢٠ص(،عبد الرزاق فرج. عقد التأمني، د

).٩٥-٩١ص(،#١٤٢٤، ١سليامن الثنيان، دار ابن حزم، ط. ، التأمني وأحكامه، د)٨ص(، ١ط



 

الغرر؛ ولذلك خصص القانون املدين املرصي الباب الرابع لعقود الغرر؛ فذكر يف 
.عقد التأمني: فصله األول املقامرة، والرهان، ويف فصله الثالث

التأمني من األرضار، والتأمني عىل األشخاص، وهذا التأمني له أنواع كثرية تشمل
. )١(وأنه من خالل هذين النوعني يشمل كافة جماالت احلياة العادية والنادرة

ُّالتأمني االجتامعي: ًثانيا ُ :
ٌّوالتأمني االجتامعي هو تأمني إجباري تقوم به أو ترشف عليه وتعينه الدولة، ضد  ٌ ُُّ

.)٢(حلرف ونحوهم أخطار معينة، يتعرض هلا أصحاب ا
: يتفق التأمني االجتامعي مع التجاري يف أكثر اخلصائص اجلوهرية، ويتميز عنه بأمور، أمهها

.أنه وظيفة اجتامعية، بمعنى أن احلاجة االجتامعية تقتضيه-١
ٌّأنه تأمني إجباري ملن يشملهم النظام-٢ ٌ.
ال يضم حتت لوائه إال من أنه حمدود من حيث نوعية املؤمن هلم، فهو : أنه تأمني مغلق، أي-٣

.يدخلون يف حسبة النظام، وهم من فئة الناس الذين يكسبون معاشهم بأيدهيم
إصابات العمل، والعجز، : وهو حمدود من جهة نوع احلظر املؤمن ضده، مثل

.والبطالة، ونحو ذلك
ُأقساطه منخفضة القيمة، وال خيتص املؤمن له وحده بتسديدها، بل إنه قد يسهم -٤ َّ

.)٣(ًب العمل أو الدولة، أو مها معا، يف تسديد هذه األقساطصاح
ُّالتأمني التباديل: ًثالثا ُ :

وهو احتاد غري مقيد يقوم به املؤمن هلم أنفسهم، فيتعهدون بدفع اشرتاكات دورية، 

عيل حميي الدين القره داغي، . بحث حكم التعامل أو العمل يف رشكات التأمني خارج ديار اإلسالم، د) ١(
.م٢٠٠٨، #١٤٢٩ضمن بحوث الدورة الثامنة عرشة للمجلس األورويب لإلفتاء يف 

).٨١ص(،سلامن الثنيان. التأمني وأحكامه، د) ٢(
).٧٣-٧٠ص(،عبد اللطيف آل حممود. التأمني االجتامعي، د) ٩٧، ٩٦ص(،سليامن الثنيان. التأمني وأحكامه، د) ٣(



 

وفق جدول متفق عليه؛ لتغطية اخلسائر التي يتعرض هلا بعضهم يف احلاالت املعينة 
.)١(املستقبل، وتوزع هذه اخلسائر عىل مجيع األعضاء دوريا املحتمل حدوثها يف 

ًالتأمني التباديل يتفق أيضا مع التجاري يف عامة اخلصائص، إال أن اهليئة القائمة  ُُّ
عىل كل منهام خمتلفة، فبينام يقوم التأمني التجاري عىل رشكات مسامهة تبحث عن 

التأمني التباديل، بقصد ختفيض الربح املبارش فحسب، تقوم مجاعات متعاونة عىل
فإنه ال يسعى يف هذا النوع إىل الربح املبارش، وإنام إىل : القسط إىل أقل قدر ممكن، وعليه

.)٢(خفض األقساط املدفوعة 
ُّوخيتلف التأمني االجتامعي عن  ِّالتعاوين يف أن األخري عقد مايل بني األفراد، ِّالتباديلُ

ًاألنظمة اخلاصة فهو أقل اتساعا، ويموله أعضاؤه فحسباختياري يف كل أحواله، ومن  ُّ)٣(.
 

ال تكاد توجد نازلة معارصة حظيت بام حظي به التأمني من عناية واهتامم، واملسألة 
.َّيف أصلها قد تعرض هلا املتأخرون من الفقهاء

ِومن أبرز اجلهات التي عن ْيت ببحثه ودرسه يف الواقع املعارصُ َ :
ُاملحكمة الرشعية الكربى بمرص- َُّ :

ًم حكام بأن دعوى املطالبة بمبلغ التأمني عىل احلياة ١٩٠٦حيث أصدرت يف 
ًدعوى غري صحيحة رشعا؛ الشتامهلا عىل ما ال جتوز املطالبة به رشعا ً.

قرار الصادر من املحكمة بصحة الفوأيدت املحكمة العليا الرشعية يف االستئنا

).١٨٩ص(،التأمني والرشع اإلسالمي، ملحمد مصلح الدين) ١(
).٩٩-٩٨ص(،سليامن الثنيان. ، دوأحكامهالتأمني) ٢(
).٧٨ص(،عبد اللطيف آل حممود. التأمني االجتامعي، د) ٣(



 

. )١(الكربى، ورفض االستئناف
م أخرج مفتي الديار املرصية الشيخ حممد بخيت املطيعي ١٩٠٦ويف نفس العام 

احلنفي رسالته يف أحكام السوكورتاه، والتي قرر فيها فساد عقد التأمني، وأن سبب 
.فساده يعود إىل الغرر واخلطر، وما فيه من معنى القامر

ر قرار املجلس األعىل لألوقاف برفض التأمني عىل األعيان املوقوفة، وكذا صد
الشيخ سليم البرشي شيخ األزهر، والشيخ حسونة النواوي شيخ : ومن هؤالء العلامء

األزهر، والشيخ حممد عبده مفتي الديار املرصية، والشيخ بكري الصديف مفتي الديار 
.)٢(وان األوقافاملرصية، والشيخ حممد نجايت احلنفي مفتي دي

م أفتى الشيخ عبد الرمحن قراعة مفتي الديار املرصية بأن عمل رشكات ١٩٢٥يناير ١٥ويف 
.)٣(التأمني عىل الوجه املبني يف السؤال غري مطابق ألحكام الرشيعة اإلسالمية

م أصدرت جلنة الفتوى باألزهر الرشيف برئاسة الشيخ حممد ٢٤/٤/١٩٦٨ويف 
.)٤(احلنبيل فتواه املفصلة بحرمة التأمني التجاري بكل أنواعهعبد اللطيف السبكي 

ويف خالل ذلك بدأ يتطرق اخلالف، وتظهر فتاوي هنا وهناك باجلواز لبعض 
.أنواعه، ورأى كثريون أمهية درسه مجاعيا واإلفتاء فيه جممعيا

وعقدت لدرسه جمامع علمية، وندوات ومؤمترات علمية، وقد متخضت هذه 
: الت العلمية عن ثالثة أراءاملداو

.وما بعدها) ٨٣ص (،سادسةجملة األحكام الرشعية، السنة ال) ١(
).٥٩٧ص (،جملة املحاماة الرشعية، السنة الثالثة) ٢(
بحث التأمينات، للشيخ حممد أمحد فرج السنهوري، ضمن بحوث اقتصادية وترشيعية للمؤمتر السابع ) ٣(

).١٦٤-١٦٣ص (،م١٩٧٢بمجمع البحوث اإلسالمية عام 
، ٢عيل حميي الدين القرة داغي، دار البشائر، بريوت، ط. دالتأمني اإلسالمي دراسة تأصيلية فقهية،) ٤(

.)١٥١ص(، ه١٤٢٦



 

. )١(ِحرمة عقود التأمني مجيعها: الرأي األول
.)٢(ًأهنا مباحة رشعا برشط خلوها عن الربا: الرأي الثاين

ِّحتريم بعض العقود كالتأمني التجاري، وإباحة بعضها كالتأمني التعاوين: الرأي الثالث ِ)٣(.
: ما ييلومن أهم املجامع العلمية التي درست املوضوع 

.هـ١٣٨٠شوال ٢١-١٦أسبوع الفقه اإلسالمي ومهرجان ابن تيمية املنعقد بدمشق من -١
.م١٩٦٥-هـ١٣٨٥املؤمتر الثاين ملجمع البحوث اإلسالمية يف عام -٢
ربيع ٢٨-٢٣ندوة الترشيع اإلسالمي املنعقدة بدعوة اجلامعة الليبية يف الفرتة من -٣

.م١٩٧٢-هـ ١٣٩٢أول 
ي األول لالقتصاد اإلسالمي الذي دعت إليه جامعة امللك عبد العزيز املؤمتر العامل-٤

.هـ١٣٩٦صفر ٢٦-٢١بجدة، واملنعقد بمكة من 
جملس هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية يف دورته العارشة املنعقدة -٥

.هـ١٣٩٧/ ٤/٤بالرياض يف 
.هـ١٣٩٨شعبان ١٠جممع الفقه اإلسالمي يف دورته األوىل يف -٦
ِجممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره -٧ ِ ِِّ

. هـ١٤٠٦ربيع الثاين ١٦-١٠َّالثاين بجدة من 
: حترير حمل النزاع

فكرة التأمني ضد املخاطر ليست مرفوضة يف ذاهتا، وبالنفس حاجة فطرية للبحث 

. ًومنهم من ذكرنا من العلامء آنفا) ١(
،م١٩٦٦، ٣٧سنة ٨التأمني، وهو منشور يف جملة األزهر ح : الشيخ عيل اخلفيف يف بحثه: ومنهم) ٢(

، ١رشيعة منه، دمشق، طعقد التأمني وموقف ال: ، والشيخ مصطفى الزرقا يف رسالة)٤٨٠ص(
.م، وغريهم١٩٥٤، والشيخ عبد الوهاب خالف، صحيفة لواء اإلسالم، رجب )٢٩ص(،م١٩٦٢

.وعىل هذا مجهور املعارصين واملجامع العلمية) ٣(



 

.هذا املطلب من غري خمالفة للرشع املطهرعن األمن واألمان، واألصل أن يتحقق
َّفإذا اشتمل هذا العقد عىل غرر منهي عنه، أو جهالة فاحشة ال تغتفر، أو تضمن 
ًقامرا، أو رهانا، أو اشتمل عىل الربا بنوعيه؛ ربا الفضل، أو ربا النساء؛ فإن ذلك كله  ً

ًيعد أكال لألموال بطريقة حمرمة، فال جيوز ابتداء  ً ُّ)١(.
.ُّد ادعي كل ذلك يف عقد التأمني التجاري بصورته الراهنةوق

.ًفإذا أمكن تنقية أو استبدال ما كان سببا لتطرق التحريم إليه، فقد متهد السبيل للقول بجوازه
ِّقرار املجمع الفقهي اإلسالمي بشأن التأمني ِّ ِ :

َّتقدم أن املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالم ي يف دورته األوىل ََ
هـ، نظر يف ١٣٩٨شعبان ١٠ِّبمكة املكرمة بمقر رابطة العامل اإلسالمي وبتاريخ 

موضوع التأمني بأنواعه، بعد مدارسة علمية للبحوث املقدمة يف املوضوع، وتداول 
ِحتريم التأمني -عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا-الرأي بني علامئه قرر باإلمجاع 

يع أنواعه، سواء أكان عىل النفس، أو البضائع التجارية، أو غري ذلك، ِّالتجاري بجم
ِّوانتهى إىل جواز التأمني التعاوين باإلمجاع ِ.

وفيام ييل نص القرار بطوله لتضمنه أدلة القائلني باملنع، ومناقشة أدلة القائلني 
ًباجلواز، والرد عليها بام يغني عن طرح املسألة طرحا جديدا ً.

: نص القرار
ِّفإن جممع الفقه اإلسالمي قد نظر يف موضوع التأمني بأنواعه املختلفة : أما بعد« ِ َ

ا عىل ما قرره جملس ًبعد ما اطلع عىل كثري مما كتبه العلامء يف ذلك، وبعد ما اطلع أيض
هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية يف دورته العارشة املنعقدة بمدينة الرياض 

).١٦١ص(عيل حميي الدين القره داغي، . التأمني اإلسالمي، د) ١(



 

.هـ من التحريم للتأمني بأنواعه٤/٤/١٣٩٧ريخابت
حتريم التأمني : وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي يف ذلك قرر املجلس باألكثرية

.سواء كان عىل النفس، أو البضائع التجارية، أو غري ذلك من األموال،بجميع أنواعه
العلامء من جواز التأمني كام قرر جملس املجمع باإلمجاع املوافقة عىل قرار جملس هيئة كبار

.ا، وعهد بصياغة القرار إىل جلنة خاصةًمن التأمني التجاري املحرم، واملنوه عنه آنفًالتعاوين بدال
: تقرير اللجنة املكلفة بإعداد قرار جملس املجمع حول التأمني

املتضمن ،هـ١٣٩٨شعبان ١٤عىل قرار جملس املجمع املتخذ بجلسة األربعاء ًبناء
يف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ حممد حممود تكل

بن عبد اهللا السبيل بصياغة قرار جملس املجمع حول التأمني االصواف، والشيخ حممد 
.بشتى أنواعه وأشكاله

: وبعد املداولة أقرت ما ييل،وعليه فقد حرضت اللجنة املشار إليها
.ومن اهتدى هبداه،وعىل آله وصحبه،رسول اهللاحلمد هللا والصالة والسالم عىل

شعبان ١٠يف دورته األوىل املنعقدة يف َّاإلسالميَّيالفقهَجمعاملفإن : أما بعد
نظر يف موضوع التأمني بأنواعه، ِّاإلسالميِبمكة املكرمة بمقر رابطة العامل،هـ١٣٩٨

ا عىل ما قرره جملس ًا اطلع أيضبعد ما اطلع عىل كثري مما كتبه العلامء يف ذلك، وبعد م
ريخ ابت،هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية يف دورته العارشة بمدينة الرياض

.من التحريم للتأمني التجاري بأنواعه) ٥٥(بقرار رقم ،هـ٤/٤/١٣٩٧
-باإلمجاع ِّالفقهيِوبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي يف ذلك قرر جملس املجمع

سواء كان ،بجميع أنواعهِّالتجاريِحتريم التأمني-مصطفى الزرقادا فضيلة الشيخع
: لألدلة اآلتية؛عىل النفس، أو البضائع التجارية، أو غري ذلك

من عقود املعاوضات املالية االحتاملية املشتملة عىل الغرر عقد التأمني التجاري: األول



 

رف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع ألن املستأمن ال يستطيع أن يع؛الفاحش
، فيدفع ًن، وقد ال تقع الكارثة أصالِّا، أو قسطني، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به املؤمًقسط

النسبة لكل بن ال يستطيع أن حيدد ما يعطي ويأخذَّا، وكذلك املؤمًمجيع األقساط، وال يأخذ شيئ
.)١(النهي عن بيع الغررجث الصحيح عن النبيعقد بمفرده، وقد ورد يف احلدي

ملا فيه من املخاطرة يف ؛عقد التأمني التجاري رضب من رضوب املقامرة: الثاين
غري أو بمقابلنم بال مقابلُمعاوضات مالية، ومن الغرم بال جناية أو تسبب فيه، ومن الغ

مبلغ َّن كلِّادث، فيغرم املؤما من التأمني، ثم يقع احلًمكافئ، فإن املستأمن قد يدفع قسط
ن أقساط التأمني بال مقابل، وإذا ِّالتأمني، وقد ال يقع اخلطر، ومع ذلك يغنم املؤم

! ﴿: ًاستحكمت فيه اجلهالة كان قامرا، ودخل يف عموم النهي عن امليرس يف قوله تعاىل
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.اآلية بعدهاو،]٩٠: املائدة[﴾/
، فإن الرشكة إذا اءالتأمني التجاري يشتمل عىل ربا الفضل والنسعقد: الثالث

ن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود هلا، فهو ربا فضل، ِدفعت للمستأم
، وإذا دفعت الرشكة للمستأمن اءن بعد مدة، فيكون ربا نسِن يدفع ذلك للمستأمِّواملؤم

.وكالمها حمرم بالنص واإلمجاعفقط،اءمثل ما دفعه هلا يكون ربا نس
منهام فيه جهالة وغرر ألن كال؛عقد التأمني التجاري من الرهان املحرم: الرابع

ما فيه نرصة لإلسالم، وظهور ألعالمه باحلجة َّومقامرة، ومل يبح الرشع من الرهان إال
إال يف ال سبق «: جرخصة الرهان بعوض يف ثالثة بقوله جوالسنان، وقد حرص النبي 

.اًا به فكان حمرمًوليس التأمني من ذلك، وال شبيه)٢(»ٍأو نصل،ٍأو حافر،ٍّفُخ

.ت، من حديث أيب هريرة )١٥١٣(والبيع الذي فيه غرر، بطالن بيع احلصاة: مسلم، كتاب البيوع، باب: أخرجه)١(
.سبق خترجيه) ٢(



 

خذ بال مقابل يف األعقد التأمني التجاري فيه أخذ مال الغري بال مقابل، و: اخلامس
9 ﴿: لدخوله يف عموم النهي يف قوله تعاىل؛عقود املعاوضات التجارية حمرم
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ن مل حيدث ِّا، فإن املؤمًيف عقد التأمني التجاري اإللزام بام ال يلزم رشع: السادس
ن عىل ضامن ِاخلطر منه، ومل يتسبب يف حدوثه، وإنام كان منه جمرد التعاقد مع املستأم

ًن مل يبذل عمالِّن له، واملؤمِاخلطر عىل تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه املستأم
.اًن فكان حرامِستأمللم

: ا، أو يف بعض أنواعه فاجلواب عنه ما ييلًوأما ما استدل به املبيحون للتأمني التجاري مطلق
: فإن املصالح يف الرشيعة اإلسالمية ثالثة أقسام؛االستدالل باالستصالح غري صحيح-١

.قسم شهد الرشع باعتباره فهو حجة-
بإلغاء وال اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وقسم سكت عنه الرشع فلم يشهد له -

.وهذا حمل اجتهاد املجتهدين
.والقسم الثالث ما شهد الرشع بإلغائه-

وعقود التأمني التجاري فيها جهالة وغرر وقامر وربا، فكانت مما شهدت الرشيعة 
.لغلبة جانب املفسدة فيه عىل جانب املصلحة؛بإلغائه

ألن عقود التأمني التجاري قامت األدلة عىل ؛هناًاإلباحة األصلية ال تصلح دليال-٢
والعمل باإلباحة األصلية مرشوط بعدم الناقل ،مناقضتها ألدلة الكتاب والسنة

.عنها، وقد وجد فبطل االستدالل هبا
فإن ما أباحه اهللا من ؛ال يصح االستدالل به هنا»الرضورات تبيح املحظورات«-٣

مه عليهم، فليس هناك رضورة َّمضاعفة مما حراًطرق كسب الطيبات أكثر أضعاف



 

.لجئ إىل ما حرمته الرشيعة من التأمنيُا تًمعتربة رشع
فإن العرف ليس من أدلة ترشيع األحكام، وإنام يبنى ؛ال يصح االستدالل بالعرف-٤

وفهم املراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس يف ،عليه يف تطبيق األحكام
خبارهم وسائر ما حيتاج إىل حتديد املقصود منه من األفعال إهم ويامهنم وتداعيأ

ًاألدلة داللةِتَّلَواألقوال، فال تأثري له فيام تبني أمره وتعني املقصود منه، وقد د
.فال اعتبار به معها،واضحة عىل منع التأمني

؛صحيحاالستدالل بأن عقود التأمني التجاري من عقود املضاربة، أو يف معناه غري-٥
ن خيرج ِفإن رأس املال يف املضاربة مل خيرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه املستأم

بعقد التأمني من ملكه إىل ملك الرشكة حسبام يقيض به نظام التأمني، وأن رأس 
-مال املضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، ويف التأمني قد يستحق الورثة 

ا ًا، وقد ال يستحقون شيئًا واحدًقسطَّهم إالُثِّع مورالتأمني، ولو مل يدفَمبلغ-اًظامن
ن وورثته، وأن الربح يف املضاربة يكون بني ِإذا جعل املستفيد سوى املستأم

ا مئوية بخالف التأمني فربح رأس املال وخسارته للرشكة، وليس ًالرشيكني نسب
.ن إال مبلغ التأمني، أو مبلغ غري حمددِللمستأم

فإنه قياس ؛غري صحيح-عند من يقول به-أمني عىل والء املواالة قياس عقود الت-٦
مع الفارق، ومن الفروق بينهام أن عقود التأمني هدفها الربح املادي املشوب 
بالغرر والقامر وفاحش اجلهالة، بخالف عقد والء املواالة، فالقصد األول فيه 

وسائر األحوال، وما التآخي يف اإلسالم والتنارص، والتعاون يف الشدة والرخاء
.يكون من كسب مادي، فالقصد إليه بالتبع

،ألنه قياس مع الفارق؛ال يصح-عند من يقول به-م ِقياس عقد التأمني التجاري عىل الوعد امللز-٧
من باب املعروف املحض، -ًمثال-أن الوعد بقرض، أو إعارة، أو حتمل خسارة : ومن الفروق



 

بخالف عقود التأمني، فإهنا ،من مكارم األخالقا، أوًفكان الوفاء به واجب
يف التربعات من فيها ما يغتفرمعاوضة جتارية باعثها الربح املادي، فال يغتفر

.اجلهالة والغرر
قياس غري -قياس عقود التأمني التجاري عىل ضامن املجهول، وضامن ما مل جيب-٨

الضامن نوع من التربع أن: ا، ومن الفروقًألنه قياس مع الفارق أيض؛صحيح
فإنه عقد معاوضة جتارية يقصد منها ؛يقصد به اإلحسان املحض بخالف التأمني

الكسب املادي، فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غري مقصود إليه، ًأوال
.ا غري مقصود إليهًواألحكام يراعى فيها األصل ال التابع ما دام تابع

فإنه قياس مع ؛ضامن خطر الطريق ال يصحقياس عقود التأمني التجاري عىل -٩
.كام سبق يف الدليل قبله،الفارق

فإنه قياس مع ؛قياس عقود التأمني التجاري عىل نظام التقاعد غري صحيح-١٠
عن ًالتقاعد حق التزم به ويل األمر باعتباره مسئواليفألن ما يعطى؛اًالفارق أيض

ا راعى ًمن خدمة األمة، ووضع له نظامرعيته، وراعى يف رصفه ما قام به املوظف 
فيه مصلحة أقرب الناس إىل املوظف، ونظر إىل مظنة احلاجة فيهم، فليس نظام 
التقاعد من باب املعاوضات املالية بني الدولة وموظفيها، وعىل هذا ال شبه بينه 
وبني التأمني الذي هو من عقود املعاوضات املالية التجارية التي يقصد هبا 

ألن ما ؛نني، والكسب من ورائهم بطرق غري مرشوعةِل الرشكات للمستأماستغال
به من حكومات مسئولة عن رعيتها، َمِزُتْا اليعطى يف حالة التقاعد يعترب حق

ا معه جزاء تعاونه ببدنه، ًوترصفها ملن قام بخدمة األمة كفاء ملعروفه، وتعاون
.ها باألمةوفكره وقطع الكثري من فراغه يف سبيل النهوض مع

فإنه قياس مع ؛قياس نظام التأمني التجاري وعقوده عىل نظام العاقلة ال يصح-١١



 

ماخلطأ وشبه العمد ما بينهَلديةاِأن األصل يف حتمل العاقلة: الفارق، ومن الفروق
من الرحم والقرابة التي تدعو إىل النرصة والتواصل ٍعمدَأو شبهًوبني القاتل خطأ

اء املعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمني التجارية استغاللية تقوم عىل والتعاون وإسد
ُمعاوضات مالية حمضة ال مت .إىل عاطفة اإلحسان، وبواعث املعروف بصلةُّتَ

ألنه قياس مع ؛قياس عقود التأمني التجاري عىل عقود احلراسة غري صحيح-١٢
للعقد يف املسألتني، وإنام حمله يف أن األمان ليس حمال: ومن الفروق،اًالفارق أيض

ا األمان َّالتأمني األقساط ومبلغ التأمني، ويف احلراسة األجرة وعمل احلارس، أم
.فغاية ونتيجة، وإال ملا استحق احلارس األجرة عند ضياع املحروس

ا، فإن األجرة يف ًألنه قياس مع الفارق أيض؛قياس التأمني عىل اإليداع ال يصح-١٣
فإن ؛بخالف التأمني،عوض عن قيام األمني بحفظ يشء يف حوزته حيوطهاإليداع

إنام هو ضامن ،ن بمنفعةِيعود إىل املستأمنِّن ال يقابله عمل من املؤمِما يدفعه املستأم
وإن ،األمن والطمأنينة، ورشط العوض عن الضامن ال يصح، بل هو مفسد للعقد

فيها مبلغ التأمني، َلِهُمعاوضة جتارية ججعل مبلغ التأمني يف مقابلة األقساط كان
.عقد اإليداع بأجرعنأو زمنه، فاختلف 

والفرق بينهام أن ، ال يصحِةَمع احلاكِّقياس التأمني عىل ما عرف بقضية جتار البز-١٤
واملقيس تأمني جتاري وهو ،هو تعاون حمضواملقيس عليه من التأمني التعاوين 

.انتهى قرار املجمع.»لقياسمعاوضات جتارية فال يصح ا
ِّوكذا انتهى قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل إىل  ِّ ُِ ِّأن عقد التأمني التجاري ذا «ِ ِ َ

ِّالقسط الثابت الذي تتعامل به رشكات التأمني التجاري عقد فيه غرر كبري مفسد  ِ ُ



 

.)١(»ًللعقد؛ ولذا فهو حرام رشعا
ُّوأما التأمني التعاوين فله صورتا : نَُّ

تتمثل يف صورة تعاون جمموعة من األشخاص من ذوي حرفة : الصورة األوىل
واحدة يتعرضون لنوع من املخاطر؛ فيتعاونون فيام بينهم عىل التعويض عن أي خطر 

.يقع عىل أحدهم من اشرتاكاهتم
فهذه الصورة إذا مل خيالطها أمر غري مرشوع من الربا ونحوه فهي حالل، وقد 

ِمن جممع البحوث اإلسالمية يف مؤمتره الثاين بالقاهرة عام صدر بذلك قرار  ِ ِِ َّ هـ، ١٣٨٥ِ
.ومن املجامع الفقهية األخرى

ُالتأمني التعاوين الـمركب، وهي أن تقوم رشكة متخصصة بأعامل : الصورة الثانية َّ َ ُ ُّ ُ
ِمحلة الوثائق(ِالتأمني التعاوين، يكون مجيع املستأمنني  ُ َ َ رشكة، مسامهني يف هذه ال) َ

.وتتكون منهم اجلمعية العمومية، ثم جملس اإلدارة
ُفاألموال جتمع من املسامهني، وترصف يف إدارة الرشكة، ويف تعويض كل من يقع  ُ
عليه الرضر، أو يعطى للمستفيد حسب االتفاق، والباقي يبقى يف رصيد الرشكة، وقد 

ُيوزع منه يشء عليهم َ َُّ.
.لغرب وبخاصة يف الدول اإلسكندنافيةوهذا النوع منترش يف بعض بالد ا

ِّحكم التأمني التعاوين ُِ :
أنه حالل من حيث املبدأ؛ ألن األموال منهم وإليهم، وأن العالقة بني املسامهني 
تقوم عىل التعاون والتربع، وليس التجارة، واالسرتباح من عمليات التأمني، إال إذا 

.لرباالتعامل با: صاحبت هذه الرشكات حمرمات، مثل

).٢/٥٤٥(الثاين،العدد ،جملة املجمع) ١(



 

ِّومن التأمني التعاوين ِنظام املعاشات والضامن االجتامعي، وتأمني اجلمعيات التعاونية: ِ ِ ُِ ِّ ُِ.
ِوقد قرر جممع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر الرشيف يف مؤمتره الثاين عام  ِ

: هـ، بخصوصه ما ييل١٣٨٥
نني لتؤدي ألعضائها ِالتأمني الذي تقوم به مجعيات تعاونية يشرتك فيها مجيع املستأم-١

ِّما حيتاجون إليه من معونات وخدمات أمر مرشوع، وهو من التعاون عىل الرب ٌِ ٌ.
ِّنظام املعاشات احلكومي، وما يشبهه من نظام الضامن اجلامعي املتبع يف بعض الدول، ونظام -٢ ُّ ُِ ِ

.التأمينات االجتامعية املتبع يف دول أخرى كل هذا من األعامل اجلائزة
ِّمن جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر ) ٩/٢(٩ما صدر به قرار رقم وهذا  ِّ

ِّاإلسالمي، ومن املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، وهيئة كبار العلامء ِّ ِّ)١(.

.، وما بعدها)١٩٧ص (،التأمني اإلسالمي، لعيل القره داغي) ١(



 

 

: تصوير املسألة وتكييفها
عقد التأمني عقد مستحدث قد ظهر يف العصور املتأخرة وجرى تقنني العمل به يف 
أوروبا وأمريكا، وعنهام انتقل إىل البالد اإلسالمية والعربية يف القرن الثامن عرش امليالدي، 
َّثم عمت وانترشت يف خمتلف البالد اإلسالمية يف القرن العرشين، وفرضت املسألة نفسها  َ

والفقهاء لبيان رأي الرشع فيها، واالجتهاد يف تكييفها، وحتديد صفتها عىل العلامء 
ْباعتبارها من املستجدات التي مل يرد فيها نص رشعي، ومل يصل إليها اجتهاد األئمة  َِ

.)١(السابقني يف صيغتها اجلديدة 
وما من شك أن املسلم يف كل زمان ومكان مأمور بطلب مرضاة ربه، ومعرفة 

.ًمستجدات عرصه، وأنه بكل حال متعبد بالوسيلة والغاية معاأحكام دينه يف
ِّوإذا ثبت لدى املسلم حرمة التأمني التجاري بصوره املختلفة، فإنه سيمتنع عنه،  ِ
ِّويويل وجهه شطر البدائل الرشعية من التأمني التعاوين التكافيل بأنواعه املختلفة، والتي  ِّ

.ء، واملسئولية والتبعةًتتضمن تأمينا عىل األشخاص واألشيا
يعيش يف عرص -وال سيام يف العامل الغريب-واملسلم الذي يعيش ببالد األقليات 

.)٢(العرص »تقليعة«أو »موضة«وزمان ومكان أصبح التأمني فيه 
ِتأصيل املوقف من التأمني خارج ديار اإلسالم ِ َ :

ِّلقد استقر القول بتحريم التأمني التجاري يف املجامع ِ لبحثه، الفقهية املنعقدة خاصة َّ

رآن، عيل أمحد السالوس، مكتبة دار الق. موسوعة القضايا الفقهية املعارصة واالقتصاد اإلسالمي، د) ١(
).٣٧١-٣٧٠ص (،٧بلبيس، دار الثقافة، الدوحة، ط

حممد الزحييل، ضمن بحوث املؤمتر الثالث ملجمع . التأمني وصوره املنترشة يف املجتمع األمريكي، د) ٢(
). ٥٧٨ص(،#١٤٢٦فقهاء الرشيعة بأمريكا، واملنعقد يف نيجريا، مجادى اآلخرة 



 

ِأو املجامع الدولية، وأما ما يتعلق بجريانه يف بالد الغرب وخارج ديار اإلسالم فقد تصدى لبيان  َّ ََ َّ
ِحكمه طائفة من العلامء وتناولته بعض املجامع املعنية باإلفتاء يف الشأن الغريب وبخصوص  ِ ْ ُ

ِوث، وجممع فقهاء الرشيعة بأمريكاِّاألقليات؛ كاملجلس األورويب لإلفتاء والبح ِ ِ.
وقبل عرض هذه القرارات وما تضمنته من توجهات فقهية، ينبغي التنبيه عىل 
خصوصية تتعلق بتلك املجتمعات التي ترعى اإلنسان وتدفع عنه الرضر املادي وحتميه 

ٍمنه بوسائل فعالة َّ َ.
شاء مدرسة أو افتتاح بإن-ًمثال-ًفلو أن فردا أو مجعية أو هيئة إسالمية قامت 

حضانة لألطفال فوقع تقصري ما أدى إىل إصابة طفل أو تلميذ، فرفع وليه دعوى 
ًقضائية تعويضية فسوف يكون التعويض باهظا بام يكفي إلغالق هذه املدرسة، أو 
املنشأة التي حتتاجها األقلية يف بالد الغربة، فإن مل تكن تلك املنشأة مرتبطة بعقد تأمني 

.و حيميها؛ فإهنا لن تلبث أن تواجه مشاكل ال طاقة هلا هبايقيها أ
ِّفالعالج الطبي من خالل رشكات التأمني الصحي، سواء أكان ذلك من خالل  ُِّ ُ

.الدولة، أو من خالل رشكات تأمني صحي عمالقة
وهنالك التأمني عىل احلياة، وتأمني التقاعد، وتأمني املمتلكات عقارية أو منقولة، 

.كثرية يصعب حرصها ويطول استقصاؤهايف أنواع
ٌّما هو جتاري اختياري: ومن هذه األنواع ٌّ.

ًما هو جتاري إجباري، يشمل املقيم واملتجنس، بل والسائح أحيانا يف بعض املجاالت: ومنها ٌّ ٌّ.
.ُّوهناك أنواع من التأمني ليست إجبارية، ولكن احلاجة متس إليها

ًكام أن هناك عقودا رشعية صح ٌيحة يشرتط للدخول فيها تأمني معني بشكل ال ً ُ ًَ َ ْ ُ
ٌّيتأتى العقد إال مع هذا الدخول واالشرتاك، فوجود التأمني تبعي ال أصيل، كام يف عقود  ٌّ َّ
رشاء السيارات، أو األجهزة الكهربية، والتأمني عىل البضائع لدى رشائها، وطلب 



 

.شحنها إىل املشرتي، ونحو هذا
ًاملنع سواء، بناء عىل حرمة التأمني التجاري، أم هنالك باب للرتخيص فهل هذه املسائل يف

ِباحلاجة املاسة، وتقدير ظروف احلياة التي يعيشها املسلم يف ديار الغرب اليوم؟ ِ ِِ
ال شك أن هذه املسألة تبحث يف أثر احلاجة العامة يف الرتخيص، وكذا رعاية 

.قواعد الرضورات وأثرها يف إباحة املحرمات
بشكل -ًفإن كثريا من هذه اجلهات ببالد األقليات اإلسالمية تبدو حمتاجة : وعليه

للتأمني التجاري يف بالد الغرب بشكل خاص، ومع ندرة الرشكات -ٍّماس ومبارش
َاإلسالمية للتأمني يتحقق تنزيل احلاجة منزلة الرضورة يف إباحة ما حيرم حتريم 

ِالوسائل، ال املقاصد، وما كانت حرم .ته ظنية ال قطعية، ونحو ذلك كام سبق بيانهِ
ِوفيام ييل تأصيل للحكم الرشعي يف التأمني خارج ديار اإلسالم من خالل مدارسة  ِ َ ِ ِّ

: قرارات املجامع الفقهية والبحوث العلمية للمشايخ املعارصين
ديار َّسلمت الفتاوي املجمعية بمراعاة قرارات املجامع الفقهية يف التأمني يف : ًأوال

ِّاإلسالم، وجواز التأمني التعاوين : ، ومن ذلكِ
: قرار املجلس األورويب لإلفتاء-١

مع مراعاة ما ورد يف قرارات بعض املجامع الفقهية من حرمة التأمني ... «: وفيه
التجاري الذي يقوم عىل أساس األقساط الثابتة، دون أن يكون للمستأمن احلق يف 

خلسائرها، ومرشوعية التأمني التعاوين الذي يقوم عىل أرباح الرشكة، أو التحمل 
مع اقتصار -إن وجد-أساس التعاون املنظم بني املستأمنني، واختصاصهم بالفائض 

.)١(»دور الرشكة عىل إدارة حمفظة التأمني واستثامر موجوداهتا

املجلس األورويب لإلفتاء، يتأمني، عن كتاب قرارات وفتاوقرار املجلس بشأن التأمني وإعادة ال) ١(
).١٥٤ص (،املجموعتان األوىل والثانية



 

: قرار جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا-٢
َّإن التأمني التجاري الذي يقو«: وفيه ِم عىل وجود رشكة تأمني تقوم بتحصيل َ

ِّاألقساط ودفع التعويضات وأيلولة الفائض التأميني  ِ ِ ِ َِ -األقساط املحصلة(ِ
ِوعائد استثامره لـمالك الرشكة ينطوي عىل شبهات رشعية عديدة، منها) التعويضات َِّ ُ :

مر أمواهلا ًالغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، والربا، فضال عن أن هذه الرشكات تستث
َبطرق حمرمة رشعا، كاإليداع يف البنوك بفوائد، واإلقراض للغري بفوائد، وهذا ما دعا  َ ً

ًمجهور الفقهاء املعارصين إىل القول بعدم جواز التأمني التجاري رشعا ِّ ِ َ.
َّإن التأمني التكافيل الذي تتواله رشكات التأمني اإلسالمية القائمة والتي تتزايد وتنترش من  َ

ًمور املتفق عىل إباحتها رشعا؛ لقيامها عىل التكافل والتربع، ويويص املجمع بتشجيع هذه األ
.)١(»الرشكات والتعامل معها، والعمل بكل السبل عىل شيوع انتشارها

.وما قررته املجامع الفقهية قرره العلامء املعارصون يف بحوث ودراسات منفردة كثرية
ُمل تـمل املجامع ا: ًثانيا ِ ِ لفقهية املعارصة إىل األخذ بجواز عقود التأمني التجاري َ

ًاستنادا إىل ما ذكر يف املذهب احلنفي من جواز أخذ مال الكافر خارج ديار اإلسالم؛ 
احلريب بعقد فاسد ولو بالربا، مع ما سبق من استناد بعضهم إليه يف مسألة االقرتاض بالربا لرشاء 

.ًويل أيضا عىل تنزيل احلاجة منزلة الرضورةاملساكن خارج ديار اإلسالم مع التع
عىل أن مسألة التأمني قد بحثها الفقيه احلنفي ابن عابدين يف غري دار اإلسالم، 

ًويعترب بذلك من أقدم الفقهاء مناقشة هلا وبيانا حلكمها؛ حيث قال يف حاشيته ً :
ه يف دار من عدم جواز أخذ مال الكافر احلريب بعقد فاسد، وجواز-وبام قررنا «

: يظهر جواب ما كثر السؤال عنه يف زمننا، وهو أنه-احلرب برضاه، ولو بربا

).٨٩ص (،قرارات وتوصيات املؤمتر الثاين للمجمع) ١(



 

ًجرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من حريب يدفعون له أجرته، ويدفعون 
ًأيضا ماال معلوما لرجل حريب مقيم يف بالده، ويسمى ذلك املال  ً عىل أنه مهام ) سوكرة(ً

املركب بحرق أو غرق أو هنب أو غريه، فذلك الرجل ضامن له هلك من املال الذي يف
َبمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن يف دار يقيم يف بالد السواحل اإلسالمية 

، وإذا هلك من ماهلم يف البحر يشء )السوكرة(بإذن السلطان يقبض من التجار مال 
ًيؤدي ذلك املستأمن للتجار بدله متاما َ«.

والذي يظهر يل أنه ال حيل للتاجر أخذ بدل اهلالك من ماله؛ ألن هذا «: لثم قا
.»...التزام ما مل يلزم

ٍثم بعد مناقشة جادة لعدة أفكار حول هذا املوضوع قال فاغنمه فإنك ال جتده يف «: ٍَّ
.)١(»غري هذا الكتاب

: وقد ناقش ابن عابدين بعض الشبهات التي أثريت، فقال
ملودع إذا أخذ أجرة عىل الوديعة يضمنها إذا هلكت؟إن ا: َفإن قلت«

مسألتنا ليست من هذا القبيل؛ ألن املال ليس يف يد صاحب السوكرة، بل يف : ُقلت
ًيد صاحب املركب، وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب املركب يكون أجريا 

ك ال ًمشرتكا قد أخذ أجرة عىل احلفظ وعىل احلمل، وكل من املودع واألجري املشرت
.يضمن ما ال يمكن االحرتاز عنه كاملوت والغرق، ونحو ذلك

اسلك هذا الطريق فإنه : قال آلخر» باب كفالة الرجلني«سيأيت قبيل : َفإن قلت
ًإن كان خموفا وأخذ مالك فأنا ضامن، : ولو قال. آمن، فسلك وأخذ ماله، مل يضمن

بخالف : للمغرور نصا، أيُّوعلله الشارح هناك بأنه ضمن الغار صفة السالمة. ضمن

).٦/٢٨٠(،حاشية ابن عابدين) ١(



 

األصل أن : ويف جامع الفصولني. فأنا ضامن: َّاألوىل؛ فإنه مل ينص عىل الضامن بقوله
َاملغرور إنام يرجع عىل الغار لو حصل الغرور يف ضمن املعاوضة، أو ضمن الغار صفة  ُّ َِّ ِ َ

ِّالسالمة للمغرور، فصار كقول الطحان لرب الرب ُ عله فيه، فذهب من اجعله يف الدلو، فج: َّ
َّالنقب إىل املاء، وكان الطحان عالـام به يضمن؛ إذ غره يف ضمن العقد وهو يقتيض السالمة ً َّ.

ُّال بد يف مسألة التغرير من أن يكون الغار عاملا باخلطر، كام يدل عليه مسألة : ُقلت ً ُّ
ِّالطحان املذكورة، وأن يكون املغرور غري عامل؛ إذ ال شك أن رب الرب ُ ٍ ًلو كان عاملا َ

ًبنقب الدلو يكون هو املضيع ملاله باختياره، ولفظ املغرور ينبئ عن ذلك لغة؛ ملا يف 
وال . َغره غرا وغرورا فهو مغرور وغرير، خدعه وأطمعه بالباطل فاغرت هو: القاموس

. خيفى أن صاحب السوكرة ال يقصد تغرير التجار، وال يعلم حصول الغرق هل يكون أم ال
وأما اخلطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللتجار؛ ألهنم ال يعطون مال السوكرة إال عند 

ًشدة اخلوف طمعا يف أخذ بدل اهلالك، فلم تكن مسألتنا من هذا القبيل أيضا ً.
نعم قد يكون للتاجر رشيك حريب يف بالد احلرب، فيعقد رشيكه هذا العقد مع 

فالظاهر أن . خذ منه بدل اهلالك، ويرسله إىل التاجرصاحب السوكرة يف بالدهم، ويأ
ُّهذا حيل للتاجر أخذه؛ ألن العقد الفاسد جرى بني حربيني يف بالد احلرب، وقد وصل 

.إليه ماهلم برضاهم، فال مانع من أخذه
.وقد يكون التاجر يف بالدهم فيعقد معهم هناك، ويقبض البدل يف بالدنا، أو بالعكس

َألوىل إن حصل بينهام خصام يف بالدنا ال يقىض للتاجر بالبدل، وال شك أنه يف ا ْ ُ
ُّوإن مل حيصل خصام ودفع له البدل وكيله املستأمن هنا حيل له أخذه؛ ألن العقد الذي 

.صدر يف بالدهم ال حكم له، فيكون قد أخذ مال حريب برضاه
فالظاهر أنه -بأن كان العقد يف بالدنا والقبض يف بالدهم-وأما يف صورة العكس

ال حيل أخذه ولو برىض احلريب؛ البتنائه عىل العقد الفاسد الصادر يف بالد اإلسالم، 



 

.)١(»فيعترب حكمه، هذا ما ظهر يل يف حترير هذه املسألة
ٌأن عقد التأمني بصورته الراهنة باطل، : وخالصة ما يدل عليه كالم ابن عابدين

جيوز للمسلم أن يأخذ بدل اهلالك من الكافر لكنه إذا وقع يف ديار غري اإلسالم فإنه 
ًاحلريب إذا ريض بناء عىل رضاه، وليس عىل كون العقد صحيحا، وهذا رأي أيب حنيفة  ً

.وحممد يف أموال احلربيني يف دار احلرب
ٍوال شك أن هذه التفرقة بني بالد اإلسالم وغري اإلسالم يف أحكام املال غري مسلمة « َ َ َُّ

َيفة مجاهري الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة وأيب يوسف، وبعض فقهاء خالف فيها أبو حن
.)٢(»الذين أوجبوا عىل املسلم االلتزام بأحكام اإلسالم حيثام كان... احلنفية

ُّوعدم تعويل املجلس األورويب لإلفتاء عىل هذا التقرير احلنفي يدل عىل أن املقدم 
ربوية لإلسكان هو إعامل قواعد احلاجة والتيسري عند لدهيم يف فتيا إباحة القروض ال

صهيب .الربازي، د. املشقات، وهبذا رصح الشيخ القرضاوي يف تعقيبه عىل اعرتاض د
.)٣(عىل الفتيا املذكورة

وقع االتفاق عىل رعاية الرضورات واحلاجات امللجئة واإلجبار عىل التأمني : ًثالثا
احلثيث إلجياد البدائل الرشعية هلذه املعاملة، وعن مع التوصية بالسعي يف بالد الغرب

: هذا عربت املجامع الفقهية يف قراراهتا وفتاوي وبحوث العلامء املشاركني فيها
ِّجاء يف قرار املجلس األورويب لإلفتاء ما ييل ِ :

فإن هناك حاالت وبيئات تقتيض إجياد حلول ملعاجلة األوضاع اخلاصة، ... «
، وال سيام حالة املسلمني يف أوروبا حيث يسود التأمني التجاري، وتلبية متطلباهتا

).٢٨٢-٦/٢٨١(،حاشية ابن عابدين) ١(
).١٤٨ص(،عيل القره داغي. التأمني اإلسالمي، د) ٢(
).١٨١-١٧٩ص (،يوسف القرضاوي. يف فقه األقليات، د) ٣(



 

وتشتد احلاجة إىل االستفادة منه؛ لدرء األخطار التي يكثر تعرضهم هلا يف حياهتم املعيشية بكل 
ِّصورها، وعدم توافر البديل اإلسالمي  ِّالتأمني التكافيل(ِ وتعرس إجياده يف الوقت احلارض، فإن ) ِ

ِّجواز التأمني التجاري يف احلاالت التالية وما يامثلهااملجلس يفتي ب ِ :
التأمني ضد الغري عىل السيارات واآلليات : حاالت اإللزام القانوين، مثل-١

، وبعض حاالت )ُّالضامن االجتامعي، أو التقاعد(واملعدات، والعامل واملوظفني 
.»التأمني الصحي، أو الدرايس بنحوها

ُلدفع احلرج واملشقة الشديدة، حيث يغتفر معها الغرر حاالت احلاجة إىل التأمني-٢
ِّالقائم يف نظام التأمني التجاري ِ.

: ومن أمثلة ذلك
.كاملساجد، واملراكز، واملدارس، ونحوها: التأمني عىل املؤسسات اإلسالمية-١
ًالتأمني عىل السيارات واآلليات واملعدات واملنازل واملؤسسات املهنية والتجارية؛ درءا -٢

.للمخاطر غري املقدور عىل تغطيتها، كاحلريق، والرسقة، وتعطل املرافق املختلفة
ِالتأمني الصحي تفاديا للتكاليف الباهظة التي قد يتعرض هلا املستأمن وأفراد -٣ ً

.عائلته، وذلك إما يف غياب التغطية الصحية املجانية، أو بطئها، أو تدين مستواها الفني
.مني عىل احلياة بجميع صوره لدورة قادمة الستكامل دراستهإرجاء موضوع التأ: ًثانيا

يويص املجلس أصحاب املال والفكر بالسعي احلثيث إلقامة املؤسسات : ًثالثا
املالية اإلسالمية كالبنوك اإلسالمية، ورشكات التأمني التكافيل اإلسالمي ما 

.)٢)(١(ًاستطاعوا إىل ذلك سبيال

أرى جواز التأمني عىل ما يلزم به «: خالف عضو املجلس الدكتور حممد فؤاد الربازي هذا القرار بقوله) ١(
.ومنع ما سوى ذلك» القانون، إضافة إىل التأمني التعاوين يف حال وجوده

).١٥٥-١٥٤ص (،املجلس األورويبيقرارات وفتاو) ٢(



 

: يعة بأمريكا ما ييلوجاء يف قرار جممع فقهاء الرش
ِمن حيث عقود التأمني خارج ديار اإلسالم: ًثالثا... « ِ َ :

ِّجتري ممارسة التأمني خارج ديار اإلسالم بأسلوب التأمني التجاري الذي يرى -١ َِ ِ ِ
ًمجهور الفقهاء املعارصين عدم جوازه رشعا ِ ِ َ.

ِّوقد بدأت بعض رشكات التأمني التجاري تأخذ ببعض أساليب املام-٢ رسات ِ
التأمينية التي تتبعها رشكات التأمني اإلسالمية، وخاصة يف إصدار وثائق تأمني مع 
ِاالشرتاك يف األرباح، وإصدار وثائق تأمني مع اسرتداد املستأمن ملا دفعه من  ِ

.أقساط طاملا مل حيصل عىل تعويضات
لتزامهم ًمراعاة خلصوصية حال املسلمني املقيمني خارج ديار اإلسالم يف رضورة ا-٣

ِّبقوانني الدولة التي يقيمون فيها، وما تقيض به من التأمني اإلجباري خاصة يف  ِ
تأمينات املسئولية وللحاجة املاسة إىل التأمني عىل املمتلكات خاصة يف حالة التجارة 

يرى املجمع الرتخص يف تأمني املسلمني املقيمني خارج ديار اإلسالم لدى -الدولية
ًتجارية يف هذه البالد تيسريا عىل املقيمني هبا، ورفعا للحرج عنهم، رشكات التأمني ال ً

: وذلك يف األحوال التالية
ِالتأمني اإلجباري الذي تلزم به النظم والقوانني-أ ُ.

ًما تشتد إليه احلاجة من أنواع التأمني األخرى؛ نظرا لضخامة املسئولية أو -ب
انات األفراد عن مواجهتها، كالتأمني التبعات التي ترتتب عند وقوع املخاطر وعجز إمك

.الصحي ونحوه
َعىل أن يتجه املرتخصون قدر اإلمكان إىل الرشكات التي تطبق بعض أساليب 

.التأمني التي تقرتب من التأمني التكافيل الذي تبارشه رشكات التأمني اإلسالمية
وتلبية للخروج من دائرة التعامل مع رشكات التأمني التجارية، -يويص املجلس -٤



 

ًحلاجات املسلمني ومطالبهم، وسعيا نحو االلتزام الكامل باألحكام الرشعية 
ُأن توجه اجلهود إىل ما ييل-واإلسهام يف نرش أحكام وقيم اإلسالم َ َّ َ ُ :

.العمل عىل إنشاء رشكات تأمني إسالمية يف البالد التي يقيم هبا عدد كبري من املسلمني-أ
التأمني اإلسالمية القائمة يف بعض البالد إنشاء مكاتب متثيل لرشكات-ب

اإلسالمية يف مراكز جتمعات املسلمني يف الدول غري اإلسالمية، وهذا أمر ممكن يف ظل 
. )١(»واهللا تعاىل أعىل وأعلم. الدولية» اجلات«اتفاقيات 

: عيل حميي الدين القره داغي، فقال. وإىل هذا مال عدد من العلامء املعارصين منهم د
ِّيف حالة عدم وجود رشكات التكافل، أو التأمني اإلسالمي يف البالد غري « ِ ِ

ِّاإلسالمية فإنه جيوز التعامل مع التأمني التجاري يف حالتي الرضورة، واحلاجة العامة التي تنزل  ِ
: َمنزلة الرضورة، وحتى ال يكون كالمنا عاما، فإنني أعتقد أنه يدخل فيهام ما يأيت

نون ملزم بأي نوع من أنواع التأمني، صادر من الدولة التي يعيش حالة وجود قا-١
.فيها املسلم، أو يغادر إليها ألجل الرزق، أو العلم، أو نحو ذلك

.التجارة اخلاصة أو العامة: حالة ما إذا توقفت عىل التأمني التجاري-٢
ُمجيع هيئات الفتوى والرقابة الرشعية للبنوك -حسب علمي-ولذلك أفتت 

ِالمية داخل العامل اإلسالمي بجواز التأمني التجاري يف حالة عدم وجود التأمني اإلس
.)٢(ِّاإلسالمي لالعتامدات اخلارجية التي ختص االسترياد والتصدير من اخلارج وإليه 

.)٣(حممد عبد احلليم عمر. وإىل نفس النتيجة انتهى د

).٩٠-٨٩ص(،قرارات وتوصيات املجمع يف املؤمتر الثاين) ١(
حكم التأمني الصحي وبعض : قرارات وتوصيات املؤمتر الثالث ملجمع فقهاء الرشيعة، بحث بعنوان) ٢(

).٥٢١ص(،عيل حميي الدين القره داغي. صوره يف املجتمع األمريكي، د
).٥٤٦-٥٤٥ص (،حممد عبد احلليم عمر. جتمع األمريكي، دبحث التأمني وصوره املنترشة يف امل) ٣(



 

ل يف هذه العقود التأمينية فإن املقيمني يف تلك املجتمعات جيوز هلم الدخو: وعليه
: يف حاالت يمكن تفصيلها عىل هذا النحو

ًأن يكون عقد التأمني تابعا غري مقصود أصالة: احلالة األوىل ٍ َ ً :
ُويمثل له بام ييل َّ َ ُ :

التأمني الذي تقدمه الرشكات ملوظفيها عىل أنه مزية من املزايا التي تعطيها -١
حقات متعددة للموظف، ومل يقع عقد فهذا التأمني جزء من مست. للموظفني

.ًعليه أصالة) الوظيفة(اإلجارة 
ُ، سواء أفرد - كالسيارات واألجهزة الكهربائية- التأمني عىل السلع عند رشائها - ٢

ْبمبلغ مستقل عن قيمة السلعة، أو مل يفرد، برشط أن يكون التأمني يف صفقة  َُ ْ ٍّ
.واحدة مع رشائه للجهاز

َّستأجرة إذا أمن املستأجر عىل السيارة يف عقد اإلجارة نفسه، التأمني عىل السيارة امل-٣
.ولو زادت قيمة األجرة بسبب التأمني

التأمني عىل البضائع عند شحنها إذا كانت الرشكة الناقلة تقدم خدمة التأمني مع -٤
. عقد الشحن نفسه

.ففي مجيع ذلك جيوز الدخول يف التأمني، وأخذ العوض عند استحقاقه
: ًتنادا عىل أمرينوذلك اس

ًحادثة بريرة التي اشرتط بائعها رشطا باطال، وهو أن يكون الوالء له؛ : أوهلام ً
ما بال ناس «: ًهذا الرشط، وأبقى العقد صحيحا، وقال^لذلك ألغى الرسول 

ًيشرتطون رشوطا ليست يف كتاب اهللا؟ من اشرتط رشطا ليس يف كتاب اهللا ليس له،  ً



 

.)١(»...وإن رشط مائة رشط
قال : ، قالسقاعدة األصالة والتبعية التي يدل عليها حديث ابن عمر : وثانيهام

.)٢(»ًمن ابتاع عبدا وله مال، فامله للذي باعه إال أن يشرتط املبتاع«: ^رسول اهللا 
ِوهلذه األسباب كانت هيئات الفتوى والرقابة الرشعية تفتي بجواز التأمني 

ِّية اخلارجية يف حالة عدم وجود رشكات للتأمني التعاوين، ِّالتجاري لالعتامدات املستند ِ
.أو عدم قدرهتا عىل حتقيق املطلوب

: وقد يرد عىل هذه األمثلة اعرتاضات
أن الغرر املغتفر هو التابع الذي ال يمكن فصله عن أصله، كام يف الثمرة : األول

ُّعىل النخل، أما هنا فالتأمني يمكن فصله عن أصله، فال يعد َ .ًتابعاُ
عليه ًأنه ال يلزم أن يكون التابع مرتبطا بأصله ال ينفك عنه، بدليل قوله : واجلواب

ًمن ابتاع نخال بعد أن تؤبر، فثمرهتا للبائع، إال «: يف حديث ابن عمرالصالة والسالم
؛ إذ األصل فصل الثمرة عن النخلة بدون رشط، ومع ذلك جاز )٣(»أن يشرتط املبتاع

ُّوهذا يدل عىل أنه لو اشرتط املشرتي تأمني السلعة عىل . ألصلها بالرشطًبيعها تبعا 
.ًالبائع فهو رشط صحيح إذا كان هذا الرشط مقرتنا بالعقد

أن التأمني يف األمثلة املذكورة له وقع يف الثمن بخالف احلمل يف البطن، والثمرة يف : والثاين
.رر املغتفر فإن التابع ليس له ثمنالنخل، ونحو ذلك، مما يذكره الفقهاء من صور الغ

،ًما جيوز من رشوط املكاتب ومن اشرتط رشطا ليس يف كتاب اهللا: أخرجه البخاري، كتاب املكاتب، باب) ١(
.م، من حديث أم املؤمنني عائشة)١٥٠٤(،إنام الوالء ملن أعتق: ، ومسلم، كتاب العتق، باب)٢٥٦١(

، )٢٣٧٩(،ِالرجل يكون له ممر أو رشب يف حائظ أو يف نخل: ، كتاب املساقاة، بابأخرجه البخاري) ٢(
).١٥٤٣(،ًمن باع نخال عليها ثمر: ومسلم، كتاب البيوع، باب

ًمن باع نخال قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة: أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب) ٣( ً،)٢٢٠٤( ،
).١٥٤٣(،ًنخال عليها ثمرمن باع: ومسلم، كتاب البيوع، باب



 

بعدم التسليم بأن التابع يف األمثلة التي يذكرها الفقهاء ليس له ثمن، بل إن له : واجلواب
ًأغىل ثمنا من غريها؛ وهلذا كان تغليظ الدية يف -بال شك-ًتأثريا يف قيمة أصله فالناقة احلامل 

ويف بيع النخل بثمره للمشرتي . عىل اجلاين-ًالًناقة حام: أي-ًالقتل العمد بإجياب أربعني خلفة 
.أن يشرتط الثمرة، أو ال يشرتط، وال شك أن الثمن خيتلف بوجود هذا الرشط من عدمه

.أن التأمني بذاته حمرم بخالف احلمل والثمرة واللبن ونحوها؛ فإهنا مباحة يف ذاهتا: والثالث
ملذكورة يف هذا اجلانب، فالكل إذا أنه ال فرق بني التأمني وهذه األشياء ا: واجلواب

ًأفرد بالعقد صار بيعه حمرما  َّ َ ِ ْ ُ)١(.
ِإذا مست احلاجة إىل التأمني: احلالة الثانية َّ :

َّويشرتط أن تكون احلاجة حقيقية معتربة، وأال يوجد ما يدفعها من بديل رشعي،  ُ
.وينبغي أن تكون احلاجة ليست باليسرية حتى يتأتى ترخيص

األصل أن بيع الغرر باطل هلذا احلديث، واملراد ما كان فيه : فرع«: يقال النوو
َّغرر ظاهر يمكن االحرتاز منه، فأما ما تدعوا إليه احلاجة، وال يمكن االحرتاز عنه كأساس 
الدار، ورشاء احلامل مع احتامل أن احلمل واحد أو أكثر، وذكر أو أنثى، وكامل األعضاء أو 

.رضعها لبن، ونحو ذلك فهذا يصح بيعه باإلمجاعناقصها، وكرشاء الشاة يف
َّأن األمة أمجعت عىل صحة : ًونقل العلامء اإلمجاع أيضا يف أشياء غررها حقري؛ منها ُ

ًبيع اجلبة املحشوة، وإن مل ير حشوها، ولو باع حشوها منفردا مل يصح، وأمجعوا عىل  َ ُ َُ
ًثني يوما، وقد يكون تسعة ًجواز إجارة الدار وغريها شهرا، مع أنه قد يكون ثال

وعرشين، وأمجعوا عىل جواز دخول احلامم بأجرة، وعىل جواز الرشب من ماء السقاء 
.بعوض، مع اختالف أحوال الناس يف استعامل املاء، أو مكثهم يف احلامم

،يوسف الشبييل، ضمن بحوث املؤمتر الثالث ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا. بحث التأمني يف أمريكا، د) ١(
).٦١٤-٦١٣ص(



 

مدار البطالن بسبب الغرر، والصحة مع وجوده عىل ما ذكرناه؛ وهو : قال العلامء
ة إىل ارتكاب الغرر، وال يمكن االحرتاز عنه إال بمشقة، أو كان أنه إذا دعت احلاج

.َّجاز البيع، وإال فال... ًالغرر حقريا
وقد خيتلف العلامء يف بعض املسائل، كبيع العني الغائبة، وبيع احلنطة يف سنبلها، 
ًويكون اختالفهم مبنيا عىل هذه القاعدة، فبعضهم يرى الغرر يسريا ال يؤثر، وبعضهم 

.)١(» واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. ًيراه مؤثرا
وهلذا؛ فإن هذه الفتوى مبنية عىل قاعدة تنزيل احلاجة منزلة الرضورة يف صوريت 
ًالغرر املغتفر يف األصل، وهو ما خف ودعت إليه حاجة، ويف صورة املحرم أصال،  ِ َ َ َّ َ

ري يف أوروبا؛ لفرضه واشتدت وطأة احلاجة، ومل يمكن االحرتاز يف حالة التأمني التجا
.)٢(بالقانون، وملسيس احلاجة املنزلة منزلة الرضورة إليه 

َّوليس حيل باحلاجة حمرم إال يف الرضورات«: Pقال الشافعي  ٌُّ«)٣(.
وقد ذهب بعض العلامء إىل أن مثل هذه الصورة وإن أبيحت إال أهنا مكروهة، وأن 

ُاألوىل جتنب التعامل مع التأمني التجاري م .ًطلقاَ
: يقول الدكتور حممد الزحييل

جيوز التعامل مع التأمني التجاري عند الرضورة الرشعية التي هتدد دينه ونفسه -
.وعقله ونسله وماله؛ ألن الرضورات تبيح املحظورات

مع التأمني التجاري عند احلاجة التي تنزل منزلة -مع الكراهة-جيوز التعامل -
ُالذي يلحق املسلم، واألوىل له حتمل هذا، واجتناب الرضورة، لرفع املشقة والضيق  ُ ُّ َ

).٩/٢٥٨(،املجموع، للنووي) ١(
).٣٩٣-٣٩٢ص(،صناعة الفتوى وفقه األقليات، البن بيه) ٢(
). ٤/٥٢(،األم، للشافعي) ٣(



 

.)١(التعامل مع التأمني التجاري ملجرد احلاجة 
ُّكام ذهب الدكتور حممد فؤاد الربازي إىل أنه ال حيل من هذه العقود إال ما كان إجباريا -

.)٢(ع ما سوى ذلكًبحكم القانون يف تلك الديار، إضافة إىل التأمني التعاوين يف حال وجوده، ومن
وختتلف احلاجة باختالف األحوال واألشخاص واألمكنة واألزمنة، فام حيتاجه 
صاحب املركبة العامة غري ما حيتاجه صاحب املركبة اخلاصة، واحلاجة إىل تأمني 

.املسكن يف البالد التي تكثر فيها الكوارث ختتلف عن البالد التي يندر فيها ذلك
: يف هذه احلالومن األمثلة التي تدخل

.التأمني الطبي يف البالد التي تكون تكلفة العالج فيها باهظة، وال يتحملها املقيم بدون تأمني-١
ِتأمني املركبة إذا كان نظام البلد الذي يقيم فيه الشخص يلزم بذلك-٢ َر يف ـَصـَـتْقـُوجيب أن ي. ُ

ُلزم به نظام البلدُذلك عىل احلد الذي تندفع به احلاجة، وهو احلد األدنى الذي ي ِ.
تأمني املساكن واملراكز اإلسالمية واملدارس اإلسالمية ضد احلوادث والرسقات -٣

.واحلريق إذا كانت احلاجة تقتيض مثل ذلك
وباجلملة فإن مسيس احلاجة مع انعدام البديل الرشعي وغلبة احلرام، وتعذر 

الرتخص يف املحرمات كل ذلك يبيح -التحول إىل مواطن يتسنى فيها البديل املباح
املتوسطة النهي وما كان من جنس الوسائل املفضية إىل املقاصد، وما كان النهي فيه 

.ًبواسطة عمومات دخلها التخصيص كثريا
ِفإن وقع الرتخص بذلك مع االكتفاء بمقدار احلاجة، ومنع ما يزيد عنها، أو ما يدخل يف  ْ َ

: ملسئول أن يعفو عن املكلف، وقد قال سبحانهفإن اهللا تعاىل هو ا-حمض التوسع أو الرتفه
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لتأمني وصوره املنترشة يف املجتمع األمريكي ما حيل منه وما حيرم، ضمن بحوث املؤمتر الثالث بحث ا) ١(
).٥٨٨ص(،ملجمع فقهاء الرشعة بأمريكا

).١٥٥ص(،املجلس األورويب لإلفتاءيقرارات وفتاو) ٢(
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ß﴾]٢٨٦: البقرة[.
إن احلرام إذا طبق «: -يف غياث األمم-؟وقد سبق قول إمام احلرمني اجلويني 

ًإىل طلب احلالل سبيال، فلهم أن يأخذوا منه قدر احلاجة، وال الزمان وأهله، ومل جيدوا
ُتشرتط الرضورة التي نرعاها يف إحالل امليتة يف حقوق آحاد الناس، بل احلاجة يف حق 

ٍّثم ضبط ذلك بضابط جيل . )١(»الناس كافة تنزل منزلة الرضورة يف حق الواحد املضطر َ َ َ
.)٢(» مرار الناس عىل ما يقيم قواهمفاملرعي إذن رفع الرضار واست«: حني قال

لو عم «: ، يف قواعد األحكام يف مصالح األنامخوقال العز ابن عبد السالم 
احلرام األرض بحيث ال يوجد فيها حالل جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه 
احلاجة، وال يقف حتليل ذلك عىل الرضورات؛ ألنه لو وقف عليها ألدى إىل ضعف 

تيالء أهل الكفر والعناد عىل بالد اإلسالم، والنقطع الناس عن احلرف العباد، واس
والصنائع واألسباب التي تقوم بمصالح األنام، وال يتبسط يف هذه األموال كام يتبسط 
ُيف املال احلالل، بل يقترص عىل ما متس إليه احلاجة، دون أكل الطيبات، ورشب  َ َ ْ ُ

التتامت، فاظفر هبذا التحقيق فإنه نفيس، املستلذات، ولبس الناعامت التي بمنازل
َّوضعه نصب عينيك لرتد إليه أشباهه من كل مقيس ُ َ«)٣(.

: إذا كان التأمني تعاونيا تكافليا: احلالة الثالثة
ألن الغرر الذي يف العقد مغتفر؛ لكونه من عقود التربعات، والتأمني التعاوين 

جاري، فالتعاوين هيدف إىل حتقيق التكافل خيتلف يف أهدافه وآثاره عن التأمني الت

). ٣٤٥-٣٤٤ص (،غياث األمم، للجويني)١(
.)٣٤٦ص(،املرجع السابق) ٢(
).٣١٤-٢/٣١٣(،بن عبد السالماام يف مصالح األنام، للعز قواعد األحك) ٣(



 

ًوالتعاون فيام بني املستأمنني، وهو هبذا حيقق مقصدا من مقاصد الرشيعة السالمية، 
ًبخالف التأمني التجاري فإن اهلدف منه االسرتباح واملعاوضة؛ فلذا كان حمرما َّ.

ِّومن صور التأمني التعاوين املعارصة ِ :
ُّالتأمني االجتامعي الذ-١ .ي تقدمه احلكومات واهليئات العامة للمواطننيُ
الربامج التقاعدية واالدخارية التي تستثمر فيها األموال املدخرة يف وسائل -٢

.استثامرية مباحة، وبطريقة مرشوعة
ًالتأمني الطبي الذي ترعاه الدولة وتتقاىض رسوما ربام تكون يف كثري من األحيان رمزية-٣ ُّ ُ.
.لتأمني املعمول به يف النقابات املهنية ونحوهااجلمعيات التعاونية، وا-٤

ومن تتمة القول فإن األصل اجلاري هو حرمة العمل يف رشكات التأمني 
: التجاري، ويستثنى من ذلك

حالة الرضورة أو احلاجة امللحة بأن ال جيد الشخص يف جمال ختصصه أي عمل، أو 
لكفاف سوى العمل َأي عمل مناسب يستطيع أن يعيش هو وعياله عليه عيش ا

التجاري ففي هذه احلالة جيوز؛ ألن ما يتعلق بالغرر جيوز االستثناء منه برشكات التأمني 
باحلاجة العامة، أو احلاجة امللحة، يف حني أن ما يتعلق بالربا ال جيوز االستثناء منه إال 

بني حرمة يف التفرقة-َّبالرضورة، وهذه قاعدة أصلها شيخ اإلسالم ابن تيمية، حيث قال 
ثم ذكر األدلة -من الغرر: أي-» وأما الربا فتحريمه يف القرآن أشد«: -الربا، وحرمة الغرر

ومفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك رخص فيام «: عىل ذلك من املنقول واملعقول، ثم قال
وية ثم ذكر أدلة عىل جواز االستثناء من الغرر للحاجة بالسنة النب. »تدعو إليه احلاجة منه

.)١(بيع العرايا : املرشفة، ورضب لذلك أمثلة منها
وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء «: ًويقول أيضا

).٢٦-٢٩/٢٣(،جمموع الفتاوي، لشيخ اإلسالم ابن تيمية) ١(



 

وأكل األموال بالباطل، فمعلوم أن هذه املفسدة إذا عارضتها املصلحة الراجحة قدمت 
لحة رشعية جاز بالعوض، عليها، كام أن السباق باخليل والسهام واإلبل ملا كان فيه مص

وإن مل جيز غريه بعوض، وكام أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا مل يكن فيه منفعة، فهو 
: ليس من اللهو إال ثالث«: بقوله^وهو ما ذكره النبي -باطل، وإن كان فيه منفعة 

فإهنن من «: ، زاد يف رواية»ورميه بقوسه ونبله،ومالعبته أهله،تأديب الرجل فرسه
.صار هذا اللهو حقا-)١(»احلق

ومعلوم أن الرضر عىل الناس بتحريم هذه املعامالت أشد عليهم مما قد يتخوف 
َفيها من تباغض، وأكل مال بالباطل؛ ألن الغرر فيها يسري كام تقدم، واحلاجة إليها  َّ ََ

املفسدة والرشيعة مجيعها مبنية عىل أن . ماسة، واحلاجة الشديدة يندفع هبا يسري الغرر
! املقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح املحرم، فكيف إذا كانت املفسدة منتفية؟

وهلذا ملا كانت احلاجة داعية إىل بقاء الثمر بعد البيع عىل الشجر إىل كامل الصالح، أباح الرشع 
.)٢(»تعاىلذلك، وقاله مجهور العلامء كام سنقرر قاعدته إن شاء اهللا

:اخلامتة
ال شك أن األمن نعمة إهلية، وحاجة إنسانية، وهو مطلب رشعي؛ فإن من بات 

ًآمنا يف رسبه معاىف يف بدنه، عنده قوت يومه فكأنام حيزت له الدنيا ، وال شك أن )٣(ً

، والرتمذي، كتاب فضائل اجلهاد عن رسول )٢٥١٣(،يف الرمي: أخرجه أبو داود، كتاب اجلهاد، باب) ١(
تأديب : والنسائي، كتاب اخليل، باب، )١٦٣٧(،ما جاء يف فضل الرمي يف سبيل اهللا: ، بابملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

، من حديث عقبة )٢٨١١(،الرمي يف سبيل اهللا: ، وابن ماجه، كتاب اجلهاد، باب)٣٥٧٨(الرجل فرسه 
يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر Tإن اهللا : يقولملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهللا : قالسبن عامر اجلهني 

َّوارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إيل من أن . بلهصانعه حيتسب يف صنعته اخلري، والرامي به، ومن: اجلنة
).٢/٩٥(،»مستدركه«وصححه احلاكم يف . فذكره» ...ليس من اللهو إال ثالث. تركبوا

).٤٩-٢٩/٤٨(،، البن تيميةيجمموع الفتاو) ٢(
؛ »الدنيايف جسده، عنده قوت يومه؛ فكأنام حيزت لهًمن أصبح منكم آمنًا يف رسبه، معاىف«: ففي احلديث) ٣(

،القناعة: ، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب)٢٣٤٦(،ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه الرتمذي، كتاب الزهد عن رسول اهللا 




 

َّتأمني حاجات النفس والعيال أمر تعبد اهللا به املكلف، ويف احلديث  َ َّ ًام أن ـكفى باملرء إث«ٌ
ٌ، ومن االحتياط للمستقبل أن يدع املرء ورثته أغنياء، وهو خري من )١(»يضيع من يعول

.)٢(أن يدعهم عالة يتكففون الناس
َّوالتعاون عىل التكافل والتأمني ضد املخاطر قيمة إسالمية مرعية، فام آمن حق 

.)٤(ً، واملسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا)٣(َاإليامن من بات شبعان وجاره جائع
َّجح حرمة التأمني التجاري بكل أشكاله وأنواعه إال ما وقع االضطرار إن الرا

ِإليه، أو مست احلاجة الشديدة إليه، وال سيام يف خارج بالد اإلسالم، ولألقليات  َّ
َّاملسلمة، حتى ترتفع حاجتها وتسد خلتها َ.

وعىل من يسعى لينتقل بفقه األقليات من حالة الرتخيص إىل فقه التأسيس أن 
َنى بطرح البدائل الرشعية وإقامة التأمني التعاوين عىل أسس قويمة، وعىل اهللا تعاىل ُيع

.قصد السبيل، وهو اهلادي واملوفق لكل خري
 

،»صحيح اجلامع«، وحسنه الشيخ األلباين يف ساهللا بن حمصن األنصاري ، من حديث عبيد)٤١٤١(
)٦٠٤٢.(

،من حديث )٢/١٦٠(ام أمحد، ، واإلم)١٦٩٢(، الرحمصلةيف: أبو داود، كتاب الزكاة، باب: أخرجه)١(
صحيححديثهذا: )٤/٥٠٠(وقال احلاكم يف املستدرك، . ًمرفوعامعبد اهللا ابن عمرو بن العاص 

.، ووافقه الذهبيخيرجاهوملالشيخنيرشطعىل
أخرجه » ...إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس«: ففي احلديث) ٢(

: ، ومسلم، كتاب الوصية، باب)١٢٩٥(، سعد بن خولةملسو هيلع هللا ىلص رثاء النبي : نائز، بابالبخاري، كتاب اجل
ٍله يف مرض ملسو هيلع هللا ىلص يف قصة عيادة النبي س، من حديث سعد بن أيب وقاص )١٦٢٨(،الوصية بالثلث

.َأوشك فيه عىل املوت
،»ب املفرداألد«البخاري يف : ؛ أخرجه»ليس املؤمن الذي يشبع وجاره جائع إىل جنبه«: ففي احلديث) ٣(

،»الكبري« ، والطرباين يف -والزيادة األخرية له –) ١٠/٣(،»السنن الكربى«، والبيهقي يف )١١٢(
َوروي من حديثي). ٤/١٦٧(،وصححه احلاكم. م، وغريهم، من حديث ابن عباس )١٢/١٥٤( ُ :

.مأنس بن مالك، وأم املؤمنني عائشة 
: أخرجه البخاري، كتاب الصالة، باب» ًن يشد بعضه بعضاإن املؤمن للمؤمن كالبنيا«: ففي احلديث) ٤(

تراحم املؤمنني : ، ومسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب)٤٨١(،تشبيك األصابع يف املسجد وغريه
.سمن حديث أيب موسى األشعري ) ٢٥٨٥(وتعاطفهم وتعاضدهم، 
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ارئة كاملبتعثني للدراسة، أم دائمة كمن اإلقامة بديار غري املسلمني سواء أكانت ط
يرتتب عليها أمور تتعلق -أجلئ للحياة هنالك، أو كان ممن أسلم من أهل تلك الديار

.بأبواب من الفقه كثرية
فإذا أراد املسلم أن يتزوج بامرأة هنالك من غري أهل اإلسالم فهل يسوغ له ذلك 

ًمطلقا اعتامدا عىل ما هو شائع من حل نكاح ال !كتابيات من غري قيد أو رشط؟ً
َوهل يكتفى بمن دينها الرسمي اليهودية أو النرصانية من غري أن تكون متدينة  ُ

ُيؤثرًبذلك فعال، وإذا كانت ممن حيارب أهلها اإلسالم؛ فهل  ِّ َ كوهنا حربية، أو من قوم ُ
حماربني يف حل نكاحها؟

سلم أن ينضبط هبا، وأن وما هي الضوابط واملحاذير الرشعية التي جيب عىل امل
ينتبه هلا عند إقدامه عىل هذا النكاح؟ خاصة مع شيوع اإلحلاد والنحل الباطلة يف العامل 
بأرسه عامة، ويف بالد األقليات عىل وجه اخلصوص؛ بل ومع وجوده يف بعض أبناء 

.اجليل الثاين والثالث من أبناء املسلمني
َوكيف ينظر إىل جتربة األقليات املسلمة  يف غري ديار اإلسالم يف هذا اجلانب؟ وما ُ

تأثريه عىل األرسة املسلمة وتركيبتها االجتامعية؟
وبالنظر إىل السياقات الواقعية املعارصة هل يتجه القول بمنع هذا الزواج يف بالد 

َاألقليات مطلقا؛ سدا للذريعة، ودرءا للمفسدة الـمقدم عىل جلب املنفعة؟ ًُ ً



 

َّأو احلاجة امللحة يف إباحة هذا الزواج؟وما أثر الرضورة 
وما أثر اإلقامة بدار احلرب أو الكفر عىل هذا الزواج، وما يرتتب عليه من قوامة 

عىل الزوجة، ووالية عىل األوالد، ومسئولية عنهم يف الدنيا واآلخرة؟
قت هبا قد تعل-كام تتناوهلا آيات وأحاديث يف بيان حكمها-وهذه املسألة عىل هذا النحو 

َاجتهادات فقهية من لدن الصحابة فمن بعدهم ضمن إطار من الدراسة الواقعية، ونظر يف  ْ ِ
ًاألعراف اجلارية، وتأمل يف قواعد أصولية وفقهية ومقاصدية تتعلق باحلاجة أحيانا وبالرضورة  ُّ

.ًأحيانا أخرى، وتتصل بمآالت األفعال ونتائج الترصفات من جهة ثالثة
مسائل النكاح والطالق يف بالد األقليات مما له تعلق بالواليات، ومعلوم أن فقه 

وإذا كان املسلم يعيش يف جمتمعات ال حتكم باإلسالم فال بد أن يكون يف جمتمع 
األقليات املصغر هذا االحتكام، وهذا اخلضوع للرشع؛ الذي ال بد منه لتنضبط أمور 

ِّاألرسة وفق فقه دقيق وفهم عميق، ونظر جمرب، و .علم ببواطن األمورَ
َّولقد فرق بعض األئمة املحققني بني فقه اليشء وعلمه؛ فقال الونرشييس يف كتابه 

ْالفرق بني علم القضاء وفقه القضاء فرق ما بني األخص واألعم؛ ففقه «: الواليات ْ
هو العلم بتلك األحكام : القضاء أعم؛ ألنه الفقه يف األحكام الكلية، وعلم القضاء

ًع العلم بكيفية تنزيلها عىل النوازل الواقعة، وهو الفرق أيضا بني علم الفتيا الكلية م ْ
هو العلم بتلك األحكام : هو العلم باألحكام الكلية، وعلمها: وفقه الفتيا؛ ففقه الفتيا
.)١(»مع تنزيلها عىل النوازل

ية ًوال شك أن هناك خلال ال ختطئه عني متأمل يف باب الفتيا يف النوازل األرس
ًببالد األقليات اإلسالمية وهو ما يستوجب بحثا متأنيا يف هذه النازلة التي متثل بابا  ً ً

: محد بن حييى الونرشييس، تعليقكتاب الواليات ومناصب احلكومة اإلسالمية واخلطط الرشعية، أل) ١(
).٤٥ص (، حممد األمني بلغيث، مطبعة الفوميك، اجلزائر



 

.للدخول إىل نوازل أخرى أكرب وأخطر
وإذا كانت هذه النازلة مما تناوله األقدمون فإن ما طرأ عليها اليوم من إقامة أهل 

ع ما يف هذا العرص وتلك اإلسالم بديار غري املسلمني إقامة طويلة دائمة أو مؤقتة، وم
الديار من مستجدات اجتامعية وسياسية؛ كل ذلك جيعل هذه النازلة تبدو جديدة يف 

.سياقاهتا املعارصة، وتعلقاهتا احلارضة، وتعقيداهتا املتشابكة
: »غري املسلامت«بيان املقصود بـ

ًوال قبل اخلوض يف حترير حمل النزاع يف هذه املسألة وخوض غامر بحثها حيسن أ
: ، وذلك عىل النحو التايل»غري املسلامت«توضيح املقصود بـ

ْإن مصطلح غري املسلمني أو غري املسلامت يشمل كل من مل يدن بدين احلق ِ َ.
.مؤمن وكافر: فالناس أحد رجلني

.]٢: التغابن[﴾5 6 7 8 9 : ;>﴿: قال تعاىل
.]٢٥٣: البقرة[﴾PO N M L K J﴿: وقال تعاىل
: Pلكفر نقيضان ال جيتمعان وال يرتفعان باتفاق املسلمني؛ قال ابن تيميةفاإليامن وا

ًالكفر عدم اإليامن باتفاق املسلمني، سواء اعتقد بنقيضه وتكلم به، أو مل يعتقد شيئا ومل «
.)١(»يتكلم

جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل «هو : Pوقال السبكي 
َحكم الشارع بأنه ك َ .)٢(»ًفر، وإن مل يكن جحداَ

وإين «: والناس إما موحدون حنفاء أو مرشكون؛ قال اهللا تعاىل يف احلديث القديس

).٢٠/٨٦(،جمموع الفتاوي، البن تيمية) ١(
).٢/٥٨٦(،فتاوي السبكي) ٢(



 

ْخلقت عبادي حنفاء كلهم، وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت  َ َّ
ًعليهم ما أحللت هلم، وأمرهتم أن يرشكوا يب ما مل أنزل به سلطانا ْ ُ«)١(.

.)٢(»عل هللا ندا وهو خلقكالرشك أن جت«و
ًإذا افرتقا تواردا عىل معنى واحد، وصار كل كافر مرشكا »الرشك«و»الكفر«و

. والعكس صحيح، وإذا اجتمعا كان الكفر أعم من الرشك
الفرق بني الكفر والرشك أن الكفر خصال كثرية، عىل ما ذكرنا، وكل خصلة منها «

واحدة، وهو إجياد ألوهية مع اهللا، أو دون تضاد خصلة من اإليامن، والرشك خصلة 
.)٣(»اهللا، واشتقاقه ينبئ عن هذا املعنى

.َّمن أقر بربوبية اهللا تعاىل، ولكنه مع ذلك ال يفرده بالعبادة، بل يرشك معه غريه: فاملرشك
إنكار يشء مع علمه به؛ إذ كل من : والقدر املشرتك بني الكفر والرشك هو اجلحود، أي

َرشك منكر لوحدانية اهللا وال يعرتف هبا، منكر للحق ويأبى جمرد سامعه، عىل نحو ما الكافر وامل َّ
[^_`edcba ﴿: حكاه اهللا تعاىل يف كتابه عنهم يف قوله تعاىل

f﴾]٧: ص[.
ًوبناء عىل ما سبق فإن غري املسلمني يشمل الكفار واملرشكني معا ً.

كعبدة األصنام واألوثان، ويدخل حتت الكفار واملرشكني أصناف وأنواع كثرية؛ 
وعبدة الكواكب والشيطان، وعبدة النار من املجوس، وعبدة البقر من اهلندوسيني 
والبوذيني، والسيخ، واجلينية، وكل هؤالء يقال عنهم وثنيون، وأهل الكتاب من 

. سبن محار، من حديث عياض)٢٨٦٥(،أخرجه مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها) ١(
،)٤٤٧٧(﴾،»¬®¯°±﴿: قوله تعاىل: فسري، بابأخرجه البخاري، كتاب الت) ٢(

من حديث عبد اهللا بن ) ٨٦(كون الرشك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، : ومسلم، كتاب اإليامن، باب
. سمسعود 

).٢٣٠ص(حممد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة، : الفروق اللغوية، أليب هالل العسكري، حتقيق) ٣(



 

.اليهود والنصارى
: ديمكام يدخل فيهم منكرو وجود اهللا الذين ينسبون اخللق لغري خالق، وهم يف الق

.ملحدون وشيوعيون: دهريون، ويف احلديث
ًكام يدخل فيهم أيضا الباطنيون الذين أبطنوا اعتقادات وأعامال كفرية ورشكية،  ً

.ومنهم قرامطة وإسامعيلية، وغري ذلك
كام يدخل البهائيون والقاديانيون الذين أمجع علامء املسلمني يف العرص احلديث 

.)١(عىل كفرهم
اختلف الفقهاء يف حتديدهم بعد اتفاقهم عىل أهنم من غري : فقدوأما أهل الكتاب 

: املسلمني، وأهنم يدخلون يف عموم الكافرين؛ وذلك عىل مذهبني
. للحنفية وأليب يعىل من احلنابلة: األول

ًكل من يعتقد دينا سامويا وله كتاب منزل كصحف «: وأهل الكتاب عندهم
دق تعريفهم ألهل الكتاب عىل اليهود ؛ فيص)٢(»إبراهيم وشيث وزبور داود؛

.والنصارى، ومن متسك بالزبور وصحف إبراهيم وشيث
. للشافعية وأكثر احلنابلة: الثاين

اليهود والنصارى دون غريهم، فال يدخل فيهم املتمسك : وأهل الكتاب عندهم
.)٣(بالزبور وغريه كصحف إبراهيم وإدريس وشيث

ذهب إليه الشافعية واحلنابلة ومن وافقهم؛ ذلك والرأي الذي يقويه الدليل هو ما 

تراجع املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة، : ًبالفرق السابقة مجيعاللتعريف) ١(
.#١٤١٨، ٣بن محاد اجلهني، دار الندوة العاملية للشباب، طمانع . إرشاف د

).٢/١١٠(تبيني احلقائق، للزيلعي، ) ٢(
).٥٤٧-٩/٥٤٦(، املغني، البن قدامة، )٣/١٨٧(مغني املحتاج، للرشبيني، ) ٣(



 

؛ فقد ]١٥٦: األنعام[﴾zy}|{~�¡¢﴿: أن القرآن يقول
َّخص اهللا تعاىل الكتاب بطائفتني وهم اليهود والنصارى، فال يصدق عىل غريهم أهنم 
أهل الكتاب وإال لزم الكذب يف كتاب اهللا وهو حمال؛ كذلك ألن ما نزل عىل غري 

هو بمثابة مواعظ وأمثال ال أحكام فيها؛ فلم يثبت هلا حكم الكتب الطائفتني إنام 
. )١(املشتملة عىل األحكام

ُأما بالنسبة للمجوس فعىل القول بأن األشبه أنه كان هلم كتاب، ولكنه رفع 
ِرفعت إىل ُفأصبحوا ال كتاب بأيدهيم اآلن، فإن الصحف التي أنزلت عىل إبراهيم  ُ

أن ال نعتربهم من -ومن باب االحتياط-، فاألوىل )٢(ملجوسالسامء ألحداث أحدثها ا
أهل الكتاب؛ لوجود املغايرة فيام يتعلق باألحكام التي ختص كال منهام، وإن كان لسبق 

.تدينهم بكتاب واعرتافهم بالنبوة اعتبار يف األحكام يميزهم عن املرشكني الوثنيني
اج بني املجوس وأهل الكتاب إىل وجود صلة دون االندم^ولذلك أشار النبي 

َسنوا هبم سنة أهل الكتاب«: حيث قال َّ ُُّ ًبل مل يثبت أن للمجوس كتابا، ونقل . )٣(»ُ
.)٤(»هذا باطل«: ًأيصح أن للمجوس كتابا؟ فقال: جواب أمحد عىل سؤال

ٌوأهل الكتاب من اليهود والنصارى فرق ومذاهب َ ، واحلكم يف شأهنا حكم )٥(ِ

، امللل والنحل، )١٦/٢٣٣(، تكملة املجموع، ملحمد نجيب املطيعي، )٩/٥٤٦(املغني، البن قدامة، ) ١(
.ومابعدها) ١/٢٦٠(للشهرستاين، 

).٢/٢٥٠(املهذب، للشريازي، ) ٢(
. ًمن حديث حممد بن عيل بن احلسني مرسال) ٩/١٨٩(أخرجه البيهقي، ) ٣(
.)٩/٥٤٨(املغني، البن قدامة، )٤(
السامرة والصدوقية والعنانية والربانية والعيسوية، ومن هذه : سة، وهيئيافرتق اليهود عىل مخس فرق ر) ٥(

امللكانية : افرتقوا عىل ثالث فرق كبريةقد الفرق افرتقوا عىل فرق كثرية ال حرص هلا، أما النصارى ف
امللل والنحل، البن حزم، الفصل يف. منها اثنتان وسبعون فرقةوتشعبتوالنسطورية واليعقوبية، 

.وما بعدها) ١/٢٥٦(للشهرستاين، ،وما بعدها، وامللل والنحل) ١/٨٢(



 

ًما مل ختتلف عنهام اختالفا جوهريا، حتى وإن اختلفت يف الفروع، اليهود والنصارى 
.)١(اعترب العلامء الفرقة السامرية من اليهود: وعليه

ِّفاخلالف يف شأهنم بني، وتضاربت النقول واألقوال حوهلم؛ : وأما الصابئون
اإلمام أمحد أهنم من جنس النصارى، ويف رواية أخرى عنه أهنم يشبهون فروي عن 

رأيه يف الصابئني بأهنم ليسوا من أهل الكتاب حيث )٢(اليهود، وحدد صاحب املغني
َخالفوا اليهود والنصارى يف أصل الدين، بل أدخل الشهرستاين َ ْ الصابئني يف عداد )٣(َ

ًاملستبدين بالرأي مطلقا املنكرين للنبوات، وال يقولون برشائع وأحكام أمرية، بل يضعون 
.لفالسفة والربامهةًحدودا عقلية مثل ا

ُومما ال خيتلف فيه أن اليهود والنصارى قد خرجوا عن أصل دينهم ورشيعتهم؛  َ ُ
.^ُحيث حرفوا التوراة واإلنجيل، كام نسخت رشيعتهم برشيعة نبينا حممد 

ًهل يعترب اليهود والنصارى حاليا أهل الكتاب؟ : وعليه
: هناك قوالن متقابالن يف املسألة

الذين ذهبوا إىل أن أهل الكتاب إنام هم اليهود )٤(للشافعية: القول األول
: ، أيوالنصارى ومن دخل دينهم قبل التبديل والنسخ، ورشطوا أن يكونوا إرسائيليني

واعتربوا مجيع الذين دخلوا يف دين موسى حني دعاهم أو الذين من أبناء يعقوب 
ىل دين حق دخلوا فيه قبل دخلوا منهم بعد ذلك يف دين عيسى حني دعاهم، كانوا ع

َّالتبديل، فهم أهل الكتاب، وأحلق بأهل الكتاب من هتود أو تنرص بعد ذلك وقبل بعثة  َّ

).١/٢٨٨(، املصباح املنري، للفيومي، )٣/١٨٩(، مغني املحتاج، للرشبيني، )٩/٥٤٦(املغني، البن قدامة، ) ١(
).٥٤٧-٩/٥٤٦(املغني، البن قدامة، ) ٢(
).٢/٣٠٧(امللل والنحل، للشهرستاين،) ٣(
).١٨٨-٣/١٨٧(، مغني املحتاج، للخطيب الرشبيني، )١٦/٢٣٣(تكملة املجموع، للمطيعي، ) ٤(



 

حيث مل يقم النسخ وإن حدث تبديل وحتريف إال أن ذلك مل يكن ^سيدنا حممد 
ًخمرجا عن دائرة اإليامن إىل الكفر حتى يأيت النسخ بالرشيعة اإلسالمية التي جاء هبا 

.^سول اهللا ر
َّللجمهور، فهم يرون أن الذين هتودوا أو تنرصوا بعد بعثة الرسول : القول الثاين َّ

َيعدون كذلك من أهل الكتاب باعتبار أصل العقيدة، وال تأثري عىل حل ذبائحهم ^ ُ
وحل نسائهم للمسلمني بسبب التحريف والتبديل والنسخ، ولكوهنم منكرين لنبوة 

وا كافرين، وباعتقادهم بالتثليت أصبحوا مرشكني، وهذا كان^رسول اهللا حممد 
.باعتبار ما ابتدعوا وما صاروا إليه ال باعتبار أصل الدين

: ويرتجح القول الثاين بام ييل
مل خياطب القرآن أهل الكتاب إال املوجودين وقت نزوله، وهم اليهود والنصارى بعد -١

ÏÎÍÌËÊÉ ﴿: أن حدث التبديل والنسخ؛ فاملقصود بقوله تعاىل
ÖÕÔÓÒÑÐ﴾]جاء بيانه يف اآلية التي ]٤٤: النساء

,- ﴿: تليها مبارشة أن املقصود بالذين أوتوا الكتاب هنا هم اليهود، فقال تعاىل
ْ، ومن لبيان اجلنس هنا، مما يفيد أن ]٤٦: النساء[﴾./210 ِ

.الذين هادوا هم أهل الكتاب
والعراق ومرص كانوا يأكلون ملا فتحوا الشام ^قد استفاض أن أصحاب النبي -٢

من ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وذلك بعد التبديل بالطبع، وعىل 
.)١(هذا عمل أهل اإلسالم من بعد

، بداية )٩/٦٣٦(، فتح الباري، البن حجر، )٦/٧٨(، تفسري القرطبي، )٣/٤٢(تفسري ابن كثري، ) ١(
).١/٤٥٠(املجتهد، البن رشد، 



 

: وبعد هذا البيان فإن املقصود بغري املسلامت صنفان
.الكتابيات-٢. املرشكات-١

. ٍّوفيام يأيت بيان حلكم نكاح كل
 

: األقوال وقائلوها
َّحرمة نكاح املرشكات مطلقا، سواء كن من مرشكات العرب : القول األول ُ ً

َّعابدات األوثان أو كن ملحدات عربيات أو عجميات، أو كن من مرشكات غري  َُّ ُ
العرب كاهلندوسيات والبوذيات، والكونفوشيوسيات، واملجوسيات وماشاهبهن، أو 

َّكن مرتدات عن اإلسالم بعد دخول صحيح فيه، وقد نقل عىل هذا اإلمجاع ُ)١(.
.)٢(للشيخ رشيد رضا بحل نكاح مرشكات غري العرب، وحرمة ما عداهن: القول الثاين

.)٣(أليب ثور والظاهرية والشيعة اإلمامية بحل نكاح احلرة املجوسية: القول الثالث
: األدلة واملناقشات
. القول األول بالقرآن الكريم، واإلمجاعاستدل أصحاب 

: القرآن الكريم: ًأوال
. ]٢٢١: البقرة[﴾GF E D C B﴿: قوله تعاىل-١

، خمترص خليل، مطبوع مع )٤/٢١١(للرسخيس، ، املبسوط،)٢/٢٧٠(بدائع الصنائع، للكاساين، )١(
، حاشية قليويب عىل رشح املنهاج، )٢/٥٤٣(، الكايف، البن عبد الرب، )٥/١٣٣(مواهب اجلليل، 

، املغني، )٨/١٣٦(، اإلنصاف، للمرداوي، )٣/١٨٧(للرشبيني، ،، مغني املحتاج)٢٥١-٣/٢٥٠(
).٩/٥٤٨(البن قدامة، 

.وما بعدها) ١٢/٢٦٠(ضا، جملة املنار،ملحمد رشيد ر) ٢(
، )٧١-٣/٧٠(تفسري القرطبي، ،)٣/٢٣٠(، فتح القدير، البن اهلامم، )٩/٥٤٧(املغني، البن قدامة، ) ٣(

).٩/٤٤٨(املحىل، البن حزم، 



 

: وجه الداللة
ذكر اهللا تعاىل حتريم نكاح املرشكات يف سورة البقرة، ثم نسخ منها نساء أهل 

.)١(الكتاب فأحلهن يف سورة املائدة
ُتعاىل ذكره-ب ما قاله قتادة من أن اهللا وأوىل األقوال بالصوا: يقول الطربي ْ عنى -ِ

من مل تكن من أهل الكتاب . ]٢٢١: البقرة[﴾FEDCB﴿: بقوله
ٌّمن املرشكات، وأن اآلية عام ظاهرها خاص باطنها، مل ينسخ منها يشء، وأن نساء أهل  ٌّ

.)٢(الكتاب غري داخالت فيها
. ]١٠: املمتحنة[﴾È Ç Æ Å﴿: قال تعاىل-٢

: ةوجه الدالل
أفادت اآلية الكريمة حرمة نكاح املرشكات عبدة األوثان؛ ومن كانت له امرأة 
كافرة بمكة فال يعتد هبا فليست له امرأة، فقد انقطعت عصمتها الختالف الدارين، 
وكان الكفار يتزوجون املسلامت، واملسلمون يتزوجون املرشكات، ثم نسخ ذلك يف 

.)٣(ٍينئذ امرأتني بمكة مرشكتنيحسهذه اآلية، فطلق عمر ابن اخلطاب 
p o n m l k j i h ﴿: قوله تعاىل-٣

}|{zyxwvutsrq﴾
].٢١٧: البقرة

: وجه الداللة
ْدلت اآلية عىل أن كل من ارتد عن اإلسالم حكم بكفره وجرت عليه أحكام  َ ََ ُِ

).٩/٥٤٨(، املغني، البن قدامة، )٣/٦٧(تفسري القرطبي، ) ١(
).٧١٥-٣/٧١٤(تفسري الطربي، ) ٢(
).٩/٥٤٨(، املغني، البن قدامة، )١٨/٦٥(تفسري القرطبي، ) ٣(



 

ًالكفار املرتدين، سواء اختذت دينا غري اإلسالم، أم أحلدت عن األديان مجيعا، وهذه ً
اآلية تشمل البهائية والشيوعية والقاديانية، وهي هبذا تصري مرشكة وكافرة وينفسخ 
ِنكاحها فور ردهتا وال جيوز أن تقوم حياة زوجية بني مسلم ومرتدة، أو بني مرتد  َّ ِ

ًومسلمة ال ابتداء وال بقاء ً)١(.
: اإلمجاع: ًثانيا

د والنصارى من أهل اتفقوا عىل أن من عدا اليهو«: جاء يف موسوعة اإلمجاع
َّاحلرب يسمون مرشكني َ ُ«)٢(.

أمجع أهل العلم أن سائر الكفار غري أهل الكتاب حترم «: Pوقال ابن قدامة 
.)٣(»نساؤهم

.)٤(»وال جيوز تزوج الوثنيات، وهو باإلمجاع والنص«: Pوقال الكامل ابن اهلامم
. )٥(»الوثنيةاتفقوا عىل أنه ال جيوز للمسلم أن ينكح«: Pوقال ابن رشد

ولقد اتفق الفقهاء عىل أن عبدة األوثان مرشكون، ال «: Pوقال أبو زهرة
.)٦(»تنكح نساؤهم

فإذا تزوج املسلم بمرشكة من مرشكات العرب أو العجم، فالنكاح باطل : وعليه
ًومفسوخ، ويؤدب املسلم الذي فعل ذلك إال أن يكون جاهال فيعذر َّ َّ.

، الرشح الصغري، )٢/٣٣٧(، ، مواهب اجلليل، للحطاب)١٣٨-٥/١٣٧(بدائع الصنائع، للكاساين) ١(
، )٩/٥٤٨(، املغني، البن قدامة، )٣/١٩٠(، مغني املحتاج، للخطيب الرشبيني، )٢/٤٢٠(للدردير، 

).٩٥-٩٣(يوسف القرضاوي، . يف فقه األقليات املسلمة، د
).٢/١٠١١(موسوعة اإلمجاع، لسعدي أيب جيب، ) ٢(
). ٩/٥٤٨(املغني، البن قدامة، ) ٣(
.)٣/٢٣١(فتح القدير، البن اهلامم، ) ٤(
.)٢/٤٤(بداية املجتهد، البن رشد، ) ٥(
).١١٤ص (األحوال الشخصية، أليب زهرة، ) ٦(



 

: شتهأدلة القول الثاين ومناق
ًاألصل أن ال يلتفت إىل هذه األقوال بعد سبقها بإمجاع صحيح منعقد، وتنزال مع 

.املخالف فيام ظنه من احلكم نورد أدلته، ثم الرد عليها
: بعدة أدلة، فقالPاستدل الشيخ رشيد رضا 

يتناول مجيع ) املرشكني، والذين أرشكوا(إن العلامء مل جيمعوا عىل أن لفظ : ًأوال
.كفروا بديننا ومل يدخلوا يف ديننا، وال مجيع من عدا اليهود والنصارىالذين

َإن املرشكات الاليت حرم اهللا نكاحهن يف آية البقرة: ًثانيا َّ :﴿ DCB
GFE﴾]هن مرشكات العرب، وهو املختار، وقد رجحه شيخ ]٢٢١: البقرة
ْ، وعليه فال تشمل اآلية من عدا مرشكات العرب]الطربي[املفرسين  َ.
إن وثنيي الصني واليابان وأمثاهلم أهل كتب مشتملة عىل التوحيد إىل اآلن، : ًثالثا

ُوقد قص علينا القرآن أن مجيع األمم بعث فيها رسل، وأن كتبهم ساموية طرأ عليها  َّ
.التحريف، كام طرأ عىل كتب اليهود والنصارى

./10 ﴿: اىلإن األصل يف النكاح احلل ال احلرمة، بدليل قوله تع: ًرابعا
بعد أن بني لنا حمرمات النكاح، فام عداهن يبقني عىل األصل وهو ، ]٢٤: النساء[﴾2

. احلل، وال دليل عىل حتريم نكاح نسائهم، فليس ألحد أن حيرمه إال بنص خمصص لعمومها
إن مسلمي الصني قد أكثروا من نكاح وثنيات الصني الاليت من : ًخامسا

.)١(نهن الكثرياتالكونفوشيوسية، وقد أسلم م
: مناقشة األدلة والرد عليها

إن العلامء مل جيمعوا عىل أن لفظ املرشكني يتناول الذين كفروا عدا : قوله: ًأوال

.وما بعدها) ١٢/٢٦٠(جملة املنار، رشيد رضا، ) ١(



 

.َّأهل الكتاب غري مسلم
: َّفقد تقدم من سياق اإلمجاع عدم تقييد الوثنيات بقيد معني، وقد قال ابن قدامة

: ، وقال أبو عبيد)١(»أهل الكتاب حترم نساؤهمأمجع أهل العلم أن سائر الكفار غري «
ًأما الوثنيات فنكاحهن حرام عند املسلمني مجيعا، مل ينسخ حتريمهن كتاب وال سنة «

.)٢(»علمناها
َمن أن قتادة فرس قوله تعاىلPوأما ما فهمه الشيخ رشيد  َّ :﴿ CB

D﴾]بمرشكات العرب الاليت ليس هلن كتاب يقرأنه ورجحه]٢٢١: البقرة
فغري مستقيم فليس مراده من ذلك أن من عدا مرشكات العرب غري داخالت -الطربي

.يف التحريم، بل إن مراده أن الكتابيات مستثنيات من حكم تلك اآلية
: والدليل عىل ذلك

املرشكات من ليس من أهل «: أنه قالPأن هناك رواية عن قتادة -١
.)٣(»الكتاب

لفظ اآلية العموم يف كل «: تادة أنه قال يف اآليةأن ابن عطية أورد يف تفسريه عن ق-٢
.)٤(»يف غري الكتابيات: كافرة واملراد هبا اخلصوص، أي

ملا ذهب إىل ترجيح قول قتادة رصح بحرمة كل مرشكة من Pإن الطربي -٣
وذلك لقيام ... «: عبدة األوثان عىل كل مسلم عند قوله عىل إنكاح الزاين، فقال

).٩/٥٤٨(بن قدامة، املغني، ال) ١(
الرياض، حممد بن صالح املديفر، مكتبة الرشد،: الناسخ واملنسوخ، أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي، حتقيق) ٢(

).٩٤ص(
).٣/٧١٣(،تفسري الطربي) ٣(
).٢/٢٤٥(،املحرر الوجيز، البن عطية) ٤(



 

.)١(»ن املسلمني حرام عليه كل مرشكة من عبدة األوثاناحلجة عىل أن الزاين م
لو كان قتادة يعني بقوله ذلك أن من عدا مرشكات العرب حالل لقال بحل -٤

.املجوسية وشاع عنه، بل املنقول عنه عكس ذلك
: ، فقال]٢٢١: البقرة[﴾DCB﴿وقد سئل أمحد عن آية البقرة 

رغم من ذلك فقد نقل أهل مذهبه ، وبال)٢(»مرشكات العرب الذين يعبدون األصنام«
.عنه حرمة نكاح غري الكتابية

فعلم من جمموع ذلك أن اإلمجاع مل خيالف فيه أحد، وأن ما استنبطه الشيخ 
.رشيد غري سديد

: األصل يف النكاح احلل: وأما قوله: ًثانيا
يفيد بأن ]٢٤: النساء[﴾./210﴿:أن قوله تعاىل: فاجلواب

وهو قول اجلامهري، وأما أنه ال دليل عىل حتريم نكاحهن، األصل احلرمة ال احلل،
.فقد تقدم اإلمجاع عىل ذلك

وال ،]٢٢١: البقرة[﴾DCB﴿: وهن داخالت يف عموم قوله تعاىل
.خمصص هلا إال آية املائدة، حيث أفادت حل اليهوديات والنرصانيات، دون غريهن

.مشتملة عىل التوحيدإن وثنيي الصني وغريهم أهل كتب: وأما قوله: ًثالثا
ًفاجلواب أن كونفوشيوس مل يكن نبيا، بل كان فليسوفا مغرقا يف البحث والتأمل؛  ً
ًولذا فإن أتباعه ال يعتقدون بجنة وال نار، وال بالبعث أصال، وهذه األمور من أصول 

.الرساالت الساموية مجعاء، وذلك مما يعمق القول بأرضية أصوهلا

).١٧/١٦٠(املرجع السابق، ) ١(
.)١/٥٨٤( تفسري ابن كثري، ) ٢(



 

:وم هو نفسه توحيد مرشكي العرب، الذين قال اهللا عنهمثم إن توحيدهم املزع
﴿ µ  ́ ³ ²± °  ̄ ®¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥

.]٢٥: لقامن[﴾¶
ًلقد أخربنا سبحانه أنه أرسل لكل قوم هاديا، ولكنه تعاىل مل يعلمنا بأنه أنزل عىل 
ًكل رسول كتابا من عنده، فاألمر يف ذلك ال يعرف إال عن طريق النص، ال عن طريق 

.والتخمني، وال نص هنا عىل أهنم أهل كتب سامويةالظن
كل أولئك مل يكن هلم كتاب منزل «: وقد أبان الشيخ أبو زهرة ذلك بقوله

معروف، ومل يعرف هلم نبي مبعوث ذكره القرآن، ولو كانوا قد حرفوا الكلم من بعده 
.)١(»عن مواضعه

.ات وقد أسلم منهن الكثرياتوأما أن مسلمي الصني قد أكثروا من نكاح الوثني: ًرابعا
ًفاجلواب أن هذه ال تصلح دليال عىل احلل واحلرمة؛ ألن حق التحليل والتحريم 

ًوأن العرف لو كان خمالفا للنصوص فال . هللا وحده، ال دخل للواقع أو غريه يف ذلك
.عربة به لفساده؛ ألن األصل أن يضبط العرف بالنص، ال العكس

﴾FE﴿: قد بينت متى حتل بقوله-سألةوهي نص يف امل-ألن اآلية 
.ًهنا تفيد الغاية، فال حتل له ابتداء حتى تدخل يف اإلسالم﴾E﴿و

: الرتجيح
أيا -بعد هذا العرض والرد، فقد ظهر احلق، وعليه فال حيل ملسلم أن ينكح وثنية 

فإن نكحها باعتقاده أن ذلك حالل عىل سبيل اجلهل يف بالد األقليات-كان مذهبها
ًفإنه يفسخ نكاحه فورا للعلم باحلكم، ويلحق به النسب، وتثبت به حرمة املصاهرة 

.)١٤٣ص(حمارضات يف عقد الزواج وآثاره، ملحمد أيب زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، ) ١(



 

)٢)(١(.باتفاق العلامء

: أدلة القول الثالث ومناقشته
تقدم نقل اإلمجاع عىل أن نكاح احلرة املجوسية ال حيل إال أن أبا ثور وابن حزم 

. مجاع، واملعقولقاال بحلها، واستدل اجلمهور ملذهبهم بالقرآن الكريم، واإل
: القرآن الكريم: ًأوال

Å ﴿: ، وقوله تعاىل]٢٢١: البقرة[﴾GFEDCB﴿: قوله تعاىل-١
È Ç Æ﴾]١٠: املمتحنة[ .

: وجه الداللة من اآليتني
هنى اهللا تعاىل عن نكاح املرشكات واإلمساك بعصمة الكافرات، وهذا عام، وقد 

]٥: ملائدةا[﴾¾¿ÂÁÀ﴿: خرج منه الكتابيات بدليل قوله تعاىل
ْويبقى من عداهن عىل العموم، وهذا يشمل املجوسيات َ)٣( .

+ , - . / 0 1 2 3 ﴿: قوله تعاىل-٢
A @ ? > = < ;: 9 8 7 6 5 4﴾

.]١٧: احلج[
: وجه الداللة

ذكر اهللا تعاىل امللل الست، وبني أنه يفصل بينهم يوم القيمة، وملا ذكر امللل التي فيها 
! " # $ % & ' ) ( ﴿: سعيد يف اآلخرة قال

).١٨٠-٣٢/١٧٨(، البن تيمية، يجمموع الفتاو) ١(
، األحكام الفقهية ملا يعرض للمسلم املقيم يف )٤٠٦-٤٠٣(فقه األقليات املسلمة، خالد عبد القادر، ) ٢(

، املعهد العايل للقضاء بالسعودية، هف محد اجلرب، رسالة دكتورايوسف بن عبداللطي. ددار الكفر، 
).٩٨٥-٩٨٤ص(

.بترصف) ٦/٢٩٠(هناية املحتاج، للرميل، ) ٣(



 

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
فلم يذكر املجوس وال املرشكني، ولو كان يف هاتني امللتني سعيد يف ،]٦٢: البقرة[﴾8

اآلخرة كام يف الصابئني واليهود والنصارى لذكرهم، فدل عىل أهنم ليسوا من أهل امللل الناجية، 
.)١(َّوإذا كانوا كذلك مل حتل مناكحتهم

: اإلمجاع: ًثانيا
أمجع الصحابة عىل حتريم مناكحة املجوس، وال يعلم هلم خمالف يف زمنهم، وال 

.)٢(يف زمن التابعني
: املناقشة

تزوج منهم؛ فقد ذكر سُإن الصحابة مل جيمعوا عىل ذلك، بدليل أن حذيفة 
)٣(.رأيت امرأة حذيفة جموسية: معبد اجلهني قال

َّوأجيب بأن ذلك مل يصح  فهذا غري ثابت، واملحفوظ «: قال البيهقي. عن حذيفةُ
.)٥(»والقول بأنه تزوج هيودية أوثق«: ، وقال أمحد)٤(»عن حذيفة أنه نكح هيودية

وما روي عن عطاء وطاوس وابن دينار من حل املجوسية مل يصح، وإنام املروي 
.)٦(عنهم جواز الترسي باملجوسية، ال نكاح احلرة، وهو خارج حمل النزاع

.بترصف) ١٨٨-٣٢/١٨٧(، البن تيمية، يجمموع الفتاو) ١(
).٢/٨١٧(أحكام أهل الذمة، البن القيم، ) ٢(
حتريم حرائر أهل الرشك دون أهل الكتاب وحتريم باب ما جاء يف) ٧/٢٨١(السنن الكربى، للبيهقي، ) ٣(

.املؤمنات عىل الكفار
).٧/٢٨١(السنن الكربى، للبيهقي، ) ٤(
).٦/٣٠١(، إرواء الغليل، لأللباين، )٧/٥٠٢(املغني، البن قدامة، ) ٥(
).٢٢٠-٢/٢١٩(، املدونة، رواية سحنون بن سعيد، )٤/١٧٩(مصنف ابن أيب شيبة، ) ٦(



 

: أدلة املجيزين ومناقشتها
: القرآن الكريم: ًأوال

W V U T S R Q P O N M ﴿: قوله تعاىل
 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

i h g f e﴾]٢٩: التوبة[.
: وجه الداللة
َأهل الكتاب خاصة بإعفائهم من القتل بغرم اجلزية مع الصغار من استثنى اهللا  َّ

^وقد صح أن رسول اهللا . َّل إعفاؤهم إال أن يسلموامجلة سائر املرشكني الذين ال حي
.)١(أخذ اجلزية من جموس هجر

َأمر ربه وإال لبني لنا أهنم غري أهل ^ومن الباطل املمتنع أن خيالف رسول اهللا  ْ َ
وإذا ثبت أهنم من أهل الكتاب جاز . )٢(ٍكتاب فكنا ندري حينئذ أنه فعل ذلك بوحي

].٥: املائدة[﴾¾ ¿ Â Á À﴿: نكاح نسائهم؛ لقوله تعاىل
: ونوقش من وجهني

tsrqp ﴿: املجوس ليسوا أهل كتاب بدليل قوله تعاىل-١
 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u

والطائفتان مها اليهود والنصارى، ]١٥٦-١٥٥: األنعام[﴾¤¥¦§
ولو كان املجوس من أهل الكتاب لكان أهل الكتاب ثالث طوائف؛ فيؤدي إىل 

من حديث عبد الرمحن بن )٣١٥٦(اجلزية واملوادعة مع أهل احلرب، : بخاري، كتاب اجلزية، بابال: أخرجه) ١(
.سعوف 

).٩/٤٤٨(،املحىل، البن حزم) ٢(



 

َّوإذا كانوا ليسوا أهل كتاب مل حتل مناكحتهم . )١(وذلك حمالاخللف يف خربه 
.كاملرشكني

من إنشاء املرشكني -نزول الكتاب عىل طائفتني: أي-بأن هذا القول : وجياب
.)٢(فليس فيه دليل عىل ما ذكرتم

ُّويرد عليه َ ُ :
يم إذا بأن اهللا تعاىل حكى عنهم القول ومل يعقبه باإلنكار عليهم وتكذيبهم، واحلك

.)٣(َّحكى عن منكر غريه
ٌفرق بني قبول اجلزية منهم ونكاح نسائهم، فالرسول -٢ حقن دماءهم عند دفع ^َْ

اجلزية لتشبههم بأهل الكتاب يف بعض األمور، والدماء تعصم بالشبهات، أما 
.)٤(الفروج فال حتل بالشبهات

ْمن ال كتاب هلم لكن هلم: الصنف الثالث«: ويف روضة الطالبني شبهة كتاب وهم َ
.)٥(»وعىل القولني ال حتل مناكحتهم. نعم: وهل كان هلم كتاب؟ فيه قوالن، أشبههام. املجوس

َّوليس للمجوس كتاب، وال حتل ذبائحهم، وال نكاح نسائهم؛ نص عليه «: ويف املغني
.)٦(»أمحد

: السنة املطهرة: ًثانيا
ِيف أصنع يف أمرهم؟ فقال ما أدري ك: ذكر املجوس، فقالسأن عمر بن اخلطاب ْ َ

).٢/٢٧١(،بدائع الصنائع، للكاساين) ١(
.بترصف) ٢/٢٧١(،املرجع السابق) ٢(
).٢/٢٧١(املرجع السابق، ) ٣(
.بترصف) ١٩٠-٣٢/١٨٩(، البن تيمية، يجمموع الفتاو) ٤(
).٧/١٣٥(روضة الطالبني، للنووي، ) ٥(
).٩/٥٤٧(املغني، البن قدامة، ) ٦(



 

ُأشهد لسمعت رسول اهللا: عبدالرمحن بن عوف ْ ِ َ َسنوا هبم سنة أهل الكتاب«:يقول^َ َّ ُُّ ُ«)١(.
: وجه الداللة
َأمر النبي  َ بمعاملة املجوس مثل أهل الكتاب فتحل مناكحتهم، كام حتل ^َ

.مناكحة اليهود والنصارى
: املناقشة

.)٢(هذا منقطع مع ثقة رجاله: قال ابن حجر. احلديث ضعيف-١
ولو صح فهو حممول عىل معاملتهم مثل أهل الكتاب يف أخذ اجلزية فقط، كام -٢

.)٣(، وفهمه الصحابة من بعده^فعل ذلك الرسول 
.)٤(أخذ اجلزية من جموس هجر^يؤيد ذلك ما رواه عبد الرمحن بن عوف أنه شهد أن النبي

.رصيح، ومل يرد مثل ذلكوال جيوز تعديه إال بنص، أو خرب آخر
غري ناكحي نسائهم وال «ويؤيد هذا الفهم تكملة الرواية التي مل يتصل سندها 

.)٥(، وهي حجة باتفاق؛ كام قال ابن تيمية»آكيل ذبائحم
.ما يشعر بأهنم ليسوا بأهل كتاب»...سنوا هبم«: وال خيفى أن يف قوله

: قول الصحايب: ًثالثا
لم الناس باملجوس كان هلم علم يعلمونه، وكتاب أنا أع«: قالسعن عيل 

َّيدرسونه، وإن ملكهم سكر فوقع عىل ابنته، أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، 
: فلام صحا جاؤوا يقيمون عليه احلد، فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته، فلام أتوه قال

.سبق خترجيه) ١(
.)٦/٢٦١(فتح الباري، البن حجر، ) ٢(
.بترصف) ٣٢/١٨٩(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٣(
.سبق خترجيه) ٤(
.)٣٢/١٨٩(جمموع الفتاوي،) ٥(



 

ُتعلمون دينا خريا من دين آدم، وقد كان ينكح بنيه من ب ُِ ْ ناته، وأنا عىل دين آدم ما يرغب ًً
فبايعوه، وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم، فأصبحوا وقد : بكم عن دينه، قال

َأرسي عىل كتاهبم، فرفع من بني أظهرهم، وذهب العلم الذي يف صدورهم ِ ُ َ فهم أهل . ُ
.)١(»منهم اجلزيةمبكر وعمر وأبو^كتاب، وقد أخذ رسول اهللا 

: وجه الداللة
َعىل أن املجوس هلم كتاب قد رفع ومل ينكر عليه أحد من سكالم عيل دل ِ ُ

.الصحابة، فدل عىل أهنم يعاملون معاملة أهل الكتاب، ومن ذلك نكاح نسائهم
: املناقشة من الوجهني

أيصح عن عيل أن للمجوس : هذا األثر ضعيف؛ فقد سئل اإلمام أمحد: األول
.)٣(كام ضعفه القرطبي. )٢(جداهذا باطل واستعظمه : فقال. ًكتابا

: وجياب
. )٤(َّبأن هذا األثر قد حسنه ابن حجر

ُّويرد َ ُ :
بأن يف سنده سعيد بن مرزبان أبا سعد البقال الكويف، وهو ضعيف، مدلس، وقد 

ال حيتج بحديثه، : منكر احلديث، وقال أبو حاتم الرازي: تركوه، قال البخاري
.)٥(دواحلديث ليس له متابع وال شاه

أكثر أهل العلم ال يصححون «: )٢/١٢٠(»التمهيد«قال ابن عبد الرب يف ). ٨١٧(»مسنده«يف اإلمام الشافعي : أخرجه)١(
.»األثرهذا

.)٩/٥٤٨(املغني، البن قدامة، ) ٢(
) ٨/١١١( تفسري القرطبي، ) ٣(
).٦/٢٦١(فتح الباري، البن حجر، ) ٤(
).٢/١٥٧(، ميزان االعتدال، للذهبي، )٢٤١ص(، تقريب التهذيب، البن حجر، )٦/١٢(جممع الزوائد، للهيثمي، ) ٥(



 

َعىل فرض صحته فإنه إنام يدل عىل أنه كان هلم كتاب فرفع ال أنه اآلن : الثاين ِ ُ َ
؛ إذ ليس بأيدهيم )أهل الكتاب(بأيدهيم كتاب، وحينئذ فال يصح أن يدخلوا يف لفظ 

كتاب ال مبدل وال غري مبدل، وال منسوخ وال غري منسوخ، ولكن إذا كان هلم كتاب 
، وهذا القدر يؤثر يف حقن دمائهم باجلزية، وأما الفروج ثم رفع بقي هلم شبهة كتاب

.)١(والذبائح فحلها خمصوص بأهل الكتاب
.)٢(بل لقد صح عن عمر أن املجوس ليسوا بأهل كتاب

ًوبالرغم من أن الرواية السابقة قد جاءت عن عيل، فقد جاء عنه أيضا النص يف 
َأخذ رسو«: حتريم نكاح النساء املجوسيات، فقال َ : أي-اخلراج منهم ^ل اهللا َ

.)٣(»ألجل كتاهبم، وحرم مناكحتهم وذبائحهم لرشكهم-املجوس
.هذا األثر ضعيف، وقد تقدم الكالم عنه: املناقشة

حيرم نكاح املجوسيات وعبدة النار ومن يف حكمهن؛ لضعف أدلة : الرتجيح
م املرشكات، وعدم القائلني هبذا، وصحة انعقاد اإلمجاع عىل احلرمة، ودخوهلن يف عمو
.)٤(ثبوت كتاب موجود بني أيدهيم تصح نسبته لنبي من أنبياء اهللا تعاىل

 

الكتابية قـد تكـون ذميـة مقيمـة يف بـالد اإلسـالم، أو هـي مـن أهلهـا، وقـد تكـون 
.معاهدة مستأمنة من أهل دار احلرب، أو حربية

).٣٢/١٨٩(، البن تيمية، يجمموع الفتاو)١(
.)٦/٢٦١(فتح الباري، البن حجر، ) ٢(
).١٣٠ص (اخلراج، أليب يوسف، ) ٣(
، فقه األقليات )٩٧٥-٩٧٠(األحكام الفقهية ملا يعرض للمسلم املقيم يف دار الكفر، ليوسف اجلرب، ) ٤(

).٤١٠-٤٠٧(د القادر، املسلمة، خالد عب



 

الفقهاء يف حكم هذه احلاالت، والـذي سـوف يـسري عليـه وثمة اختالف بني
البحث هو دراسة حكم نكاح الكتابية احلربيـة يف دار احلـرب؛ ألهنـا أشـد الـصور 

.وأبعدها ثم نتنزل إىل ما هو أدون
: حترير حمل النزاع

َّتقرر فيام سبق أن الكتايب هو كل من تدين بدين أهل الكتـاب، سـواء كـان أبـوه أو 
يف ديـنهم أو مل يـدخل، وسـواء كـان دخولـه قبـل النـسخ والتبـديل أو بعـده، جده دخل 

قبـل -وهذا مذهب مجهور العلامء كأيب حنيفة ومالك، وهو املنصوص عن أمحـد، وهـو 
القول الثابـت عـن الـصحابة، ومـع وجـود هيـود املدينـة مـن العـرب وغـريهم مل -ذلك

، وهكـذا فعـل الـصحابة ملـا يف أكل طعامهم أو حل ذبائحهم ونسائهم^يفصل النبي 
.)١(دخلوا البالد النرصانية فاحتني كالشام ومرص وغريمها

ْوعليه فإن الكتايب هو من تدين باليهودية أو النرصانية أو بنحلة أو ملة أو فرقة تنتسب إليهام َِ َ َّ َْ َ.
ومن كانت ألبوين أحدمها كتايب واآلخر وثني فاختارت ديـن الكتـايب مـنهام فإهنـا 

ُّتقر عىل دينهاكتابية َ ُ.
ًوهذا مذهب اجلمهور خالفا للشافعية، وقول عند احلنابلة، وقد ذهب ابـن قدامـة 

.)٢(وابن تيمية واملرداوي من احلنابلة إىل قول اجلمهور ورجحوه
وقــد اتفقــوا يف اجلملــة عــىل جــواز نكــاح الكتابيــة بــدار احلــرب إذا خــيش العنــت 

.)٣(نا فرض وال يتوصل إليه إال بالنكاح وغلبت عليه شهوته؛ ألن التحرز عن الز

. بترصف) ٢٠-٣/١٩(دقائق التفسري، البن تيمية، ) ١(
، حاشية قليويب عىل رشح )٣/١٨٩( ، مغني املحتاج، للرشبيني، )٢/٢٧١(بدائع الصنائع، للكاساين، ) ٢(

، األنكحة )٣/١٨(، دقائق التفسري، البن تيمية، )٩/٥٤٩(، املغني، البن قدامة، )٣/٢٥٢(املنهاج، 
).١/٣٢٣(، ١أمري عبد العزيز، مكتبة األقىص، عامن، ط. اسدة واملنهي عنها يف الرشيعة اإلسالمية، دالف

).٥/٧(، مطالب أويل النهى، )٧/٣٢٢(، حتفة املحتاج، للهيتمي، )٥/١٠١(رشح السري الكبري، ) ٣(



 

فـاظفر بـذات «: ^ًواتفقوا أيضا عىل أولويـة املـسلمة يف النكـاح باإلمجـاع؛ لقولـه 
.)١(»الدين تربت يداك

َواختلفوا يف حكم نكاح احلرة احلربية يف دار احلرب، وفيام ييل نورد األقوال وقائليها ُ ُ :
: بية يف دار احلربحيرم نكاح الكتابية احلر: القول األول

ـــاس  ـــن عب ـــالم وهـــو قـــول اب ـــات ال حيـــل يف «: ق ـــات احلربي نكـــاح الكتابي
.)٣(، وهو قول النخعي والثوري وجماهد واحلكمموقول عمر وابنه . )٢(»بالدهن

: ًحيرم نكاح احلربية مطلقا، وقيـل: قيل«: وهو إحدى الروايتني عند احلنابلة؛ قال املرداوي
.)٤(»يف دار احلرب، وإن اضطر، وهو منصوص كالم أمحدجيوز يف دار اإلسالم، ال

ال حيـل ملـسلم نكـاح كـافرة إال حرائـر أهـل الكتـاب غـري «: وقال صاحب املحـرر
.)٥(»احلربيات، ويف احلربيات وجهان

ــزوج «: وقــال اخلرقــي ــشهوة فيت ــه ال ــأرض العــدو إال أن تغلــب علي ــزوج ب وال يت
.)٦(»مسلمة، ويعزل هبا، وال يتزوج منهم

ُوقـد أشـار ابـن تيميـة إىل أن الــذي يفهـم مـن كـالم اإلمــام أمحـد هـو حرمـة نكــاح 
.)٧(احلربيات بدار احلرب 

َوهو رواية عند احلنفية نرصها ابن عابدين فقال َ إطالقهم الكراهة يف احلربية «: َ

استحباب : الرضاع، باب، ومسلم، كتاب )٥٠٩٠(األكفاء يف الدين، : لبخاري، كتاب النكاح، باباأخرجه) ١(
.س، من حديث أيب هريرة )١٤٦٦(نكاح ذات الدين، 

. بسند صحيح، رجاله ثقات) ٢/١٧(أخرجه أبو بكر اجلصاص يف أحكام القرآن، ) ٢(
).٥/٩٣(، اإلرشاف، البن املنذر، )٦/٢٩٠( ، هناية املحتاج، للرميل، )٨/١٤٦(تفسري الطربي، ) ٣(
).٨/١٣٥(اإلنصاف، للمرداوي، ) ٤(
).٢/٢١(املحرر، ملجد الدين ابن تيمية، ) ٥(
).١٤١ص(، أليب القاسم عمر بن احلسني بن عبد اهللا اخلرقي، دار الصحابة للرتاثخمترص اخلرقي، ) ٦(
).٥/٤٦٠(الكربى، البن تيمية، يالفتاو) ٧(



 

وجيوز تزوج الكتابيات، : عىل أن التعليل يفيد ذلك، ففي الفتح... يفيد أهنا حتريمية
ًوىل أال يفعل، وتكره الكتابية احلربية إمجاعا، َواأل ُ الفتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق َّ

وعىل ،وتعريض الولد عىل التخلق بأخالق أهل الكفر،املستدعي للمقام معها يف دار احلرب
.#ا.»ًوإن كان مسلام،اًسبى وهي حبىل فيولد رقيقُالرق بأن ت

ُاألوىل أال يفعل يفي: فقوله َّ د أن الكراهة تنزهيية يف غري احلربية، وما بعده يفيد َ
: ، وهو ما رجحه أبو بكر الرازي احلنفي، فقال)١(»َّكراهة التحريم يف احلربية؛ فتأمل

) ( * + ﴿: ًفينبغي أن يكون نكاح احلربيات حمظورا؛ ألن قوله تعاىل
.)٢(نا ٍّإنام يقع عىل أهل احلرب؛ ألهنم يف حد غري حد]٢٢: املجادلة[﴾,

ــة  وانتــرص لــه طائفــة مــن )٤(َّوقــواه القاســمي )٣(وهــو قــول القرطبــي مــن املالكي
يوسف القرضـاوي، وعبـد . ابن باديس وغريه من علامء اجلزائر، ود: املعارصين، منهم

.املتعال اجلابري
فـإن كانـت الكتابيـة ال تناهلـا أحكامنـا مل جيـز «: )٥(أمحد بن حممد محاين : قال الشيخ

ًهبا خـشية عـىل أوالد املـسلمني مـن أن تغلـب علـيهم، وهلـذا أفتـى الـشيخ عبـد التزوج
بحرمة تزوج املسلمني من الفرنسيات اليهوديات -رمحة اهللا عليه-)٦(احلميد بن باديس

والنرصانيات؛ ألن القوانني الفرنسية تعترب أوالدهن فرنسيني متجنسني ال تناهلم أحكام 

).٤/١٣٤(حاشية ابن عابدين، ) ١(
).٣/٣٢٦(أحكام القرآن، أليب بكر الرازي احلنفي، ) ٢(
).٣/٦٩(تفسري القرطبي، ) ٣(
).٦/١٨٧٢(حماسن التأويل، للقاسمي، ) ٤(
منصب رئيس املجلس اإلسالمي دتقل،م١٩١٥أمحد بن حممد بن مسعود محاين، من علامء اجلزائر ولد ) ٥(

). ٦٠٢-٢/٦٠١(محاين، يم، ترمجته يف فتاوP١٩٩٨ًاألعىل، كان مفتيا للجزائر، تويف 
د بن حممد املصطفى بن باديس القسنطيني ترجع أصوله إىل املعز بن باديس مؤسسة الدولة عبد احلمي) ٦(

.)١٤(العرب، جمموعة من الباحثني دار العودة بريوت اجلزءغنواب. م١٩٤٠الصنهاجية، تويف 



 

.)١(» والطالق واإلرث وغري ذلكالرشيعة اإلسالمية يف الزواج
َومعلوم أهنام كانا يريان حرمة التجنس باجلنـسية الفرنـسية وغريهـا مـن اجلنـسيات 

ًالغربية، ويعدان هذا العمل ردة عن اإلسالم  َ)٢( .
ًوبناء عىل هـذا ال جيـوز ملـسلم يف عـرصنا أن يتـزوج ... «: وقال الشيخ القرضاوي

يننا وبـني إرسائيـل، وال قيمـة ملـا يقـال مـن التفرقـة بـني هيودية، ما دامت احلرب قائمة ب
اليهودية والصهيونية، فالواقع أن كل هيودي صهيوين؛ ألن املكونات العقليـة والنفـسية 

وكـل امـرأة هيوديـة ... للصهيونية إنام مصدرها التوراة وملحقاهتا ورشوحها والتلمـود
.)٣(»!يف جيش إرسائيل-بروحها-إنام هي جندية 

ــال ــابريوق ــا «: اجل ــا حرب ــدها كله ــوم نج ــار الي ــامل الكف ــل أع ــني نتأم ــن ح ًونح
للمسلمني، أو قائمة عىل أساس خصومة حماربة؛ ولذا وجب أن ال نتزوج غري املسلامت 

.ًأبدا، مهام اختلفت نحلتهم وملتهم
ٍفها نحـن نـرى الـوثنيني اهلنـود يـشنوهنا حـروب إبـادة للمـسلمني يف بالدهـم، كـام  َ

ات شعواء، ويديروهنا مؤامرات خبيثة ضد مسلمي باكستان وكـشمري، كـام يشنوهنا غار
.أهنا استعمرت حيدر آباد اإلسالمية، وطردت النظام املسلم

ــامل ــسيحيي الع ــال : وكــل م ــبانيا والربتغ ــدا وأس ــسا وهولن ــرتا وفرن أمريكــا وانجل
سلمني هلـم يف حـروب املـ-وبلجيكا واليونان وروما، بل واحلبشة، وإرسائيل، وغريهم

.)٤(»من اخلناجر املسمومة وامللطخة بدماء املسلمني ما يندى له جبني احلر واحلرية

).٣/٣٠٩(،آثار ابن باديس.)٢/١٤٣(م،١٩٩٣، وزارة الشئون الدينية، اجلزائر، الشيخ محاينيفتاو) ١(
ـ ١٤٢٥، ١بن عامر، دار ابن حزم، طداهلجرة إىل بالد غري املسلمني، عام) ٢( ).٢٤٥-٢٤٤ص (،م٢٠٠٤-ه
، احلالل واحلرام يف ميزان اإلسالم، )١٠٠-٩٩ص(يوسف القرضاوي، . يف فقه األقليات املسلمة، د) ٣(

).١٥٣ص(،يوسف القرضاوي.د
).١٠١ص(،برياعال اجلعبد املت. جريمة الزواج بغري املسلامت، أ) ٤(



 

، سيكــره نكـاح الكتابيــة احلربيـة يف دار احلـرب، وهــو قـول عــيل : القـول الثـاين
: والشافعية، إال يف حالتني)١(وعطاء واحلسن وطائفة من السلف

.د مسلمةإذا خيش املسلم عىل نفسه العنت ومل جي: األوىل
.ُأن يرجو إسالمها فيسن: الثانية

:قـال). »حربيـة«كتابيـة »لكـن تكـره«( : ًتعليقا عىل قول املاتن)٢(جاء يف حاشية القليويب
َإن مل يرج إسالمها، ووجد مسلمة، ومل خيف العنت وإال فال كراهة، بل يسن يف األوىل« ُ ُ ََّ َ ِ َ َ َ ْ«)٣(.

.وهو مذهب احلنفية واملالكية
أنـه سـئل عـن مناكحـة أهـل سبلغنا عـن عـيل بـن أيب طالـب «: املبسوطجاء يف

جيوز للمـسلم أن يتـزوج كتابيـة : فنقول. احلرب من أهل الكتاب فكره ذلك، وبه نأخذ
.)٤(»ُيف دار احلرب، ولكنه يكره

َإال احلرة الكتابية بكره وتأكد بدار احلـرب«(: ويف حاشية اخلريش ََّ َ ُ َأن كـره : يعنـي» ِ ْ ُ
ِج احلرة الكتابية يف دار احلرب أشد من كره تزوجيها يف بلد اإلسالمتزوي ِْ ُ ْ()٥(.

.ُيكره إن دخل دار احلرب وحده بأمان كالتاجر ونحوه: والقول الثاين عند احلنابلة
فهـو -َّوأما الـذي يـدخل إلـيهم بأمـان كالتـاجر ونحـوه «: قال ابن قدامة يف املغني

).١٦/٢٣٢(،تكملة املجموع، للمطيعي) ١(
: منها،مشارك يف كثري من العلوم، وله تصانيف كثريةالقليويب،أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن أمحد بن سالمة،) ٢(

ح أيب شجاع ، وحاشية عىل رشح التحرير لشيخ اإلسالم، وحاشية عىل رشحاشية عىل رشح املنهاج للجالل املحيل
).١/١٤٨(، ، معجم املؤلفني)١/٩٢(، األعالم، للزركيل. #١٠٦٩البن قاسم الغزي، وغري ذلك، تويف سنة 

).٣/٢٥٠(،حاشية قليويب عىل رشح املنهاج) ٣(
.)٥/٥٠(،املبسوط، للرسخيس) ٤(
.باختصار) ٤/٢٤٣(،حاشية اخلريش عىل خمترص خليل) ٥(



 

.)١(»فال ينبغي له أن يتزوج-اىلالذي أراد اخلرقي إن شاء اهللا تع
.وباجلملة فإن كل من كره نكاح الكتابية يف دار اإلسالم يكره نكاحها يف دار الكفر أو حيرمه

.)٢(»ًوتكره الكتابية احلربية إمجاعا«: قال ابن عابدين
: األدلة واملناقشة

: من القرآن الكريم، وآثار الصحابة، واملعقول: أدلة القول األول
: القرآن الكريم: ًأوال

W V U T S R Q P O N M ﴿: قوله تعـاىل-١
 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

i h g f e﴾]٢٩: التوبة[.
: وجه الداللة

َأمـر اهللا تعــاىل بقتــال الكفـار مــن أهــل الكتــاب احلـربيني الــذين ال يــؤدون اجلزيــة،  َ َ
التـزوج مـن نـسائهم واألمر بقتاهلم يوجـب عـدم حمبـتهم ومـودهتم، فعـىل هـذا ال حيـل 

. )٣(احلربيات؛ ألن الزواج مودة وحمبة 
ــاحثني إىل عــدم حــل نكــاحهن مجيعــا، ســواء يف دار احلــرب أو  ًوذهــب بعــض الب

.)٤(اإلسالم؛ ألهنن ال يدفعن اجلزية
فإن املسلم ممنوع أن يتزوج بـدار احلـرب كـام نـص عليـه فقهـاء املـسلمني، «: وعليه

ِّخمافة أن يميل إليهم، أو يكث ِّر سوادهم بأوالده، أو يـسيطروا علـيهم، أو يغـريوا ميـوهلم َ َ ُ

).١٣/١٤٩(،املغني، البن قدامة) ١(
).٤/١٣٤(،حاشية ابن عابدين) ٢(
).٣/٣٢٦(أحكام القرآن، للجصاص، ) ٣(
).١٠٣ص(بري، اجريمة الزواج بغري املسلامت، عبد املتعال اجل) ٤(



 

واجتاهاهتم الفكرية، وهذا متحقق فيمن تزوج يف هذه الدول من اجلاليـات اإلسـالمية؛ 
يف حكــم احلــربيني للمــسلمني؛ إذ ال ســيطرة -أهــل هــذه الــدول الكتابيــة: أي-ألهنــم 

قـايف املـادي البحـت للمـسلمني ُّللمسلمني عليهم، وهم جادون وجمتهدون بغـزوهم الث
بشتى األساليب، بالتبشري وبذل األموال واالشرتاك يف املنظامت، وحماولة التقريب بـني 
النصارى واملؤمنني، وإذابة الشخصية اإلسالمية بالشخصية النرصانية، وإزالة الفـروق 

.بني املسلمني والكتابيني، وحماوالهتم لتشكيك املسلمني يف إسالمهم
ألن احلـرب احلقيقيـة هـي املركـزة ! ت هذه صفاهتم أال يعتربون حماربني؟ومن كان
) حـرب األبـدان(، أما احلرب العسكرية )احلرب الثقافية والغزو الفكري(ضد العقيدة 

فهي فروع ونتيجة لغزو العقيدة، وهذا هو واقـع العـامل اليـوم، فعـىل املـسلمني املقيمـني 
م ال يستطيعون إقامـة احلكـم الـرشعي يف الـزواج، فـإن بالغرب أال يتزوجوا بكتابية؛ حيث إهن

كانت إقامة املسلم غري رشعية بينهم فلريجع إىل بالد املسلمني فيتزوج منهم، وإن كان قد أسـلم 
ُفليدع زوجته إىل اإلسالم، ثم يبقى عىل زواجه؛ ألهنام دخـال -وهو من أهل هذه الدول-ًابتداء  َْ ْ َ

.)١(»فليفعلطاع اهلجرة إىل بالد املسلمنيثم إن است. بعقد معتقدين صحته
µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª ¶ ¸ ﴿: قوله تعـاىل-٢

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹﴾]٥: املائدة[.
: وجه الداللة

أباح اهللا تعاىل نكاح أهل الكتـاب للمـسلمني، واملـراد هبـن يف هـذه اآليـة الـذميات 
عن اجلزية، ويتمكن املسلمون من دون احلربيات؛ ألهنن يلتزمن بأحكام اإلسالم، ويدف

، ٩جملة أضواء الرشيعة، الصادرة عن كلية الرشيعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، عدد ) ١(
).٣٦٣ص(



 

.)١(الركون إليهن، وتطمئن النفوس إىل نكاحهن يف اجلملة
ـــــــــه تعـــــــــاىل-٣ ! " # $ % & ' ) ( * + ﴿: قول

.]٢٢: املجادلة[﴾,
: وجه الداللة

ِنفى عن املؤمنني بـاهللا حقـا حمبـة ومـودة أعـداء اهللا الـذين عـصوا رهبـم، أن اهللا  َ
بغضاء لعباده املـسلمني، وبـام أن هـذه الـصفات املـذكورة متحققـة يف ونصبوا أشد العداوة وال

.الكتابية احلربية تكون مندرجة حتت ما نفاه اهللا عن عباده املؤمنني، من حمبة ومودة أعدائه
.)٢(فبهذا ال حيل التزوج باحلربية؛ ألن الزواج مودة وحمبة 

Z Y ] \ [ ^ _ ﴿: والــزواج يوجــب املــودة، يقــول تعــاىل
a `f e d c bg﴾]٢١: الروم[.

ــاىل ــه تع ــك قول ــد ذل ` i h g f e d c b a ﴿: يؤي
u t s r q po n m l k j﴾]٩: املمتحنة[.

ًوهل هناك تول هلؤالء أكثر من أن يزوج إليهم، وتصبح الواحدة من نسائهم جزءا  ٍّ
)٣(من أرسته، بل العمود الفقري يف األرسة؟

.]٢٦: النور[﴾» ¬ ® ¯﴿: قوله تعاىل-٤
: وجه الداللة

َّبني تعاىل يف هذه اآلية أن اخلبيثة للخبيث، والعكس، والكتابية احلربية خبيثـة، فـال 

).٣/٣٢٦(ن، للجصاص، أحكام القرآ) ١(
).٦/٦٦(لويس، ، روح املعاين، لآل)٣/٣٢٦(أحكام القرآن، للجصاص، ) ٢(
).٩٩ص(يوسف القرضاوي، . يف فقه األقليات، د) ٣(



 

.)١(تكون للمسلم الطيب؛ ألن الطيبني للطيبات 
: آثار الصحابة: ًثانيا

الكتابأهلنساءنم: أنه سئل عن نكاح الكتابية احلربية، فقالمعن ابن عباس -١
RQPONM ﴿: ، ثم قرألناحيلالمنومنهم،لناحيلمن

TSUVWXYZ[ ̂ ]\_`
ihgfedcba﴾]٢٩: التوبة[.

.)٣()٢(هنساؤلناَّحيلملَاجلزيةِطْعُيملومن،نساؤهلناَّلَحَاجلزيةَفمن أعطى : قال
: وجه الداللة

ًحرم الزواج بالكتابية يف دار احلرب، مستندا يف ذلك إىل كتمأن ابن عباس  اب َّ
ُّ، فالتي تدفع اجلزية هي التي حتل، وهي الذمية، أما احلربية التـي ال تـدفع اجلزيـة اهللا 

.ُّفال حتل
ْوهذا االستدالل دقيق جدا فليتأمل«: قال القاسمي َّْ َ ُ َ«)٤(.

: ونوقش
إنـام مـن تقبـل منـه اجلزيـة، : واملراد باآليـة: ناقش ابن العريب دليل ابن عباس بقوله

، )٥(ِجتـوز مناكحـة احلربيـة، وذكـر اجلزيـة إنـام هـو يف القتـال، ال يف النكـاح وعىل ذلك،
فاألمر بالقتال ليس علة لفساد نكاحها، فحيث ال عالقة بني دفع اجلزية وحل الزواج، فال عالقة 

).٦/١٨٧٣(حماسن التأويل، للقاسمي، ) ١(
.)٨/١٤٦(»تفسريه«ابن جرير الطربي يف : أخرجه) ٢(
، حماسن التأويل، للقاسمي، )٣/٦٩(القرطبي، ، تفسري)٣/٣٢٦(أحكام القرآن، للجصاص، ) ٣(

). ٣/٤٤٨( ، البحر املحيط، أليب حيان، )٦/١٨٧٢(
).٦/١٨٧٢(حماسن التأويل، للقاسمي، ) ٤(
).٢/٤٦(أحكام القرآن، البن العريب، ) ٥(



 

.)١(حلهاًبني عدم دفعها وحرمته، فال داللة يف اآلية إذا عىل حتريم الكتابية احلربية أو
:وأجيب بأنه

لرأي ابن عباس وجاهته ورجحانه ملن يتأمل، فقـد جعـل اهللا املـصاهرة مـن أقـوى 
¾ ¿ À ﴿: الروابط بني البرش، وهي تيل رابطة النسب والدم؛ وهلذا قال سـبحانه

ÇÆ Å Ä Ã Â Á﴾]ـــان ـــني . ]٥٤: الفرق ـــة ب ـــذه الرابط ـــق ه ـــف تتحق فكي
أن يــصهر إلــيهم، املــسلمني، وبــني قــوم حيــادوهنم وحيــاربوهنم، وكيــف يــسوغ للمــسلم 

ًفيصبح منهم أجداد أوالده وجداهتم وأخواهلم وخاالهتم؟ فضال عن أن تكـون زوجـه 
َوربــة داره وأم أوالد مــنهم؟ وكيــف يــؤمن أن تطلــع عــىل عــورات املــسلمني وختــرب هبــا  ُ

. بنحوهس، وعن عيل )٢(قومها؟
نكح امـرأة ال تـ: وعـن قتـادة قـال)٣(ُوقد ذكر هذا القول إلبراهيم النخعي فأعجبه

.)٤(من أهل الكتاب إال يف عهد
َّبلغني أال تنكح امرأة من أهل الكتاب إال يف عهد: وعن ابن جريج قال َّ)٥(.

: املعقول: ًثالثا
ًاملسلم الذي يتزوج الكتابية احلربية، يكون مقيام معها يف دار احلرب، مع أنه مأمور -١

e d c b a ﴿: بـــاهلجرة، قـــال تعـــاىل^بكتـــاب اهللا وبـــسنة رســـوله 
hg f﴾]٩٧: النساء[.

بدران . ، ديةاإلسالمية واليهودية واملسيحيف الرشيعةالعالقات االجتامعية بني املسلمني وغري املسلمني)١(
).٦٥ص(م، ١٩٨٤نني، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، يأبو الع

).٩٩ص(يوسف القرضاوي، . يف فقه األقليات، د) ٢(
).٨/١٤٦(تفسري الطربي، ) ٣(
.Pعن قتادة ، بسند صحيح) ٥/٢٩٤(أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه، ) ٤(
. فإسناده منقطع،اًبالغ، عن ابن جريج )٦/٨٥(أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه، ) ٥(



 

، )١(»أنــا بــريء مــن كــل مــسلم يقــيم بــني أظهــر املــرشكني«: يقــول^والرســول 
تكون إال عىل فعل حمرم فـالتزوج بالكتابيـة احلربيـة حمـرم؛ ألنـه يفـيض إىل اإلقامـة والرباءة ال 

كثـري لـسواد بـاهلجرة منهـا، وت^معها يف دار احلرب، ويف هذا خمالفة ألمر اهللا، وأمر رسـوله 
ُ، واملسلم الـذي يفعـل هـذا الـزواج خيـشى عليـه مـن مـواالة )٢(الكفار، وتقليل لعدد املسلمني

/ 0 ﴿: أعداء اهللا ورسـوله واملـسلمني، وقـد هنـى اهللا تعـاىل عـن مـواالهتم، فقـال تعـاىل
.]٥١: املائدة[﴾1 2 43

ٍاملسلم بفعله هذا يعرض نفسه وولده ملخاطر سيئة ال يستطيع اإلف-٢ الت منها، فـربام َ
ُّأثرت عليه وعـىل ولـده فتخلقـوا بأخالقهـا، وشـبوا عـىل عاداهتـا وعـادات قومهـا  َ َّ

.الفاسدة، وأخطر من هذا ربام مالوا إىل دينها وارتدوا عن اإلسالم
َّاألصل يف حل املباحات أال يرتتب عليهـا رضر حمقـق وال فتنـة غالبـة، فـإذا أفـىض -٣

فيجب )٣(»ال رضر وال رضار«: ^حرمت؛ لقوله استعامهلا إىل يشء من ذلك فقد 
.دفع الرضر عن النفس، ودفع األرضار عن الغري

وإذا كان املسلمون يف بلد ما يمثلون أقلية حمدودة، مثل بعض اجلاليـات يف أوروبـا 
وأمريكا، وبعض األقليات يف آسيا وأفريقيـا، فمنطـق الـرشيعة وروحهـا يقتـيض حتـريم 

أو -َّن غري املسلامت، وإال كانت النتيجة أال جيد بنات املسلمنيزواج الرجال املسلمني م
ًرجال مسلام يتقدم للزواج منهن، وحينئذ تتعرض املرأة املسلمة ألحد -عدد كبري منهن ً

: أمور ثالث

، والرتمذي، كتاب )٢٦٤٥(النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، : أخرجه أبوداود، كتاب اجلهاد، باب) ١(
: ا يقولًسمعت حممد«: ، وقال)١٦٠٤(ما جاء يف كراهية املقام بني أظهر املرشكني، : اجلهاد والسري، باب

.»مرسلجالصحيح حديث قيس عن النبي 
).٣/٢٢٩(دير، البن اهلامم، فتح الق) ٢(
.سبق خترجيه) ٣(



 

.إما الزواج من غري مسلم، وهذا باطل يف اإلسالم-١
.موإما االنحراف، والسري يف طريق الرذيلة، وهذا من كبائر اإلث-٢
.وإما عيشة احلرمان الدائم من حياة الزوجية واألمومة-٣

وكل هذا مما ال يرضاه اإلسالم؛ وهو نتيجـة حتميـة لـزواج الرجـال املـسلمني مـن 
.غري املسلامت، مع منع املسلمة من التزوج بغري املسلم

وهذا الرضر هو الذي خافه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب حني بلغه أن حذيفة بـن 
أعـزم : امـرأة هيوديـة، فكتـب إليـه عمـر مـرة أخـرى-وهو باملـدائن-تزوج االيامن

عليك أال تضع كتـايب هـذا حتـى ختـيل سـبيلها، فـإين أخـاف أن يقتـدي بـك املـسلمون، 
.)١(فيختاروا نساء أهل الذمة جلامهلن، وكفى بذلك فتنة لنساء املسلمني 
-العفـاف-حـصان ُومن ناحية أخرى خيشى أن يتساهل بعض النـاس يف رشط اإل

الذي قيد به القـرآن حـل الـزوج مـنهن، حتـى يتعـاطوا زواج الفـاجرات، واملومـسات، 
ًوكلتامها مفسدة ينبغي أن متنع قبل وقوعها؛ عمـال بـسد الـذرائع، ولعـل هـذا نفـسه مـا  ُ
َجعل عمر يعزم عىل طلحة ابن عبيـد اهللا إال طلـق امـرأة كتابيـة تزوجهـا، وكانـت بنـت  َّ َّ

.)٢(عظيم هيود
عىل ما تريد األم، ال عىل -ًغالبا-وتشتد املصيبة حني يولد هلام أطفال، فهم يشبون -٤

ًما يريد األب إن كانت له إرادة، فهم أدنـى إليهـا، وألـصق هبـا، وأعمـق تـأثرا هبـا،  ُّ
ُوخصوصا إذا ولدوا يف أرضها وبني قومهـا، وهنـا ينـشأ هـؤالء األوالد عـىل ديـن  ً

ومفاهيمها وتقاليـدها، وحتـى لـو بقـوا عـىل ديـن األب، األم، وعىل احرتام قيمها 

).٣٩ص(يوسف القرضاوي، .رشيعة اإلسالم خلودها وصالحها للتطبيق يف كل زمان ومكان، د) ١(
.، ويف إسناده عامر بن عبدالرمحن بن نسطاس، وهو جمهول احلال)٧/١٧٧(، أخر جه عبدالرزاق يف مصنفه) ٢(



 

ًفإنام يبقون عليه اسـام وصـورة، ال حقيقـة وفعـال، ومعنـى هـذا أننـا نخـرس هـؤالء  ً ً ً
.ًالناشئة دينيا وقوميا إن مل نخرس أباءهم أيضا

ِّومن أجل هذه املفسدة، نرى كثريا من الدول حتـرم عـىل سـفرائها وكـذلك ضـباط  َ ُ ً
ٍتزوجوا أجنبيات؛ بناء عىل مصالح واعتبارات وطنية وقوميةجيشها أن ي َ ً)١(.

وال شك أن املتزوج باحلربية يف دار الكفر أو احلرب اليوم سيخضع ألحكام دولتها -٥
ُيف شئون النكاح والطالق ريض أو سخط، والواقع يشهد أن أطفـاال ولـدوا آلبـاء  ً

ُمسلمني قـد حتولـوا كفـارا بـسب أمهـاهتم الالئـي ط َلقـن مـن األزواج فاسـتحققن ً ْ َْ َ َْ ْ ِّ
َنصف مال الزوج ومجيع الذرية باحلضانة، وعليه فال بد مـن نظـرة تقويميـة لواقـع 

َحدث أحد الباحثني املقيمني يف الغرب فقال. هذا الزواج وآثاره عىل الذرية َّ :
صديق يل تزوج بامرأة أملانية نرصانية، ومل يكن حسن االلتزام بدينه، وكانـت هـي«

َّأيضا بعيدة عن دينهـا، ويـرس اهللا هلـذا الرجـل أن تعـرف عـىل املـسلمني امللتـزمني وعـىل  ََّ ََ ً
املسجد حتى أصبح مـن رواده، وأصـبح داعيـة لإلسـالم، وكـان لـه مـن زوجتـه مخـسة 
ُأوالد ال تتجاوز أعامرهم الـسبع سـنوات، وصـار حيـرضهم معـه إىل املـسجد ويعلمهـم  ُ

ُيف صدر امرأته حتى اشتعل صدرها ببغض هذا الـدين، اإلسالم، وبدأت العداوة تكرب
ودفعها هذا البغض إىل االقـرتاب مـن الكنيـسة والـدفاع عنهـا، وكانـت تثـور يف البيـت 

الطــالق، وصــدر احلكــم بــالطالق، ِاملجــادالت الدينيــة، والتــي مل تنتــه إال بطلــب املــرأة 
ِوكانت األم قد أطلعت القـايض عـىل سـبب العـداوة بينهـا وبـني زوجهـا، الـذي انقلـب إىل َ

رجل متعصب بزعمها، ويريـد أن يـريب أوالده عـىل اإلسـالم ويأخـذهم إىل املـسجد، فـامل 
القايض إليها وحكم هلا بحضانة األطفال اخلمسة، ومل يعد يسمح لألب أن يـزور أوالده إال 

).١٠٣-١٠٢ص(ضاوي، يوسف القر. يف فقه األقليات، د) ١(



 

مرة واحدة يف األسـبوع، وحرصـت األم بعـد ذلـك عـىل غـرس الكفـر يف نفـوس األطفـال 
ًرت تصحبهم إىل الكنيسة بعد أن كانت الكنيسة ال تعنـي شـيئا هلـا، تطـبخ هلـم اخلنزيـر فصا

وتنفــرهم مــن اإلســالم، وكــان األب يف غــضون زيــارة األوالد لــه حيــرص عــىل تعلــيمهم 
الــصالة وحتبيــبهم هبــا، فلــام علمــت األم بــذلك أخــربت القــايض، الــذي قــام بإنــذار األب 

َّا حـدثهم عـن اإلسـالم أو الـصالة، أو حتـى صـىل إحـدى بحرمانه من زيارة أطفالـه لـه، إذ
الصلوات أمامهم، وهذا غيض من فـيض ممـا جيـري يف بـالد الغـرب، مـن حـرب اإلسـالم 
وأهله واالعتداء عىل أبناء املسلمني إلبعادهم عن ديـنهم، ومنـذ أيـام قالئـل اتـصل يب أحـد 

زوجـة أملانيـة، فـأراد أهلـه ًاألخوة، وأخربين أن صـديقا لـه مـن املـسلمني العـرب تـويف ولـه
ــابر  ــدفن يف مق ــه وأرصت عــىل أن ي ــه يف مقــربة املــسلمني، فرفــضت زوجت ُوأصــدقاؤه دفن َّ
ُالنصارى، فذهب بعض األخوة يرتجوهنا للسامح بدفنه يف مقابر املسلمني، فلم تقبل ودفـن  َ

يس ألهلـه أو يف مقابر النصارى، فالزوجة يف القانون األملاين هي التي تأخذ هذا القـرار، ولـ
َأرسته حق يف التدخل هبذا الشأن؛ لذلك جيب عىل املسلم أن ال يقدم عىل الزواج من كتابيـة  ِ ْ ُ
ِّيف بالد الغرب، إال إذا استوثق لعرضه ودينـه وديـن أوالده، وإال فهـو مـضيع لألمانـة التـي 

ُمحله اهللا إياها، وسيسأل عن ذلك يوم القيامة  ُ َ َّ)١( .
بة الظن حاصلة يف زواج كهذا بعدم االسـتقرار يف هـذا الـزواج فإن غل: ًوبناء عليه

.وضياع الذرية دينيا وتربويا
َّأحل اهللا العفائف من أهـل الكتـاب، وهـو جـائز «: ويقول الشيخ حممد رشيد رضا

ًبالنص، وأنه ال حيرم إال لسبب آخر يدخل يف باب سـد الـذرائع كـأن يـستلزم شـيئا مـن  ِّ

، ١، دار ابن حزم، بريوت، طسامل الرافعي. أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، د) ١(
).٤١٩-٤١٨ص (م،٢٠٠٢-#١٤٢٣



 

َأن يتبع األوالد كلهم أو بعضهم األم يف دينها، إما بحكـم قـوانني دها املفاسد املحرمة وأش
ًتلك البالد، وإما لكون املرأة أرقى من زوجها علام وعقال وتأثريا بحيـث تغلبـه عـىل أوالده  ً ً

.)١(»فرتبيهم عىل دينها
فـإذا انـسلخ الرجـل املـسلم عـن حقـه يف القوامـة «: Pويقول الشيخ شلتوت 

َّسه وأرسته وأبنائه إىل زوجته الكتابية فترصفت فيه ويف أبنائه بمقتـىض وألقى بمقاليد نف
ٌعقيدهتا وعاداهتا، ووضع نفسه حتت رايتها ومشورهتا؛ فإن ذلك نكس للقـضية وقلـب  ٌ
ُللحكمة التي أحل اهللا ألجلها التزويج بالكتابيـات، فقـد تنـشئهم عـىل الكفـر وعـادات 

ًأو يعتـرب الرضـا بـه والـسكوت عليـه كفـرا أو الرشك، ممـاال يقـره اإلسـالم وال يرضـاه،
َّخروجا من امللة؛ فإن اإلسـالم يـرى أن املـسلم إذا شـذ عـن مركـزه الطبيعـي يف األرسة  ً

.)٢(» وألقى بمقاليد أمره بني يدي زوجته غري املسلمة وجب منعه من التزويج هبا
بـالكفر أكـرب مـن فتنـتهم فمثل هؤالء ليسوا من املسلمني إال يف اجلنسية الـسياسية ففتنـتهم 

.)٣(بالنساء
: أدلة القائلني بالكراهة ومناقشتها من القرآن الكريم، واملعقول

: القرآن الكريم: ًأوال
.]٥: املائدة[﴾¾ ¿ Ä Ã Â Á À﴿: قوله تعاىل

: وجه الداللة
دار ُاآلية عامة يف إباحة نساء أهل الكتاب للمسلمني، ومل تفرق بني أن يكون الزواج هبـا يف

).٤/١٥٩٦(،#١٣٩٠، ١، دار الكتاب اجلديد، بريوت، ط، ملحمد رشيد رضايالفتاو) ١(
اليومية العامة، ملحمود شلتوت، دار الرشوق، ، دراسة ملشكالت املسلم املعارص يف حياتهيالفتاو) ٢(

).٢٤٠ص(م، ٢٠٠٤-#١٤٢٤، ١٨القاهرة، ط
).٦/١٩٦(تفسري املنار، ملحمد رشيد رضا، ) ٣(



 

.اإلسالم، أو يف دار احلرب، فاختالف الدار ال أثر له يف إباحة الزواج أو حتريمه
.)١(»وظاهر اآلية يقتيض جواز نكاح اجلميع، الذميات واحلربيات؛ لشمول االسم هلن«

َاستدل بعموم اآلية من جوز نكاح احلربيات الكتابيات«: Pوقال القاسمي َّ َ َّ«)٢(.
: املعقول: ًثانيا

ــة إن ــستوجب كراه ــيئة ت ــور س ــيض إىل أم ــرب، يف ــة يف دار احل ــة املقيم ــاح الكتابي ٍنك
: زواجها، منها

أن زوجها مقيم معها يف دار احلرب، وهذا فيه تكثري لسواد الكفار، وقد تربأ رسول -١
.ممن أقام مع املرشكني ومل هياجر إىل ديار املسلمني^اهللا 

ختــضع ألحكــام اإلســالم، بخــالف التــي يف دار أن الكتابيــة التــي يف دار احلــرب مل-٢
اإلسالم، وهذا مما يقوي سلطتها عىل زوجها، وشدة تأثريها عليه، فيميل إىل حبها 

ُومودهتا، فتفتنه عن دينه، وختلقه بأخالقها، وتعوده عىل عاداهتا الفاسدة ِّ َ ُ ُ ِّ َ ُ.
ًمن املحرمات، عيانا أن الكتابية يف دار احلرب ترشب اخلمر وتأكل اخلنزير وغريمها -٣

ًبيانا، والدين املحيط هبا هو الكفر، فميلها إىل دين أهلها وقومها هـو األقـرب، بـل 
َّربام أثرت عىل زوجها، فامل معها، بخالف الكتابيـة يف دار اإلسـالم؛ فإهنـا تـرشب 
ُاخلمر وتأكـل اخلنزيـر خفيـة وال يـسمح هلـا بالتظـاهر بـه، والـدين املحـيط هبـا هـو 

.عزته وآدابه السامية، فميلها إىل دين زوجها هو األقرباإلسالم ب
تنشئة أوالده فلذات كبده، عىل دينها اخلبيث، وخلقها وعاداهتـا الـسيئة؛ ألهنـا هـي -٤

األقرب هلم من أبيهم، فعطفهـا وحناهنـا لـه تـأثري كبـري عـىل سـلوكهم وأخالقهـم، 

).٢/٣٢٦(أحكام القرآن، للجصاص، ) ١(
).٦/١٨٧٢(حماسن التأويل، للقاسمي، ) ٢(



 

يطـة هبـم هـي خلـق ولكون الدين املحيط هبـم هـو الكفـر، واخللـق والعـادات املح
.ًوعادات الكفار، فهذا أيضا له األثر البالغ يف ميل أبنائه إىل دين أمهم وأخالقها

ًتعريض الولد لالسرتقاق؛ ألهنا ربام تكون حامال منه، فتنشب احلرب بني املسلمني -٥
ُوالكفار، وينترص املسلمون عىل عدوهم، وتؤرس األم، فال تصدق بأن هذا احلمـل  َّ َُ

ً، فيرتتب عىل ذلك أن يولد الولد رقيقا مملوكا، ملن وقعت األم يف أرسهمن مسلم ً.
ــه ــة من ــد كراه ــرب أش ــة يف دار احل ــاح بالكتابي ــان النك ــري، ك ــا كث ــد وغريه ــذه املفاس فله

.)١(يف دار اإلسالم
: مناقشة أدلة القائلني بالكراهة

: الدليل من القرآن الكريم
ــــاىل ــــه تع ــــوم قول ــــتدالهلم بعم ــــسبة الس ¾ ¿ Ã Â Á À ﴿: بالن

Ä﴾]٥: املائدة[.
بأن اآلية خاصة بنكاح الكتابيات يف دار اإلسالم، وهن الذميات؛ ألهنن : يقال هلم

يدفعن اجلزية، ويلتزمن باألحكام اإلسالمية العامة، فرجاء إسالمهن هو األقـرب، كـام 
.مفهم ذلك ابن عباس 

يس فقـط لقـضاء العـرشة واهللا سبحانه وتعاىل عندما أبـاح نكـاحهن للمـسلمني، لـ
.الزوجية معهن، بل األهم من ذلك هو ميلهن إىل دين أزواجهن وهو اإلسالم

ــة؛ ألهنــا مل جتــر عليهــا األحكــام  ــة، فخرجــت مــن عمــوم اآلي ــة احلربي ِأمــا الكتابي ْ َ

، تبيني احلقائق، للزيلعي، )٣/٢٢٩(، فتح القدير، البن اهلامم، )٥/٥٠(املبسوط، للرسخيس، ) ١(
، املهذب، )٣/٦٩(، تفسري القرطبي، )٢١٩-٢/٢١٨(، املدونة، رواية سحنون بن سعيد، )٢/١٠٩(

، حاشية قليويب عىل رشح املنهاج، )٣/١٨٧(، مغني املحتاج، للرشبيني، )٢/٤٤(للشريازي، 
. )٥/١٧٣(، رشح منتهى اإلرادات، للبهويت، )٥/٨٤(، كشاف القناع، )٣/٢٥٠(



 

اإلسالمية، ومل تدفع اجلزية، فاهلدف الذي من أجله أباح اهللا نكاحهـا للمـسلمني قـد ال 
صل العكس، وهو تأثريها عىل زوجهـا املـسلم وأوالده، فيميلـون إىل حيصل، بل ربام ح

. دينها ودين قومها، وهو الكفر
: وأجيب عن ذلك

بأنه ال دليل عىل ختصيص اآلية بالذميات، فاآلية عامة يف إباحة الزواج بالكتابيات 
.)١(حربيات أو ذميات، وهذا هو ما فهمه أكثر أهل العلم 

ُّويرد عىل ذلك ن اآلثار املروية عن بعض الصحابة يف حتريم الزواج بالكتابيـات بأ: َُ
يف دار احلرب، وما سبق ذكره من املخاطر واملفاسد التي تعود عـىل املـسلمني بـزواجهم 
ُمن الكتابيات احلربيات، قد خيصص العموم، فتخرج الكتابية احلربية مـن هـذا، وتبقـى  ِّ َ ُ

.اآلية خاصة بالذمية
: لمناقشة دليل املعقو

.َّأما الرد عىل ما استدلوا به من املعقول عىل أن كراهة الزواج هبن كراهة تنزهيية
: فيمكن أن جياب عن ذلك

بأن محل هذه املفاسـد واملخـاطر التـي تعـود عـىل املـسلم بزواجـه مـن احلربيـة عـىل 
ًالكراهة التحريمية هو األوىل؛ ألن املسلم الذي يتزوج باحلربيـة، سـيبقى مقـيام معهـ ا يف َ

دار احلرب، واهللا سبحانه وتعاىل أمر املسلمني باهلجرة من دار احلـرب إىل دار اإلسـالم، 
.]٩٧: النساء[﴾hg f e d c b a﴿ : بقوله

فبقـاء املــسلم مــع زوجتـه احلربيــة يف دارهــا فيــه خمالفـة ألمــر اهللا بــاهلجرة، وخمالفــة 

، حماسن التأويل، للقاسمي، )٣/٤٤٨(، البحر املحيط، أليب حيان، )٢/٣٢٦(م القرآن، للجصاص، اأحك) ١(
)٦/١٨٧٢.(



 

َّاملسلم أمر ربه حمرم، وهبذا يكون الزواج بالكتابية  َ ْ ًاحلربية حمرما؛ ألن ما أدى إىل احلـرام َ ُّ
فهو حـرام، والـزواج بالكتابيـة احلربيـة يـؤدي إىل اإلقامـة يف دار احلـرب وتكثـري سـواد 

.الكفار، وهذا حمرم
تربأ من املسلم الذي يقيم بـني املـرشكني، والـرباءة ال تكـون إال ^وألن الرسول 

.)١(رهم عندما يتزوج املسلم بالكتابية احلربيةَّعىل فعل حمرم، وهو اإلقامة مع املرشكني يف دا
: الرتجيح

مع قوة أدلة القائلني بالكراهة فحسب، إال أن الواقع اليوم بمتغرياته ومـستجداته، 
ٍيشهد بمفاسد عظيمة ال يمكن بحال أن تكون الـرشيعة نـاظرة إليهـا بمنظـار الكراهـة،  َ

.الجتهاديةوال شك أن هذا من موارد تغري الفتيا يف املسائل ا
، وإذا فعل فـال )٢(وإذا كان بعض العلامء منع حتى من نكاح املسلمة يف دار احلرب

ًينبغي له أن ينجب حفظا للذريـة، ومحايـة هلـا مـن الكفـر وخمـاطره، فـإن نكـاح الكتابيـة 
.احلربية أوىل باملنع، بل بالتحريم

َمع التسليم بأن من خيش عىل نفسه الوقوع يف الزنا جاز له أ ِ ن يتزوج من الكتابية َ
.ًيف دار احلرب مع توقي اإلنجاب ما استطاع إىل ذلك سبيال، واهللا املستعان

: حكم نكاح الكتابية الذمية
: اختلف يف ذلك عىل ثالثة أقوال

: اجلواز مع الكراهة: القول األول
وهو مذهب احلنفية، واملالكية، والشافعية، وهو رأي احلنابلة إال أهنم عربوا 

).٢٥١-٢٤٩ص(عبد العزيز مربوك األمحدي، . اختالف الدارين وآثاره يف أحكام الرشيعة اإلسالمية، د) ١(
لم من املسلمة بدار الكفر وبني ظهراين أهل مذهب الشافعية وقول اإلمام أمحد بكراهة أن يتزوج املس) ٢(

أكره أن يتزوج الرجل يف دار احلرب، أو يترسى من أجل ولده أحكام أهل الذمة، : احلرب، وقال أمحد
).٦/٢٩٠(، هناية املحتاج، للرميل، )٢/٨٠٩(البن القيم، 



 

. َه بأنه خالف األوىلعن
ُأكره نساء أهل الذمة اليهودية والنرصانية، وما أحرمه: قال مالك َُ َ ْ)١( .

ًوإن كره تنزهيا» وصح نكاح كتابية«(: جاء يف الدر املختار َ ِ ُ()٢( .
ٍوالكافرة إال احلرة الكتابية بكره«: ويف خمترص خليل ْ ُ حيرم نكاح الكافرة : ، أي)٣(»ِ

. ة فهو جائز مع الكراهةإال احلرة الكتابي
الكتابيون فيجوز للمسلم : الكفار ثالثة أصناف، أحدها«: ويف روضة الطالبني

مناكحتهم، سواء كانت الكتابية ذمية أو حربية، لكن تكره احلربية، وكذا الذمية عىل 
. )٤(»الصحيح

. )٥()وىل تركهَواأل... ُّفإهنا حتل بغري خالف نعلمه» إال حرائر أهل الكتاب«(: ويف املبدع
: اجلواز من غري كراهة: القول الثاين

. وهو مذهب ابن القاسم املالكي، والظاهرية
ٍإال احلرة الكتابية بكره«(جاء يف حاشية اخلريش عن نكاح الكافرة  ْ ُ وعىل قول» ِ

.)٦()ابن القاسم جيوز بال كراهة
. )٧()وجائز للمسلم نكاح الكتابية(: َّويف املحىل

: ًال جيوز نكاح احلرة الكتابية مطلقا ذمية كانت أو حربية: لثالثالقول ا
. ، ومل ينقل عن غريهموهو رأي ابن عمر

).٢/٢١٩(املدونة، رواية سحنون بن سعيد، )١(
.)١٣٤-٤/١٢٥(حاشية ابن عابدين، للحصكفي، مع،الدر املختار)٢(
).٥/١٣٣(خمترص خليل مع مواهب اجلليل، )٣(
).٧/١٣٥(روضة الطالبني، للنووي، ) ٤(
. باختصار) ٧١-٧/٧٠(املبدع رشح املقنع، البن مفلح، ) ٥(
).٤/٢٤٢(حاشية اخلريش عىل خمترص خليل، ) ٦(
).٩/٤٤٥(املحىل، البن حزم، ) ٧(



 

. )١(»الكتابية مرشكة«: ِّال جيوز ذلك، ويقولمفقد كان ابن عمر 
. )٢(مًوال أعلم أحدا منعه غري عبد اهللا بن عمر : قال الباجي

: أدلة كل رأي
: ور بالكتاب، وآثار الصحابة، واملعقولاستدل اجلمه: ًأوال

: القرآن الكريم-١
ª»¬®̄° ﴿:استدلوا عىل حل نكاح الكتابيات بقوله تعاىل

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹  ̧¶ µ  ́³ ² ±
Ä Ã Â﴾]٥: املائدة[.
: وجه الداللة

نصت اآلية الكريمة عىل حل نكاح املحصنات من أهل الكتاب، واملراد هبن 
. )٣(العفيفات

: آثار الصحابة-٢
َوسئل عن نكاح املسلم اليهودية والنرصانية، قالسعن جابر  َ زمان تزوجناهن «: ِ

ًالفتح بالكوفة مع سعد بن أيب وقاص، ونحن ال نكاد نجد املسلامت كثريا، فلام رجعنا طلقناهن، 
.)٤(»عليهمًال يرثن مسلام وال يرثوهنن، ونساؤهم لنا حل، ونساؤنا حرام: وقال

ِقول اهللاِ: تاب الطالق، بابأخرجه البخاري، ك) ١( ْ َتعاىلَ َ َ:﴿ JIHGFEDCB
N M L K﴾ ،)٥٢٨٥(.

).٥/١٣٠(املنتقى رشح املوطأ، أليب الوليد الباجي، )٢(
).٢/٧٩٤(، أحكام أهل الذمة، البن القيم، )٣/٣٢٤(أحكام القرآن، أليب بكر اجلصاص، ) ٣(
م حرائر أهل الرشك دون أهل الكتاب، وحتريم املؤمنات عىل ما جاء يف حتري: أخرجه البيهقي، كتاب النكاح، باب) ٤(

.»صدوق خيطئ«: بسند حسن ألجل عبد املجيد بن عبد العزيز، قال عنه احلافظ يف التقريب) ٧/١٧٢(الكفار، 



 

: الداللةوجه 
جيوز ارتكاب املكروه للحاجة إليه وهو نكاح الكتابيات حال عدم وجدان 

.)١(املسلامت؛ وهلذا حني رجعوا طلقوهن، مع نصهم عىل حلهن فأفاد هذا الكراهة
: املعقول-٣

: واستدلوا عىل كراهة نكاح الكتابيات من املعقول بام ييل
.)٢(ُّوله عن ملتهًربام كانت سببا يف فتنته عن دينه، وحت-أ

. )٣(ربام تفسد دين أوالده، وتغذهيم بدينها، وتطعمهم احلرام، وتسقيهم اخلمر-ب
: استدل املجوزون بالكتاب، وبعمل الصحابة: ًثانيا

«¼½¾¿ÁÀ ﴿:فمن الكتاب قوله تعاىل
Ä Ã Â﴾]٥: املائدة[ .
: وجه الداللة

. )٤(راهة ظاهر اآلية يدل عىل جواز نكاح الكتابيات من غري ك
وقد تزوج عثامن بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبية عىل نسائه، وهي نرصانية 

. )٥(فأسلمت عنده
: بالكتاب، ومنهساستدل ابن عمر : ًثالثا

.]٢٢١: البقرة[﴾F E D C B﴿: قوله تعاىل-١

.)٧/١٧٢(السنن الكربى، للبيهقي، ) ١(
.بترصف) ٩/٥٤٦(املغني، البن قدامة، ) ٢(
).٢/٢١٩(املدونة، رواية سحنون، ) ٣(
.)٤/٢١٠(املبسوط، للرسخيس، ) ٤(
ما جاء يف حتريم حرائر أهل الرشك دون أهل الكتاب، وحتريم املؤمنات : أخرجه البيهقي، كتاب النكاح، باب)٥(

.»ضعيف كثري اإلرسال«: غفرة، قال عنه احلافظ يف التقريبويف إسناده عمر موىل) ٧/١٧٢(عىل الكفار، 



 

: وجه الداللة
، )١(عيسى رهبا: لهنى اهللا تعاىل عن نكاح املرشكات، والكتابية مرشكة؛ ألهنا تقو

.فهي ناسخة آلية املائدة
.]١٠: املمتحنة[﴾È Ç Æ Å﴿: قوله تعاىل-٢

: وجه الداللة
دلت اآلية عىل حرمة إبقاء الكافرة يف عصمة املسلم، وهذا يقتيض حرمة االبتداء، 

.والكتابية كافرة، فدل عىل حرمة نكاحها
َوقد أمر عمر حذيفة  ُ َ َ .)٢(وكتب إليه أن يفارقهابطالق هيودية تزوجها، مَ

.إن آية البقرة ناسخة آلية املائدة: كام قالوا-٣
: املناقشة

: مناقشة أدلة أصحاب القول األول: ًأوال
ال نسلم بأن املحصنات هنا العفيفات، بل املراد باملحصنات من الذين أوتوا 

zyx ﴿: ، كام يف قوله تعاىل)٣(الكتاب يف اآلية الاليت أسلمن من أهل الكتاب
، وقوله ]١٩٩: آل عمران[﴾} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥

̈  © ª » ﴿: تعاىل § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} |
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

½ ¼ » º ¹ ¸﴾]فاملراد من كان ]١١٤-١١٣: آل عمران ،

). ٣/٣٢٦(أحكام القرآن، للجصاص، ) ١(
أخرجه البيهقي، كتاب النكاح، باب ما جاء يف حتريم حرائر أهل الرشك دون أهل الكتاب، وحتريم املؤمنات )٢(

. »سند ال بأس به«: )٣/٣٥٧(قال احلافظ يف التلخيص احلبري، ) ٧/١٧٢(عىل الكفار، 
).٤/٢١٠(املبسوط، للرسخيس، ) ٣(



 

.)١(من أهل الكتاب فأسلم
: وجياب عن ذلك بام ييل

د والنصارى دون املسلمني، إطالق لفظ أهل الكتاب ينرصف إىل الطائفتني من اليهو-١
ودون سائر الكفار، وال يطلق أحد عىل املسلمني أهنم أهل الكتاب، كام ال يطلق 

zyx}| ﴿: عليهم أهنم هيود أو نصارى، واهللا تعاىل حني قال
ًفإنه مل يطلق االسم عليهم إال مقيدا بذكر اإليامن ،]١٩٩: آل عمران[﴾{~

¥ ¦ § | {~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿: وكذلك قال. عقيبه
« ª © ¨﴾]فذكر إيامهنم بعد وصفهم بأهنم أهل ]١١٣: آل عمران ،

ُالكتاب، فليس يف القرآن إطالق أهل الكتاب من غري تقييد إال ويراد به اليهود  َّ
االنرصاف عن الظاهر إىل غريه إال بداللة، وليس من داللة والنصارى، وغري جائز لنا 

.)٢(توجب رصفه عن ظاهره
ْد بالكتابية من أسلمت منهن مل يكن لتخصيصها بالذكر معنى؛ فإن غري لو كان املرا-٢ َ

.)٣(الكتابية إذا أسلمت حل نكاحها
، ]٥: املائدة[﴾«¼½﴿: يوضح ذلك أنه قد ذكر املؤمنات يف قوله

َفانتظم ذلك سائر املؤمنات ممن كن مرشكات، أو كتابيات فأسلمن، وممن نشأ منهن 
َّطف عليه مؤمنات كن كتابياتعىل اإلسالم فغري جائز أن يع ُ)٤(.

ْمعلوم أنه مل يرد بقوله تعاىل-٣ ُِ :﴿µ´³²±°﴾]طعام ]٥: املائدة

).٣/٣٢٥(أحكام القرآن، للجصاص، ) ١(
).٣٢٦-٣/٣٢٥(أحكام القرآن، للجصاص، )٢(
).٤/٢١٠(املبسوط، للرسخيس، ) ٣(
).٣/٣٢٥(أحكام القرآن، للجصاص، ) ٤(



 

¾ ﴿:املؤمنني الذين كانوا من أهل الكتاب، وأن املراد به اليهود والنصارى، كذلك
Â Á À ¿﴾]١(هو عىل الكتابيات دون املؤمنات]٥: املائدة(.

: مناقشة أصحاب القول الثالث
إن لفظة املرشكني أو املرشكات عند إطالقها إنام تتناول عبدة األوثان واملجوس، - ١

IHGFED ﴿: وال تتناول أهل الكتاب، بدليل قوله سبحانه
ONMLKJ﴾]وقوله]١: البينة ،:﴿ }|{z

µ´³²¶¸ ﴿: ، وقوله]٦: البينة[﴾~�¡
»º¹﴾]وسائر آي القرآن يفصل بينهام، وظاهر ]١٠٥: البقرة ،

املغايرة بني املعطوف واملعطوف عليه، فدل عىل أن لفظة املرشكني العطف يقتيض
.)٢(بإطالقها غري متناولة ألهل الكتاب

: وجياب
¨© ﴿:بأن اهللا تعاىل وصف أهل الكتاب بالرشك، فقال

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
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.)٣(]٣١: التوبة[
: ويرد عىل هذا اجلواب

يس يف أصل دينهم رشك، فإن اهللا إنام بعث الرسل بالتوحيد، فكل بأن أهل الكتاب ل

الشهري باملاوردي، دار الكتب العلمية، حممدبنعيلاحلسنيباحلاوي، أل، )٤/٣٢٣(الذخرية، للقرايف، ) ١(
).٩/٢٢٢(، م١٩٩٤-#١٤١٤، ١طبريوت، 

).٥٤٦-٩/٥٤٥(، املغني، البن قدامة، )٣/٦٩(تفسري القرطبي، ) ٢(
).٣٢/١٧٩(، البن تيمية، يجمموع الفتاو) ٣(



 

من آمن بالرسل والكتب مل يكن يف أصل دينهم رشك، ولكن النصارى ابتدعوا الرشك، كام 
، فحيث وصفهم بأهنم أرشكوا ﴾ÂÁÀ﴿: قال سبحانه

ن أصل فألجل ما ابتدعوه من الرشك الذي مل يأمر اهللا به، ووجب متييزهم عن املرشكني؛ أل
دينهم اتباع الكتب املنزلة التي جاءت بالتوحيد، ال بالرشك، كام أن اهللا سبحانه مل خيرب عن 

بالفعل، ويف آية ﴾ÂÁ﴿أهل الكتاب أهنم مرشكون باالسم، بل قال 
.)١(باالسم، واالسم أوكد من الفعل﴾D﴿البقرة

¾¿ ﴿: سبحانهآية البقرة عامة يف حرمة نكاح مجيع املرشكات، وخيصصها قوله -٢
ÂÁÀ﴾]فتكون األوىل مرتبة عىل الثانية؛ ألنه متى أمكننا ]٥: املائدة ،ُ

.)٢(استعامل اآليتني عىل معنى ترتيب العام عىل اخلاص وجب استعامهلام
ألنيف حتريم املرشكات؛ البقرةآليةناسخةيف حل نساء أهل الكتاب املائدةآيةإن : يقالأو -٣

.)٣(تعارضتاإذااملتقدمةاآليةتنسخاملتأخرةواآليةالعلامء،باتفاقرةالبقبعدنزلتاملائدة
.]١٠: املمتحنة[﴾È Ç Æ Å﴿: وقوله تعاىل

: نوقش بأن
املقصود بالكوافر يف اآلية املرشكات؛ فإن اآلية نزلت يف قصة احلديبية، ومل يكن -١

.)٤(للمسلمني زوجات من أهل الكتاب إذ ذاك
¾¿ÁÀ ﴿: كل كافرة، وختصصها آية املائدةاآلية عامة يف-٢

Â﴾]٥(، واخلاص جيب تقديمه]٥: املائدة(.

.)٣٢/١٧٩(املرجع السابق، ) ١(
).٣/٣٢٥(أحكام القرآن، للجصاص، ) ٢(
).٣٢/١٨٠(، البن تيمية، يجمموع الفتاو) ٣(
).٢/٧٩٧(أحكام أهل الذمة، البن القيم، ) ٤(
).٩/٥٤٦(املغني، البن قدامة، ) ٥(



 

: الرتجيح
ما ذهب إليه احلنابلة من القول بحل نكاح الكتابيات، -واهللا أعلم-الراجح 

: َولكنه خالف األوىل؛ ملا ييل
، دلت عىل حل ]٥: املائدة[﴾¾¿ÂÁÀ﴿: اآلية الكريمة

يدل عىل الكراهة، ولو كان لبينه اهللا سبحانه أو رسوله نكاحهن، ولفظ احلل هنا ال
ْ، وإذا مل يرد فاألصل هو اجلوازجحممد  َِ.

َولكن يقال بأن نكاح الكتابية خالف األوىل؛ ملا ذكره الفقهاء من اخلشية عىل دين  ُ
.األوالد، بل دين الزوج املسلم

لحة عظمى، وهو إسالم ٍإن ذلك كاف يف القول بالكراهة؛ إذ يقابله مص: وال يقال
َالكتابية املرجو باقرتان املسلم هبا، واملعروف أن املرأة تتبع دين الرجل، عىل أن الكراهة  ِ
إنام يصار إليها حني يوجد نص يدل عليها، أما ومل يوجد نص، فإن التعبري بمخالفة 

َاألوىل أوىل َ.
ن املرشكات؟ملاذا أباح اهللا سبحانه لنا الكتابيات دو: فإن قيل: ًوأخريا

لقد أباح اهللا سبحانه لنا الكتابيات دون املرشكات؛ ألن الكتابية تؤمن : فاجلواب
باأللوهية، وتقر بمبدأ الرساالت الساموية، وتؤمن بالبعث والنشور، فهي تلتقي مع 
َّاملسلم يف ذلك ويف لب الفضائل االجتامعية، فدوام العرشة متوقع فكان هذا اجلواز 

ِبغرض تألفهم ليعرفوا حقيقة الدين الذي هو أصل دينهم، وإزالة اجلفوة والبدع التي ُّ
دخلت عليهم من باب الدين، والتي حتجبهم عن حماسن اإلسالم، فكان يف نكاح 
ُاملسلم إياها رجاء إسالمها؛ ألهنا متى تنبهت إىل حقيقة األمر رجي إسالمها، وإن مل 

.االجتامعية وتقاليده العريقةتسلم فإهنا تعيش ضمن اإلسالم من حيث آدابه 
ًفينبغي لكل مسلم يريد الزواج منهن أن يكون مظهرا هلذه احلكمة وسالكا سبيلها  ً



 

وبذلك يكون قدوة صاحلة المرأته وأهلها يف الصالح والتقوى ومكارم األخالق، فإن 
ًمل ير نفسه أهال لذلك فال يقدم عليه َ َ.

ِّمع املسلم يف عقائده، ولب فضائله واملرشكة بخالف الكتابية فهي ال تلتقي  ُ
االجتامعية فتبقى العداوة واملنافرة التي ختالف مقاصد النكاح، والكاساين يوضح 

: الفرق إذ يقول
إن األصل أنه ال جيوز للمسلم أن ينكح الكافرة؛ ألن ازدواج الكافرة واملخالطة «

ُمعها مع قيام العداوة الدينية ال حيصل السكن واملودة ا .لذي هو قوام مقاصد النكاحِّ
ُإال أنه جوز نكاح الكتابية لرجاء إسالمها؛ ألهنا آمنت بكتب األنبياء والرسل يف  ِّ َُ
ِاجلملة، وإنام نقضت اجلملة بالتفصيل بناء عىل أهنا أخربت عن األمر عىل خالف  ُ ً

ِّحقيقته، فالظاهر أهنا متى نبهت عىل حقيقة األمر تنبهت، وتأيت باإليامن عىل التفصيل، ُ
والزوج يدعوها إىل اإلسالم وينبهها عىل حقيقة األمر، فكان يف نكاح املسلم إياها 
َرجاء إسالمها، فجوز نكاحها هلذه الغاية احلميدة، بخالف املرشكة فإهنا يف اختيارها  ِّ ُ َ
الرشك ما ثبت أمرها عىل احلجة، بل عىل التقليد من غري أن ينتهي ذلك اخلرب ممن جيب 

.قوله واتباعه وهو الرسول عليه الصالة والسالمقبول 
ِوهي اإلخبار بحقيقة العقيدة احلقة(فالظاهر أهنا ال تنظر يف احلجة  ، وال تلتفت )َّ

مع قيام العداوة الدينية املانعة ) املرشكة: أي(إليها عند الدعوة، فيبقى ازدواج الكافرة 
.)١(»حلميدة فلم جيز نكاحهاًعن السكن واملودة، واالزدواج خاليا عن العاقبة ا

ُمن هنـا فلـيعلم نـاكح الكتابيـة أن الغايـة مـن جـواز نكاحهـا هـو رجـاء إسـالمها، 
ًبمعنى أهنا تتأثر وال تؤثر، قابلة غري فاعلة، فلينتبه لألمر وال جيعله منكوسا ُ ِّ َ ُ.

.)٢/٢٧٠(بدائع الصنائع، للكاساين، ) ١(



 

 
 
 

 :

ال شك أن الزواج يف اإلسالم عقد له مقاصده العظيمة، وغاياته النبيلة، فهو للعفة 
سبيل، والمتداد التناسل طريق، والرجل قد يرغب يف املرأة جلامهلا، وملاهلا، وحلسبها، 

.عىل زواجها لدينهاجونسبها، وقد حث النبي 
َلتحصيل منفعة أخرى، أو ملقصد دنيوي آخر؛ كأن حيصل به فهل إذا تزوج املسلم ِّ َ َُ

ًاملسلم يف بالد األقليات إقامة أو رخصة بالبقاء هنالك يكون هذا العقد ممنوعا منه ديانة،  ً ُ
ًوهل يصح قضاء؟ ُّ

ُوهل خيتلف احلكم إذا كانت الزوجة يف هذا العقد جتهل وال تعلم بنية الزوج؟
َوريا بغية استكامل اإلجراءات من غري أن تكون نية لطريف وإذا كان هذا الزواج ص

ٌّهذا العقد يف استباحة استمتاع كل منهام باآلخر، فهل يأثم أي منهام؟ ٍّ
وهل يسوغ للمسلمة التي تريد القرار هنالك أن تلجأ إىل زواج مع غري مسلم عىل 

كافرة، هل ترتتب هذا النحو فقط، وإذا صنع مسلم راغب يف اإلقامة هذا العقد مع 
ًعليه مسئوليته جتاهها، وجتاه ترصفاهتا، ولو أتت بأوالد من غريه سفاحا، هل ينسبون 

إليه بسبب ما بينهام من الصلة القانونية؟
ال شك أن هذا الزواج املدين ألجل اإلقامة، أو ألجل احلصول عىل مصلحة معينة 

ُيف بالد األقليات نازلة مستجدة تبحث أحكامها يف ُ ٌ باب األنكحة، وما يطرأ عليها مما ٌ
.يفسدها أو يبطلها، وما يرتتب عىل احلكم بفسادها



 

ًكام أن هلا تعلقا بأحكام الواليات يف بالد األقليات، وهلا تشعبات متعددة يف أبواب  ُّ
.األحوال الشخصية

: حترير حمل النزاع
ري أن يقصد إىل َّاتفق العلامء عىل أن من تزوج بمسلمة من بالد األقليات من غ

َطالقها بعد مدة، أو يضمر ذلك يف نفسه، فتحصل من وراء هذا النكاح عىل إقامة، أو  َّ
ُما يسوغ له البقاء يف تلك الدار ملصلحة اقتضت تلك اإلقامة فإن نكاحه صحيح ال شبهة فيه،  َ ِّ ُْ َ َُ

َقضاء وديانة، إال ما نقل من كراهة بعض الفقهاء هلذا النكاح إن كا َِّ ُ ً .حربن بدارً
ِكام اتفقوا عىل أن الترصيح بتأقيت العقد من قبل الزوجني مبطل للعقد ومفسد  َ ِ

ٌله، وأن تضمني العقد رشطا باألجل مفسد له وملحق له بنكاح املتعة ِ ً)١(.
إىل أن من تزوج بامرأة وأضمر طالقها بعد -ًخالفا لألوزاعي-وذهب اجلمهور 

م هي مراد الرجل، ومل تطلع عىل قصده بأي طريق أن مدة، ومل يرصح هلا بذلك، ومل تفه
.)٢(النكاح صحيح جائز

َما ورد عىل هيئة سؤال إىل املجلس : ثم وقع اخلالف بعد ذلك يف صور، منها ََ
: األورويب لإلفتاء، ونصه ما ييل

َّما هو احلكم الرشعي فيام يسمى بزواج املصلحة، وصورة هذا الزواج متعددة « ُ
: -عىل سبيل املثال-ومنها فيام يبدو يل،

ُيتفق رجل وامرأة عىل عقد زواج مقابل مبلغ من املال يدفعه إليها، وقد يكون هذا  ُ ِ ٍ َ

، مغني املحتاج، للخطيب الرشبيني، )٥/٨٥(، مواهب اجلليل، للحطاب، )٥/١٥٣(املبسوط، للرسخيس، ) ١(
).٩/٤٨٨(، املغني، البن قدامة، )٣/١٤٢(

كبري، للدردير، ، الرشح ال)٣/١١٦(، البحر الرائق، البن نجيم، )٣/٢٤٩(رشح فتح القدير، البن اهلامم، ) ٢(
، أسنى املطالب، لزكريا )٩/٣٣٣(، احلاوي، للاموردي، )٣/٣٠٤(، منح اجلليل، ملحمد عليش، )٢/٢٣٩(

).٤٩-١٠/٤٨(، املغني، البن قدامة، )٣/١٥٦(األنصاري، 



 

ًاملبلغ مقطوعا، أو موزعا عىل سنوات  وذلك يف مقابل أن تذهب -َحسب االتفاق-ً
مة َّمعه إىل مصلحة رشطة األجانب عند جتديد اإلقامة كل سنة، إىل أن حيصل عىل اإلقا

َّالرسمية، ومن ثم يفسخ العقد، ويف تلك األثناء إما أن يعيش الرجل مع هذه املرأة  َ َُّ ْ ُ
أن يضمهام بيت واحد يتعارشان فيه معارشة األزواج، إال أهنام : َعيشة الزوجني؛ بمعنى

يتفقان عىل فسخ العقد عند حصول الزوج عىل اإلقامة الرسمية، وهذا االتفاق ال 
ًيرصح به طبع ُ َُّ .ا عند اجلهة العاقدة؛ ألن القانون ال يسمح بذلكَ

َال يعيش الرجل مع املرأة التي عقد عليها أمام السلطات، وال : ويف بعض الصور َ َ
َّخيالطها وال ختالطه، بل يتفقان أن تذهب معه عند جتديد اإلقامة كل سنة كي تقول 

ويذهب بعد ذلك كل إهنا مرتبطة به كزوج، وتأخذ املبلغ املتفق عليه، : للسلطات
.واحد إىل حال سبيله

ُمع العلم بأن هذا اللون من ألوان الزواج قد يقدم عليه الرجل ألجل أن حيصل  ِ ْ ُ
هو عىل اإلقامة، وباملقابل قد تفعله املرأة مع الرجل لتحصل هي عىل اإلقامة، ويمكن 

ٍأن يكون أحدمها غري مسلم، ويمكن أن يكون االثنان مسلمني ألحوال فإنه ويف كل ا! َ
من خالل هذه املدة تكون الزوجة حمسوبة عىل زوجها من الناحية القانونية، ويكون هو 
ًحمسوبا عليها من الناحية القانونية كذلك، ولو افرتضنا أن هذه املرأة قد عارشت رجال  ً
آخر، وأنجبت منه، فإن املولود يسجل باسم هذا الزوج املؤقت، ولو جاء هو يطالبها 

ًتستطيع أن متتنع عن ذلك قانونا، وخاصة إذا كانت عارشة الزوجية؛ فإهنا الِّبحق امل
.هي املحتاجة إىل اإلقامة

.وهذا العقد بصورتيه املذكورتني إنام يتم يف البلدية كسائر العقود املدنية يف هذا البلد
ِّوقد يكون عقدا رشعيا برشوطه الرشعية املعتربة، ولكن اجلانبني ال يرصحا َ ن ً

بذلك االتفاق يف صلب العقد، وإنام هو اتفاق بينهام بحضور بعض أفراد العائلتني 



 

).عائلة الزوج، وعائلة الزوجة(
َوهنالك صورة أخرى من صور الزواج يف بالد الغرب أوردها كام ييل ُ ِ ُ :

يتزوج الرجل املرأة بصداق، ولكنه مضمر يف نفسه، ويرصح ألصدقائه وأقاربه أن 
زواج، وإنام هو احلصول عىل اإلقامة، فمتى حصل عىل اإلقامة، طلق زوجته هذه، غرضه ليس ال

ًيستطيع أن يرصح هبذا أمام املرأة؛ خوفا من أن تطرده قبل احلصول عىلوهو ال .)١(»اإلقامةِّ
وفيام ييل بيان لإلجابة عن هذه األسئلة والتي يمكن من خالهلا مدارسة هذه 

.النازلة يف بالد الغرب خاصة
: الصورتان األوىل والثانية

: انتهى املجلس األورويب لإلفتاء بتحريم الصورتني األوىل والثانية، وجاء يف فتياه ما ييل
: اجلواب«

حرام، يأثامن عليه، وذلك بسبب منافاة هذا العقد ملقصد الرشيعة : الصورة األوىل
.يف الزواج؛ إذ هو عقد صوري مقصود به أمر آخر غري الزواج

هو لو استوىف رشوط العقد؛ فإنه ال حيل هلذا املعنى، وكذلك ألجل أن قانون البالد ال يسمح به، ف
.يتأكد املنع بمجيء هذه الصورة خمالفة لقانون البلد، والقانون هنا متفق مع املقصد الرشعي
ٍكام أن هذه الصورة ال ختلو من شبه بنكاح املتعة الذي حرمه النبي  َ كام يف -^َ

إين قد كنت : يا أهيا الناس«: ، فقال^بن معبد أنه كان مع رسول اهللا ربةحديث س
أذنت لكم يف االستمتاع من النساء، وإن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة، فمن كان 

من جهة التوقيت -)٢(»ًعنده منهن يشء، فليخل سبيله، وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

).٥٧-٥٥ص(فتاوي وقرارات املجلس األورويب لإلفتاء، ) ١(
). ١٤٠٦(، ...بيان أنه أبيح ثم نسخنكاح املتعة و: أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب) ٢(



 

ُقامة، ثم يفسخ العقد بعد ذلك كام عرب السائلالذي فيه إىل فرتة احلصول عىل اإل َ ْ ُ.
مثل األوىل يف التحريم، وفيها قضية مقطوع بحرمتها، وهي زواج : والصورة الثانية

املسلمة بغري املسلم؛ فإن جمرد العقد فاسد، سواء للغاية املذكورة يف السؤال، أو ملجرد 
.)١(»الزواج

ع املجلس األورويب يف هذا املأخذ، فكان وقد اتفق جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا م
َمما ورد يف قرارات املجمع يف دورته الثانية بالدانمرك ََ :

ُهو الزواج الذي ال يقصد به أطرافه حقيقة : الزواج الصوري: قرر املجمع« ِ ْ َ
الزواج الذي رشعه اهللا ورسوله، فال يتقيدون بأركانه ورشائطه، وال حيرصون عىل 

ًل يتفق أطرافه عىل عدم املعارشة رصاحة أو ضمنا، فهو ال يعدو أن انتفاء موانعه، ب ً
ًيكون إجراء إداريا لتحصيل بعض املصالح، أو دفع بعض املفاسد، فهو أشبه بنكاح 

ًالتحليل، ال يراد به النكاح حقيقة؛ بل لتحليل املرأة ملطلقها ثالثا ُ.
لعدم توجه اإلرادة إليه، والزواج الصوري عىل هذا النحو حمرم يف باب الديانة 

ِوخلروجه هبذا العقد عن مقاصده الرشعية، وملا يتضمنه من الرشوط املنافية ملقصوده، فال  ِ
. حيل اإلقدام عليه

ًأما حكمه ظاهرا فإنه يتوقف عىل مدى ثبوت الصورية أمام القضاء، فإن أقر 
به من مالبسات َّالطرفان بصورية العقد، أو تيقن القايض بذلك من خالل ما احتف 

ْوقرائن قىض ببطالنه، أما إذا مل تثبت فإنه حيكم بصحته قضاء متى حتققت أركان  َْ َّ ً َّ
.ْالزواج وانتفت موانعه

ُوإذا مست احلاجة إىل حتصيل بعض املصالح التي ال يتسنى حتصيلها إال من خالل  ِ َّ

).٥٧ص(فتاوي وقرارات املجلس األورويب لإلفتاء، ) ١(



 

ْرادة حقيقة، فتستوىف الزواج فإن السبيل إىل ذلك هو الزواج احلقيقي الذي تتجه إليه اإل ُ َ
َفيه أركانه ورشائطه، وتنتفي موانعه، وجيرى عىل وفاق الرشيعة املطهرة، فال يرصح فيه  ْ ُ ْ َ

.)١(»بالتوقيت، وال يعبث فيه أحد بغاياته ومقاصده
ٌوقد ورد سؤال إىل اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية، هذا نصه َ ََ :

ُهل يسمح بالزوا« َُ عن ) البطاقة اخلرضاء(ج من أمريكية مسيحية للحصول عىل ْ
نيتي هي الزواج عىل النحو ) عىل الورق فقط(طريقها دون معارشهتا، أو االنفراد هبا 

ِاملذكور حتى أستطيع زيارة بلد الزوجة ومساعدة والدي اللذين يعيشان يف وطني  َ َّ َ ِ
.ًوجزاكم اهللا خريا) تربرجمة كمبيو(األصيل، والعمل بالشهادة التي أمحلها 

لقد عرضنا هذا : احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وبعد: اجلواب
السؤال عىل سامحة الشيخ العالمة عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز فأجاب ليس هذا من 
مقصود النكاح يف الرشيعة اإلسالمية أن يتزوج بغرض احلصول عىل حق اإلقامة، ثم 

)٢(»انتهى. هر يل عدم اجلوازيطلق، والذي يظ

وقد وجه جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا قراره هذا وعلله باشتامل الزواج الصوري 
ٍعىل مفاسد كثرية، منها َ :

ًما تقدم من العبث بمقاصد النكاح واختاذ آيات اهللا هزوا َّ َ.
ًما تقدم من فساده غالبا؛ لعدم توفر أركانه أو رشوط صحته َّ َ.
ُانا عىل رشوط فاسدة تنايف مقصود العقداشتامله أحي ً.

).٦٨-٦٧ص(قرارات وتوصيات املؤمتر الثاين للمجمع املنعقد بالدانمرك، ) ١(
فتاوي اإلسالم سؤال وجواب قام بجمعها أبو يوسف القحطاين، بإرشاف الشيخ حممد صالح املنجد، )٢(

، ١٧٠٣٠، ١٢٠٨٧(، والفتاوي بأرقام، )٤٤٩-١٨/٤٤٦(وفتاوي اللجنة الدائمة، ، )٢٨٨٦(رقم
١٩٥٤٠،٢١١٤٠.(



 

الترصيح بالتوقيت يف بعض صوره فيكون نكاح متعة.
 ًالترصيح بنية الطالق يف بعض صوره فيكون نكاحا بنية الطالق، وهو نكاح باطل

ُعند بعض الفقهاء، وصحيح عند بعضهم، لكنه مع صحته قد يلحق صاحبه اإلثم من جهة ما فيه من  ُ َ َ
.، أو من جهة ما يؤدي إليه يف بالد غري املسلمني من تشويه سمعة اإلسالم واملسلمنيٍّغش وخداع
ِما فيه من الشبه بنكاح التحليل، حيث إنه نكاح دلسة ال نكاح رغبة َ َّ.
 دخوله حتت باب التزوير واالحتيال عىل القوانني، ويف ذلك تشويه لسمعة

بالباطل إذا ترتب عىل هذا الزواج اإلسالم واملسلمني، وتوصل إىل أكل أموال الناس
.الصوري احلصول عىل امتيازات مالية

َفألجل هذه املفاسد حكم املجمع بتحريم الزواج الصوري، لكنه فصل يف صحته  َّ ََ َ َ
. َأو بطالنه، وأرشد إىل البديل احلالل

َّومع التسليم بيشء غري قليل من هذه األسباب والتعليالت إال أن ثمة مناقشات 
ْوردت عىل هذا احلكم، وفيام ييل بعض املناقشات والتعليقات حول تلك الصورتني قد  َ ََ

.ِّاللتني شملتهام الفتيا املحرمة
ِيسلم اجلميع بحرمة الزواج وبطالنه وعدم انعقاده، بل وكفر من استباحت : ًأوال ُ َِّ ُ

.ال شبهة عندهاَالزواج من غري مسلم، كتابيا كان أو غري كتايب، إذا كانت عاملة عامدة
حيث انعقد اإلمجاع عىل حرمة زواج املسلمة بغري املسلم، فإن هي أقامت هذا 

أهنا ال تستطيع االمتناع عنه إن هو راودها؛ إذ : التعاقد فإهنا تتعرض جلملة مفاسد، منها
.هي زوجة بحكم القانون

ة عدم ًوما من شك أهنا أضعف طريف هذه العالقة من جهة كوهنا امرأة، ومن جه
َّقانونية إقامتها بتلك البالد إال عن طريق تلك اإلقامة املبنية عىل عقد زواجها املدين 

: وقال تعاىل]٢٢١: البقرة[﴾RQP﴿: ًالباطل رشعا باإلمجاع، قال تعاىل



 

﴿¶µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬« ª © ¨﴾]وعليه فال اختالف بني ]١٠: املمتحنة
وأمجعت األمة عىل أن املرشك ال يطأ «: طبيأهل العلم عىل حكم هذه الصورة، قال القر

اإلمجاع عىل حتريم نكاح الكافر للمرأة «: ، ويف موسوعة اإلمجاع)١(»املؤمنة بوجه
.)٣(، وهبذا أفتى املجمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي)٢(»املسلمة

ِّيتفق مع هذه الفتيا يف حق زواج املسلم من احلربية يف دار : ًثانيا َ احلرب، فإن ُ
الراجح هو حرمة هذا الزواج ولو قصد إليه الزوج، وفساده إذا وقع، فإن املختار يف 
هذا السياق الزماين واألحوال املعارصة حرمة نكاح احلربية من أهل الكتاب واإلقامة 

.َّهبا يف دار احلرب، وقد نص كثري من أهل العلم عىل ذلك
ٍونصوا عىل دور حرب يف زماهنم، وال ِ ُ يبعد القول بزيادة عدد هذه الدور بزيادة ُّ

. ًعدد الدول املحاربة لإلسالم فعال ويف مواقع كثرية، بنفسها وبغريها
وإال فامذا تفعل اجليوش األمريكية والربيطانية اليوم بديارنا يف العراق 

!وأفغانستان، ومن الذي يظاهر الكيان الصهيوين عىل أرض فلسطني املباركة؟
قول من جييز نكاح الكتابية احلربية يف دار احلرب مع الكراهة الشديدة عىل: ًثالثا

ًفإنه يشرتط أن تكون متدينة بدين أهل الكتاب، ولو كان حمرفا، ال أن تكون وثنية، أو  َّ
ًال دينية ملحدة، وعليه فاإلمجاع منعقد أيضا عىل حرمة نكاح املرشكة البوذية، أو اهلندوسية، أو 

.دة، ومن ال ينتسبون إىل اليهودية أو النرصانية بحال من األحوالالالدينية امللح
ًصورة الزواج املدين الذي تتواله املحاكم خارج ديار اإلسالم، واستنادا إىل : ًرابعا

ًقوانني تلك الديار الوضعية ال ينعقد به نكاح رشعا؛ وذلك ألمور اجتمعت فيه، 

).٣/٧٢(تفسري القرطبي، ) ١(
).٢/١١٩٦(موسوعة اإلمجاع، لسعدي أيب جيب، ) ٢(
). ٢/١٣٩٩( جملة املجمع، العدد الثالث، ) ٣(



 

ع تلك املخالفات يف عقد واحد، وهذه بحيث مل يقل فقيه واحد بصحة العقد مع اجتام
: املخالفات هي

.َّخلو العقد عن الويل، عىل اعتبار أن املرأة إذا بلغت سن الرشد فإهنا تزوج نفسها-١
َيكتفى يف هذا العقد املدين بشاهد غري مسلم-٢ ُ.
.ًخيلو هذا العقد عن املهر فال يشار إليه أصال-٣
.ي أوراق تكتب وإجراءات تعملًال يتضمن تلفظا بإجياب أو قبول، وإنام ه-٤
ًال يتضمن مثل هذا العقد إشهارا، أو إعالنا يف طريقة إجرائه-٥ ً .

ًومعلوم أن اجلمهور يمنعون صحة الزواج إذا خال عن ويل خالفا للحنفية َ َ)١(.
ِوأهنم ال جييزون نكاح الرس أو نكاحا خال عن الشهود واتفق عىل كتمه ِ َِ ُّ ً وأهنم )٢(ِّ

شهادة غري املسلمني عىل عقد نكاح املسلمني غري مقبولة، وأجاز أمجعوا عىل أن
.)٣(حنيفة وأبو يوسف شهادة الكتابيني عىل زواج مسلم من كتابيةأبو

كام اتفقوا عىل أن املهر رشط من رشوط العقد، وليس هلا وال لزوجها الرتايض عىل 
يوجد من يبيح أو يصحح تركه والتواطؤ عىل إسقاطه إال بعد حتققه وثبوته، وعليه فال 

.ًعقدا اشتمل عىل هذه املفاسد جمتمعة دفعة واحدة يف عقد واحد
فإذا اجتمعت تلك املفاسد يف مثل هذه العقود فإهنا فاسدة باطلة، ال أثر : وعليه

.ًينعقد أو يرتتب عليها، ويكون رضبا من العبث أو التالعب
.ًعقد تصحيحا من الناحية الرشعيةوهذا التوثيق املدين أو العقد املدين ال يوجب لل

فمن اقترص عليه سواء لتحصيل اإلقامة أو لغري ذلك من املقاصد املقبولة : وعليه

). ٣/١١٧(جيم، البحر الرائق، البن ن،)٢/٢٤٧(بدائع الصنائع، للكاساين، )١(
).٢/١١٨٧(، موسوعة اإلمجاع، لسعدي أيب جيب، )٢/١٧(بداية املجتهد، البن رشد، ) ٢(
).٣/٩٧(، البحر الرائق، البن نجيم، )٥/٣٣(املبسوط، للرسخيس، ) ٣(



 

ًرشعا فإنه ال ينعقد رشعا، وال يستباح به ما كان حمرما قبله َّ ً ً.
فمن احتاج إىل هذا التوثيق فال بد من أن جيري العقد بعد ذلك بصيغة رشعية : وعليه

.ن العقد وواجباته ورشوطه، وال شك أن التوثيق ال صلة له بصحة العقدتتضمن أركا
ًكثريا ما يتضمن هذا العقد تأقيتا عند إبرامه وعقده، فينقلب مبارشة إىل : ًخامسا ً

.نكاح مؤقت فيكون متعة باطلة، فإذا تأقت عقد النكاح بطل عند أهل السنة باإلمجاع
.)١(»ريمها من مجيع العلامءوقع اإلمجاع عىل حت«: وقال القايض عياض

.)٢(»انعقد اإلمجاع عىل حتريمه«: وقال املازري
إمجاع الصحابة عىل حرمته، وما نقل عن ابن عباس من «: ويف البحر الرائق

.)٣(»إباحتها فقد صح رجوعه
.)٤(»ُوأمجعوا عىل أنه متى وقع اآلن أبطل، سواء قبل الدخول أم بعده«: وقال ابن بطال

.)٥(»اإلمجاع عىل حتريم نكاح املتعة«: ة اإلمجاعويف موسوع
ًوبناء عىل ذلك فكل نكاح كان إىل أجل مؤقت فهو شبيه بنكاح املتعة، سواء أكان 
ًاملقصود منه حتصيل املتعة أو شيئا آخر كحل املطلقة ثالثا لزوجها األول، أو حتصيل  ِّ ً

.نةمنفعة دنيوية، وهو حمرم وباطل باإلمجاع بعد الكتاب والس
إذا استجمع العقد املدين أسباب الصحة وكانت املرأة ممن يصلح نكاحها : ًسادسا

من أهل الكتاب بالرشوط املعتربة، ومل تكن من أهل دار احلرب، وخلت عن سائر 
ٍاملوانع، ثم أراد رجل مسلم أن يتزوجها بعد اتفاق قبل العقد عىل مقصوده من حتصيل 

.بترصف) ٩/١٨١( رشح صحيح مسلم، للنووي، ) ١(
).٩/١٧٩( املرجع السابق، ) ٢(
.باختصار) ٣/١١٥( البحر الرائق، البن نجيم،) ٣(
).٩/١٧٣(فتح الباري، البن حجر، ) ٤(
).٢/١٢٠٧( موسوعة اإلمجاع، لسعدي أيب جيب، ) ٥(



 

ًرشوعة واملعتربة رشعا، فتواطآ عىل هذا الرشط قبل اإلقامة بتلك البلد للحاجة امل
العقد، ثم خال العقد عند إبرامه عن هذا الرشط فام حكم النكاح؟

َتقدم أن جهتني كبريتني أفتتا ببطالن هذا العقد وفساده وأهنام بنتا احلرمة والفساد  ََ َ ََّ
ًعىل أمور ذكرت آنفا ُْ َ ِ ٍ.

ْصيل مقاصد كهذه التي ذكرت من طلب أن النكاح مل يرشع لتح: ومن تلك العلل َ ِ ُ َ ِ
.اإلقامة ونحوها، وأن الزواج إنام رشع للبقاء والديمومة، وهذا الصوري ينايف ذلك

ُوقد يناقش هذا القول بأن  َ َ ًبطالن هذا العقد ليس صحيحا؛ فالزواج يف اإلسالم «ُ
: يف قوله^بي ًليس مقصودا منه الديمومة والبقاء، وإنام له قصود خمتلفة، ذكرها الن

.)١(»...تنكح املرأة ألربع خصال؛ ملاهلا، وحلسبها، وجلامهلا، ولدينها«
: ًوقد ذكر الشاطبي قصودا كثرية قائمة من احلديث؛ كالتناسل القائم من حديث

.)٣(، والقيام عىل مصالح الزواج القائم من حديث جابر)٢(»تزوجوا الولود الودود«
ق عند النكاح؛ لتحقق هذه القصود أو بعضها فال عربة بقصد الطال... وهلذا

: بالنكاح، ويف هذا قال الشاطبي
ُإنام رشعت لتحصيل -من حيث هي أسباب رشعية ملسببات-األسباب «

.مسبباهتا، وهي املصالح املجتلبة، أو املفاسد املستدفعة
: واملسببات بالنظر إىل أسباهبا رضبان

.سبق خترجيه)١(
: ، والنسائي، كتاب النكاح، باب)٢٠٥٠( ، الولودتزوجمن: أبو داود، كتاب النكاح، باب: أخرجه)٢(

: )٢/١٦٢(وقال احلاكم يف املستدرك، .ًعامرفوسمن حديث معقل بن يسار ،العقيمتزويجكراهية
.، ووافقه الذهبيالسياقاهبذخيرجاهملواإلسنادصحيححديثهذا

، ومسلم، كتاب الرضاع، )٢٠٩٧(، ...رشاء احلمري والدواب: كتاب البيوع، بابالبخاري،: أخرجه)٣(
).٧١٥(استحباب نكاح البكر، : باب



 

ُبالقصد األول، وهي متعلق املقاصد األصلية، َّما رشعت األسباب هلا إما : أحدمها
ًأو املقاصد األول أيضا، وإما بالقصد الثاين، وهي متعلق املقاصد التابعة، وكال  َ ُ

.الرضبني مبني يف كتاب املقاصد
ُما سوى ذلك، مما يعلم أو يظن أن األسباب مل ترشع هلا، أو ال يعلم وال : والثاين ُّ ُ ْ َُ ُ َ

ْيظن أهنا رشعت هلا َ ِ : ُ، أو مل ترشع هلا؛ فتجيء األقسام ثالثةُ
ِما يعلم أو يظن أن السبب رشع ألجله؛ فتسبب املتسبب فيه صحيح؛ ألنه : أحدها ِ ُ ُّ ُ َُ َ َ

ًأتى من بابه، وتوسل إليه بام أذن الشارع يف التوسل به إىل ما أذن أيضا يف التوسل إليه؛  َ ِ َ
ًسل أوال، ثم يتبعه اختاذ السكن، التنا-ًمثال-ألنا فرضنا أن الشارع قصد بالنكاح 

ومصاهرة أهل املرأة لرشفهم أو دينهم، أو نحو ذلك، أو اخلدمة، أو القيام عىل 
مصاحله، أو التمتع بام أحل اهللا من النساء، أو التجمل بامل املرأة، أو الرغبة يف مجاهلا، أو 

... ليه الرشيعةالغبطة بدينها، أو التعفف عام حرم اهللا، أو نحو ذلك، حسبام دلت ع
ٍفصار إذن ما قصده هذا املتسبب مقصود الشارع عىل اجلملة، وهذا كاف، وقد تبني يف  ْ َ ِ

أن القصد املطابق لقصد الشارع هو الصحيح، فال سبيل إىل القول : كتاب املقاصد
ِبفساد هذا التسبب ُّ«)١(.

سه أن فيمن نكح ويف نف) املدونة(ويف مذهب مالك من هذا كثري جدا؛ ففي «
َأنه ليس من نكاح املتعة، فإذا تزوج املرأة ليمني لزمته أن يتزوج عىل امرأته، فقد فرضوا : يفارق

إن النكاح حالل، فإن شاء أن يقيم عليه أقام، وإن شاء أن يفارق فارق، : املسألة، وقال مالك
.وهو مما ال اختالف فيه بني أهل العلم مما علمنا أو سمعنا: وقال ابن القاسم

َّالذي يتزوج يريد أن يرب يف يمينه، وهو بمنزلة من : وهو عندنا نكاح ثابت: قال َ يتزوج َ

).٢٤٤-١/٢٤٣( املوافقات، للشاطبي، ) ١(



 

املرأة للذة يريد أن يصيب منها، ال يريد حبسها، وال ينوي ذلك، عىل ذلك نيته وإضامره يف تزوجيها، 
).طةاملبسو(ذكر هذا يف . ُفأمرمها واحد، فإن شاءا أن يقيام أقاما؛ ألن أصل النكاح حالل

: ِيف الذي يقدم البلدة، فيتزوج املرأة ومن نيته أن يطلقها بعد السفر) الكايف(ويف 
.أن قول اجلمهور جوازه

وذكر ابن العريب مبالغة مالك يف منع نكاح املتعة، وأنه ال جييزه بالنية؛ كأن 
، وأجازه سائر العلامء: يتزوجها بقصد اإلقامة معها مدة، وإن مل يلفظ بذلك، ثم قال

َومثل بنكاح املسافرين، قال وعندي أن النية ال تؤثر يف ذلك، فإنا لو ألزمناه أن ينوي : َّ
ِلكان نكاحا نرصانيا، فإذا سلم لفظه مل ترضه نيته، أال ترى أن الرجل ... بقلبه النكاح األبدي

يل َّيتزوج عىل حسن العرشة، ورجاء األدمة، فإن وجدها وإال فارق، كذلك يتزوج عىل حتص
).الناسخ واملنسوخ(العصمة فإن اغتبط ارتبط، وإن كره فارق، وهذا كالمه يف كتاب 

.فمن نكح لغربة أو هلوى؛ ليقيض إربه ويفارق فال بأس: عن مالك)١(وحكى اللخمي
َّفهذه مسائل دلت عىل خالف ما تقدم يف القاعدة املستدل عليها، وأشدها مسألة  ْ َّ

َّكاح رغبة فيها، وإنام قصد أن يرب يف يمينه، ومل يرشع حل اليمني؛ ألنه مل يقصد الن َ َ
. النكاح ملثل هذا

ونظائر ذلك كثرية، ومجيعها صحيح مع القصد املخالف لقصد الشارع، وما ذلك 
َّإال ألنه قاصد للنكاح أوال، ثم الفراق ثانيا، ومها قصدان غري متالزمني، وإال فإن  ً ًَّ

وىل بحيث يؤثر أحدمها يف اآلخر فليكن كذلك يف هذه جعلتهام متالزمني يف املسألة األ
.ٍاملسائل، وحينئذ يبطل مجيع ما تقدم

جيدواحلديث،األدبمنحظذاا،متفننًًامفتيانًِّيَدًفاضالاًفقيه، اللخمي، كان الربعيحممدبنعيلأبو احلسن، ) ١(
، األعالم، للزركيل، )٨/١٠٩( ترتيب املدارك، للقايض عياض، . #٤٧٨، تويف سنة الفهمجيدالفقه،حسنالنظر،

)٤/٣٢٨.(



 

.)١(»يلزم إما بطالن هذا كله، وإما بطالن ما تقدم: فعىل اجلملة
ذكرالذيالنكاحاًمطلقيفسخالذياملتعةنكاححقيقة«: )٢(قال الشيخ عليش

وقصده،يشرتطومل،ذلكيذكرملإنوأما،اًمعهلامأوللمرأةأوللويلعقدهعنداألجل
وهي،سمالكاإلمامقاله،جيوزفإنه-ذلكمنهووليهااملرأةوفهمتنفسهيفالزوج

ثم،اًأيضبفسادهوشاملهرشوحهيفالشارحوصدر...املتغربتنفعجليلةفائدة
.)٤)(٣(»اًاتفاقصحالزوجأرادمااملرأةتفهمملفإنالصحةاإلمامعنحكى

َّوإن قدم رجل بلدا، وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن ال «: وعند الشافعية َ َ ً
ًيمسكها إال مقامه بالبلد، أو يوما، أو اثنني، أو ثالثة كانت عىل هذا نيته دون نيتها، أو نيتها 

ًدون نيته، أو نيتهام معا دون نية الويل، غري أهنام إذا عقدا النكاح مطلقا ال  رشط فيه، فالنكاح ً
ُثابت، وال تفسد النية من النكاح شيئا؛ ألن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما  ً

.)٥(»حدثوا به أنفسهم
َّوإن تزوجها بغري رشط إال أن يف نيته طالقها بعد شهر، أو إذا «: وعند احلنابلة

أنه ال بأس به، انقضت حاجته يف هذا البلد، فالنكاح صحيح يف قول عامة أهل العلم، و
.)٦(»وال ترض نيته

).٢٤٨-١/٢٤٧( املوافقات، للشاطبي، ) ١(
رشحعىلاجلليلفتح: ، من مصنفاتهاملالكيةأعيانمنفقيهعليش،،حممدبنأمحدبنحممدعبد اهللا، أبو) ٢(

، وغري ذلك، ولد خليلخمترصعىلاجلليلمنح، مالكاإلماممذهبعىلالفتوىيفاملالكالعيلفتح،عقيلابن
).٩/١٢(، معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، )٦/١٩( األعالم، للزركيل،. #١٢٩٩، وتويف سنة #١٢١٧سنة 

).٣/٣٠٤(منح اجلليل، لعليش، ) ٣(
).٤٣٢-٤٣٠ص(صناعة الفتوى، البن بيه، ) ٤(
).٦/٢٠٦(األم، للشافعي، ) ٥(
).٤٩-١٠/٤٨(املغني، البن قدامة، ) ٦(



 

فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إال األوزاعي «: ويف فتح الباري
.)١(»فأبطله

ًفإن حجة من أباح أنه عقد مطلق عن الرشط الفاسد فإذا وقع مستوفيا : وعليه
ن قبل لرشائطه فقد صح، وقد يظهر للزوجني استدامة العرشة بينهام، فيصح ولو كا

ولو كانت بينهام مراوضة فوعدها إن نكحها أن «: العقد ترصيح بالتأقيت، جاء يف األم
ًال يمسكها إال أياما، أو إال مقامه بالبلد، أو إال قدر ما يصيبها كان ذلك بيمني، أو غري 
ًيمني فسواء، وأكره له املراوضة عىل هذا، ونظرت إىل العقد فإن كان العقد مطلقا ال 

فهو ثابت؛ ألنه انعقد لكل واحد منهام عىل صاحبه ما للزوجني، وإن انعقد رشط فيه
.)٢(»عىل الرشط فسد وكان كنكاح املتعة

: الرتجيح
الذي يظهر من خالل عرض املسألة عىل ما سبق أن هذا الذي يسمى بالزواج 

يف غري دار اإلسالم قد يصح، وذلك الصوري بقصد احلصول عىل اجلنسية أو اإلقامة
: بقيد االستكامل لرشوطه والتحقق ألركانه، والتنبه ملحاذيره وضوابطه، ومنها

أن يكون هذا العاقد ممن حتل له تلك اإلقامة الدائمة، أو املؤقتة بتلك الديار، أو -١
.ممن يباح له التجنس بجنسيتها

: إذا كانت املرأة غري مسلمة فيشرتط فيها ما ييل-٢
ْب، وإال اعتربت مرشكة كافرةأن تكون متدينة بدين أهل الكتا َ ِ ُ.
َّأال تكون من أهل دار احلرب، وإال استباح بالعقد من حترم عليه.

).٩/١٧٣(فتح الباري، البن حجر، ) ١(
).٦/٢٠٦( األم، للشافعي، ) ٢(



 

 أن تكون عفيفة ليست بعاهرة، وال ذات أخدان، وإال جاءته بأبناء سفاح
ًونسبتهم إليه بالقانون، وكان ديوثا ُّ.

ار الكفر إذا َواألوىل أن تكون تلك الزوجة من أهل دار اإلسالم، أو من أهل د
.ًدخلت يف اإلسالم حديثا

ُأن خيلو العقد عن كل سبب يبطله أو يفسده، من اخللو عن الويل، أو الشهود، أو -٣ ُ
.الترصيح بالتأقيت، ونحوه

.فإذا خال العقد املدين عن ذلك، أو بعضه، فليصحح بطريقة رشعية
َّفإن ختلف يشء من هذه الرشوط فال مفر من القول باحلرمة، وا لنهي عن هذا َّ

العقد؛ للمفاسد التي ذكرت وسدا لذريعة الفساد واإلفساد والتالعب بالعقود 
ُواألنكحة الرشعية، فإن حتققت الرشوط وغابت آداب ومقاصد، فالقول متجه بصحة العقد  ٌ

ًقضاء، مع اإلثم أو احلرمة ديانة، فال يصار إليه إال اضطرارا، والرضورات تقدر بقدرها ًً.
: جاء يف فتيا املجلس األورويب لإلفتاء: لثالثةالصورة ا

فالعقد وإن كانت صورته صحيحة، ولكن الزوج آثم بغشه : وأما الصورة الثالثة«
املرأة؛ وذلك إلضامره نية الطالق من حني العقد، والزواج يف اإلسالم يعني الديمومة 

ُهلذا السبب حرم الزواج والبقاء واالستقرار للحياة الزوجية، والطالق طارئ بعد العقد؛ و َُ ِّ
ًاملؤقت واعترب فاسدا َُ ِ.

ِكذلك فإن اإلجياب والقبول يف الزواج رشطان أساسيان فيه، واملرأة حني قبلته  َ
َزوجا فإنام كان مقصودها حقيقة الزواج، ولو علمت أنه قبلها زوجة مؤقتة يطلقها متى  ُ َ ًُ َ ً ً َِّ َ ِ

َشاء لرفضت ذلك، فإذا كان عازما الطالق  َعند العقد أثر ذلك يف صحة العقد؛ ألن ً َّ
.)١(»َاملرأة بنت قبوهلا عىل غري ما أراد

).٥٨-٥٧ص(رات وفتاوي املجلس األورويب، املجموعتان األوىل والثانية، قرا) ١(



 

ُوأما ما صدر عن جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا فلم تبد فيه إشارة إىل هذه الصورة،  َْ
.ًوكأن املجمع ال يرى تفصيال يف مرشوعية هذه الصورة، فيلحقها بغريها يف احلرمة

ًيدل عىل مرشوعيتها برشوطها وصحتها قضاء وديانة، وهذه الصورة قد سبق ما  ً
وغاية ما قد يقال فيها هو الكراهة من باب الديانة ال غري، وليس الكراهة التحريمية كام 

.)١(مال إليها بعض الباحثني
وعند الشافعية )٢(»ليس هذا من اجلميل، وال من أخالق الناس«: قال مالك

َكراهة ذلك؛ ألنه لو رصح لبطل  ٌّوالقول بأن هذا غش حمرم مردود بأنه قد ال )٣(النكاحَّ
َّيفعل وقد يمسكها بعد قضاء حاجاته، وقد يتوىف عنها قبل ذلك، وقد تتوىف هي عنه  ََّ َ َُ ُ َ

إذ قد ينكح الرجل املرأة ويف نيته أن يفارقها، ثم يبدو «: قبل الطالق، قال ابن رشد اجلد
.)٤(»ارقها ثم يبدو له فيفارقهاله فال يفارقها، وينكحها ونيته أال يف

ُوقد يرد عىل فتوى املجمعني أهنا خمالفة لقاعدة النظر إىل املآالت، ونتائج  َِ
ًالترصفات، فقد يلجأ الشاب إىل ممارسات أو معامالت أشد فسادا وأبعد عن 

ًاملرشوعية كام أن له آثارا سلبية عىل املرأة أيضا ً.
َّيقول الشيخ عبد اهللا بن بيه هذه الفتوى باإلضافة إىل ضعف مستندها، فإهنا «: َ

ُخمالفة لقاعدة النظر إىل املآالت، من جهة أن الشاب الذي يمنع من هذا النوع األخري  َُ ْ
: ، أما املآل اآلخر)٥(من الزواج قد يؤول به األمر إىل ارتكاب املحرمات بدون بردعة

ن ينبه إليه بتوجيه الشاب إىل فهو كرس نفس املرأة، وبخاصة املسلامت اجلدد، فينبغي أ

).٤٥١ص ( م، ١٩٩٨-#١٤١٩، ١طفقه األقليات املسلمة، خلالد عبد القادر، دار اإليامن، طرابلس، ) ١(
).٥/١٤٢(، املنتقى رشح املوطأ، أليب الوليد الباجي، )٤/٣٠٩( البيان والتحصيل، البن رشد، ) ٢(
).٧/٣١٢(املحتاج، للهيتمي، حتفة) ٣(
).٤/٣٠٩( البيان والتحصيل، البن رشد، ) ٤(
.كذا باألصل) ٥(



 

ًإدامة الزواج، وحسب اإلمكان، ومتتيع املرأة بتقديم تعويض مايل كام هو املرشوع بدال 
.من حتريم احلالل

ثم إن الزواج إذا وقع برشوطه فإنه زواج صحيح، حتى ولو نوى عدم االستمتاع 
بكامل رشوطه، وانتفاء إن متعاطي السبب إذا أتى به «: هبا، قال الشاطبي يف املوافقات

َّموانعه، ثم قصد لئال يقع مسببه فقد قصد حماال، وتكلف رفع ما ليس له رفعه، ومنع ما  ً َّ
ًمل جيعل له منعه، فمن عقد نكاحا عىل ما وضع له يف الرشع، أو بيعا، أو شيئا من  ً ُ ً

ع ًالعقود، ثم قصد أال يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه فقد وقع قصده عبثا، ووق
ًاملسبب الذي أوقع سببه، وكذلك إذا أوقع طالقا، أو عتقا، قاصدا به مقتضاه يف  ً ً

َّإذا صىل : َّالرشع، ثم قصد أال يكون مقتىض ذلك، فهو قصد باطل، ومثله يف العبادات
َأو صام أو حج كام أمر، ثم قصد يف نفسه أن ما أوقع من العبادة ال يصح له، أو ال  َُ ِ َّ

. )٢)(١(»أشبه ذلك فهو لغوًينعقد قربة، وما 
ٍّوقد جياب عن ذلك بأن مفسدة التخوض يف هذه الفروج بال حل أو برهان أعظم،  ِ ُ

.وأن كرس نفس املرأة أهون من تضييع دينها، أو إهدار عفتها أو العبث بكرامتها
َلكن الذي ينصح به املسلم يف تلك البالد أن حيفظ صورة اإلسالم وأهله بيضاء 

.ًيكون سببا يف اإلساءة إىل سمعة أهل اإلسالم ببالد األقلياتًناصعة، وأال
رسح بإحـسان،: وعليه ْفلينو الدوام يف هذه األنكحة، فـإن بـدا لـه أمـر فلي ُِّـ َ ٌ َْ َ ؟ِ

.واهللا وحده املستعان

). ١/٢١٤(املوافقات، للشاطبي، ) ١(
).١٣٣-١٣٢ص(صناعة الفتوى، البن بيه، ) ٢(



 

 
 

 :

ًيف أرجاء الدنيا تزايد دخول الناس يف اإلسالم رغبة وحمبة، بانتشار الدعوة إىل اهللا ُ َ
ُوالنساء يف هذا املجال أكثر استجابة من الرجال، وقد يسلم الرجل وتبقى زوجه عىل  ً ُ

ِملتها، وقد تسلم املرأة ويبقى زوجها عىل ملته ِ ِ َِّ َُّ.
ًواألمر من جهة الرجل قد يبدو أيرس وأقل مؤنة؛ فإنه إذا كانت َّ زوجته كتابية فله َ

ِّأن يمسكها وال يؤثر إسالمه يف استدامة عقد نكاحه؛ إذ جيوز للمسلم أن يتزوج من  ُ
.ًالكتابية ابتداء إذا كانت ذمية، وليست حربية

ِّكام أن الزوج هو الطرف األقوى يف العالقة الزوجية، وهو قادر عىل فك 
ُله مفاسد حيسن استحضارها، ًاالرتباط، إال أنه أيضا يرتتب عىل الطالق بالنسبة

أن زوجته الباقية عىل ملتها من الوثنية أو غريها من ملل الرشك ستذهب : ومنها
بنصف ثروته، وبأوالده الصغار كحاضنة هلم، وذلك بموجب قوانني تلك البالد غري 

ة عىل املسلمة، ويف هذا من املشقة املالية واملعنوية ما فيه، والسيام وأنه يتطلع إىل املحافظ
.ذريته، وأن يكونوا معه عىل اإلسالم

ًأما يف حق املرأة إذا أسلمت فإن الوضع يشتد حراجة فهي مأمورة بمفارقة غري  ُّ ْ ِّ
ُاملسلم مطلقا، ومجاهري أهل العلم يبطلون عقد النكاح بمجرد إسالمها قبل زوجها ً.

ومعنوية َوإذا كانت ال عائل هلا إال ذلك الرجل، فإهنا تتعرض ملحنة مالية
ِّكبرية، والسيام أن بالد األقليات ال يتمتع املسلمون فيها بقدرات مالية مميزة متكنهم 

.من إيواء هؤالء النسوة وإعاشتهن



 

وربام كان هلا أوالد من ذلك الرجل هي متعلقة هبم، وال تريد أن تفارقهم، كام 
.تريد أن تقوم بواجب دعوهتم إىل اهللا، وتنشئتهم عىل اإلسالم

ًل تتطلع أيضا إىل دعوة ذلك الرجل الذي كانت زوجة له، لعله يدخل يف دين اهللا، فتلتئم ب
.بذلك أرسهتا، وجيتمع شملها مع زوجها وأوالدها وتسعد يف دنياها وأخراها

: حترير حمل النزاع
.)١(ًوقع اإلمجاع عىل حرمة نكاح املرشكات مطلقا-١
.)٢(ًلمسلمة مطلقاوقع اإلمجاع عىل حرمة نكاح الكافر ل-٢
ًوقع اإلمجاع عىل أهنام إذا أسلام معا فهام عىل نكاحهام األول، ما مل يكن بينهام نسب، -٣

.)٣(ًأو رضاع مطلقا
ًعىل أن الزوجني إذا أسلام معا يف حالة أمجع العلامء«: Pالرب قال ابن عبد 

، وقد أسلم )٤(»ضاعواحدة، أن هلام املقام عىل نكاحهام، ما مل يكن بينهام نسب وال ر
ٌخلق يف زمن النبي  ْ ُّونساؤهم، وأقروا عىل أنكحتهم، ومل يسألـهم رسول اهللا جَ ِ عن جُ

ًرشوط النكاح، وال عن كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والرضورة، فكان يقينا َ ٌِ ُ)٥(.
.)٦(ولوقع اإلمجاع عىل أنه إذا أسلم الزوج وكانت زوجه كتابية أهنام عىل نكاحهام األ-٤

، املغني،)٣/٧١(، تفسري القرطبي، )٣/١١٠(، البحر الرائق، البن نجيم، )٦/١٤(األم، للشافعي، ) ١(
، الفتاوي، للشيخ شلتوت، )٢/١١٤٤(، موسوعة اإلمجاع، لسعدي أيب جيب، )٩/٥٤٨(قدامة، البن 

).٢/١٣٩٩(، جملة املجمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، )٢٧٦(
: ُقوانني األحكام الرشعية ومسائل الفروع الفقهية، ملحمد بن أمحد بن جزي الغرناطي املالكي، حتقيق) ٢(

، األم، للشافعي، )١٩٥ص(م، ١٩٨٥-#١٤٠٦، ١طسن حممود، دار عامل الفكر، القاهرة، الرمحن حعبد
).٥/٤٥(، املبسوط، للرسخيس، )٣/١٨٦(، اإلقناع، للحجاوي، )٦/١٤(

، حتفة املحتاج، للهيتمي، )٢/٤٨(، بداية املجتهد، البن رشد، )٧/١٣٦(بدائع الصنائع، للكاساين، ) ٣(
).١٢/٢٣(، التمهيد، البن عبد الرب، )١٠/٧(ة، ، املغني، البن قدام)٧/٣٢٩(

).١٢/٢٣(التمهيد، البن عبد الرب، ) ٤(
).٢/٦٤١(أحكام أهل الذمة، البن القيم، ) ٥(
).١٠/٣٢(، املغني، البن قدامة، )٢/٦٤٠(، أحكام أهل الذمة، البن القيم، )١٢/٢٣(التمهيد، البن عبد الرب، ) ٦(



 

وقع اإلمجاع عىل أنه بمجرد إسالم املرأة فقد حرم اجلامع بينهام إذا كان الزوج وثنيا -٥
ُّووجب التفريق احليس ُ.

الناس ال خيتلفون يف أنه ليس له أن يطأها يف تلك «: يف كتاب األمخقال الشافعي 
زوجني الوثنيني يسلم باب ال«: ، وقال البيهقي يف السنن الكربى)١(»احلال إذا كانت وثنية

́ ﴿: Tأحدمها فاجلامع ممنوع حتى يسلم املتخلف منهام؛ لقول اهللا  ³²±°¯®
¶µ﴾]١٠: املمتحنة[وقوله تعاىل ، :﴿È Ç Æ Å﴾]٢(»]١٠: املمتحنة(.

وأمجعت األمة عىل أن املرشك ال يطأ املؤمنة بوجه؛ ملا يف «: Pوقال القرطبي 
.)٣(»ذلك من الغضاضة عىل اإلسالم

يف أثر -رمحهم اهللا-قبل الدخول يف رسد مذاهب الفقهاء -مما جيدر ذكره هنا وإن
بعد نزول آية -ًأهنم مجيعا -إسالم أحد الزوجني، وبقاء اآلخر مرصا عىل كفره

يتفقون عىل أنه بإسالم أحد الزوجني وبقاء اآلخر عىل الكفر تتوقف احلياة -املمتحنة
ة املؤمنة، وتتوقف احلياة الزوجية بني الزوج املؤمن الزوجية بني الزوج الكافر والزوج

ِّوالزوجة الوثنية الكافرة، فال مجاع وال انكشاف وال إنجاب، وال أي يشء من املس، 
ُّوال أي يشء من دواعي اجلامع بينهام، وال حيق للكافر الوثني أن يعود إىل احلياة الزوجية 

َحلياة الزوجية إذا أسلم فريض باهللا ربا ُّما دام عىل كفره، وإنام حيق أن يعود إىل ا ِ
.)٤(ًنبيا ورسوالجًوباإلسالم دينا وبمحمد 

مل خيتلف العلامء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدهتا أنه ال «: قال ابن عبد الرب

).٦/٣٩٦(األم، للشافعي، ) ١(
).٧/١٨٥(السنن الكربى، للبيهقي، ) ٢(
).٣/٧٢(تفسري القرطبي، ) ٣(
حممد عبد القادر أبو فارس، ضمن بحوث املجلة العلمية . أثر إسالم أحد الزوجني يف النكاح، د: بحث) ٤(

.م٢٠٠٣يناير -ه١٤٢٣، ذو القعدة )٣٢٧ص(للمجلس األورويب لإلفتاء، العدد الثاين، 



 

َّسبيل لزوجها إليها، إذا كان مل يسلم يف عدهتا، إال يشء روي عن إبراهيم النخعي شذ  َ َ ِ ُ
.)١(»مجاعة العلامء، ومل يتبعه عليه أحد من الفقهاء، إال بعض أهل الظاهرفيه عن 

ٌمل يرد نقل صحيح عن عامل أو فقيه أو مفرس «: حممد عبد القادر أبو فارس. قال د ْ َِ
ٍّيف جواز استمرار املؤمنة زوجة لكافر مرص عىل كفره، واالستمتاع هبا وجمامعتها  ٍ ً

ٌافر، ومل يرد نص أو نقل صحيح عن فقيه أو عامل أو واإلنجاب منها، وهي مؤمنة وهو ك ٌّ ْ َِ
ُّمفرس عىل جواز استمرار احلياة الزوجية بني مؤمن وكافرة ترص عىل كفرها ووثنيتها، 
فتستمر املعارشة والتكشف واجلامع واإلنجاب، وإن كانت الزوجة كافرة ومرصة عىل 

اة الزوجية ويمنعون العرشة كفرها وقد عرض اإلسالم عليها، بل اجلميع يوقفون احلي
.)٢(»بينهام بمجرد إسالم أحدمها، وال حتل العرشة الزوجية إال بإسالم اآلخر

وبعد اتفاقهم عىل ما سبق فقد اختلفوا يف إبطال العقد، وكيف يتم، ومتى يتم؟
أصلها عند ابن القيم يف )٣(ًوقد نقل بعض املعارصين ثالثة عرش قوال يف ذلك

.)٥(وهي تعود إىل ثالثة أقوال رئيسةأقوال، )٤(تسعة
ُّوفيام ييل ذكر هذه األقوال الثالثة عرش ثم ردها إىل األقوال الثالثة الرئيسة َ ُ ْ ِ :

.يبطل عقد النكاح بينهام بمجرد إسالم أحدمها قبل اآلخر-١
، )٦(وهذا مذهب احلسن البرصي يف رواية، وعطاء بن أيب رباح يف رواية، وعكرمة

).١٢/٢٣(الرب، التمهيد، البن عبد ) ١(
).٣١٩ص(أبو فارس، . أثر إسالم أحد الزوجني، د) ٢(
عبد اهللا اجلديع، ضمن بحوث املجلة العلمية للمجلس . إسالم املرأة وبقاء زوجها عىل دينه، د: بحث) ٣(

).١٥١-١٤٩ص(م، ٢٠٠٣األورويب لإلفتاء، العدد الثاين، 
.دهاوما بع) ٢/٦٤١(أحكام أهل الذمة، البن القيم، ) ٤(
إسالم املرأة وبقاء زوجها عىل دينه، لفيصل مولوي، ضمن بحوث املجلة العلمية للمجلس األورويب : بحث) ٥(

).٢٦٥ص(م، ٢٠٠٣لإلفتاء، العدد الثاين، 
َّعكرمة موىل ابن عباس، القريش موالهم، املدين، الرببري األصل، العالمة، احلافظ، املفرس، حدث عن)٦(





 

، وعبد اهللا بن )١(ويس، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلموقتادة السد
بن حنبل، تبعه عليها بعض أمحد، وهو رواية عن )٣(يف رواية، وأيب ثور)٢(شربمة

أصحابه، ومذهب أيب حممد بن حزم، كذلك هو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إذا كانت 
ٍالزوجة غري مدخول هبا، وهو مذه .ب سفيان الثوري إذا كان الزوجان يف دار احلرب خاصةَ

ُيبطل عقد النكاح بينهام إذا سبق الزوج الزوجة باإلسالم، ومل تسلم معه يف نفس -٢ َ ُ
املجلس، وقد عرض عليها اإلسالم، وليست كتابية، وهذا مذهب املالكية،

.وابن قيم اجلوزية
ِمل تسلم الزوجة بعده يف مدة يسرية، يبطل عقد النكاح بينهام إذا أسلم الزوج، و-٣ ِ ْ ُ

.وهذا مذهب بعض املالكية، كابن القاسم
ُيبطل عقد النكاح بينهام إذا أسلم أحدمها قبل اآلخر، ومل يسلم اآلخر منهام يف عدة -٤

الزوجة، وهذا مذهب جماهد املكي يف الرواية الصحيحة عنه، وهو رواية عن 
وعمر بن عبد العزيز، وعبد اهللا بن شربمة، احلسن البرصي، وعطاء بن أيب رباح،

ًكذلك هو مذهب األوزاعي والليث بن سعد، واملالكية يف الزوجة تسلم أوال،  ُ
 

، )٧/٧( اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، . #١٠٥أيب هريرة، وابن عمر، تويف سنة ابن عباس، وعائشة، و
).٥/١٢( سريأعالم النبالء، للذهبي، 

ًعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، القريش العدوي املدين، موىل عمر بن اخلطاب، وكان كثري احلديث ضعيفا جدا، ) ١(
دينار، وصفوان بن سليم، وحممد بن املنكدر، تويف سنة روى عن أبيه زيد بن أسلم، وأيب حازم سلمة بن

).١٧/١١٤(، هتذيب الكامل، للمزي، )٥/٤١٣(الطبقات الكربى، البن سعد، . #١٨٢
َّعبد اهللا بن شربمة، الضبي، اإلمام العالمة، فقيه العراق، قايض الكوفة، حدث عن أنس بن مالك،) ٢(

الطبقات الكربى، البن . #١٤٤يق، وعامر الشعبي، تويف سنة بن واثلة، وأيب وائل شقوأيب الطفيل عامر
).٦/٣٤٧(، سريأعالم النبالء، للذهبي، )٦/٣٥٠(سعد، 

أبو ثور، إبراهيم بن خالد، الكلبي، اإلمام احلافظ احلجة املجتهد، البغدادي الفقيه، مفتي العراق، أخذ الفقه ) ٣(
، ه١٧٠يد، وأيب معاوية الرضير، ولد يف حدود سنة عن الشافعي، سمع من سفيان بن عيينة، وعبيدة بن مح

).١٢/٧٢( ، سري أعالم النبالء، للذهبي، )٩٢ص( طبقات الفقهاء، للشريازي، . #٢٤٠وتويف سنة 



 

.والشافعية، واحلنابلة، وإسحاق بن راهويه
يبطل عقد النكاح بينهام إذا انتقل املسلم منهام من دار احلرب إىل دار اإلسالم، -٥

.وهذا مذهب احلنفية خاصة
َيبطل عقد النكاح بينهام ساعة إسالم أحدمها، وذلك إذا كانا غري كتابيني، أما إذا -٦ َ ِ ِ ِ َ

ُكانا كتابيني فيفرق بينهام، وهذا مذهب عطاء بن أيب رباح يف رواية عنه، وظاهر  َّ
.وجماهد وسعيد بن جبري يف بعض الروايات)١(ِاملنقول عن طاوس

دمها يف دار احلرب، وحاضت الزوجة ثالث يبطل عقد النكاح بينهام إذا أسلم أح-٧
.ُحيض، ومل يسلم اآلخر منهام، وهذا مذهب احلنفية خاصة

ُيبطل عقد النكاح بينهام إذا أسلم أحدمها، ودعي اآلخر إىل اإلسالم فأبى أن يسلم، -٨ َُ ِ
.وهذا قول عمر بن عبد العزيز يف رواية، والزهري من وجه ضعيف

ًهام مطلقا إال بقضاء القايض، وهذا مقتىض قول طاوس ال يبطل عقد النكاح بين-٩
، وإحدى الروايات عن عمر بن )٢(اليامين، وسعيد بن جبري، واحلكم بن عتيبة

ِالعزيز، ويف رواية ضعيفة عن الزهري، وهو ظاهر قول عبد اهللا بن عباس، عبد ُ
ُكام كان يرى للزوجة املسلمة إبطاله باختيارها، وترك زوجها الكافر َ.

ًال يبطل عقد النكاح بينهام إذا كانا مجيعا يف دار اإلسالم إال بقضاء القايض، وهذا -١٠
.مذهب احلنفية، وسفيان الثوري

طاووس بن كيسان، اليامين، اخلوالين، الفقيه القدوة، عامل اليمن، الفاريس، ثم اليمني، احلافظ، روى عن ) ١(
، )٤/٥٠٠(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم، . #١٠٦باس، وأيب هريرة، تويف سنة جابر، وابن عمر، وابن ع

).٥/٣٨(سري أعالم النبالء، للذهبي، 
ًاحلكم بن عتيبة الكندي، موالهم الكويف، اإلمام الكبري، عامل أهل الكوفة، كان احلكم ثقة ثبتا فقيها من كبار ) ٢( ً

اجلرح والتعديل، . #١١٥، وتويف سنة ه٤٦نحو سنة أصحاب إبراهيم، وكان صاحب سنة واتباع، ولد
).٥/٢٠٨(، سري أعالم النبالء، للذهبي، )٣/١٢٣(أيب حاتم، البن



 

ال يبطل عقد النكاح بينهام إال بقضاء القايض، أو بانتهاء العدة، وهذا مذهب -١١
.الزهري يف رواية

خر إىل عقد جائز، ويكون ينتقل عقد النكاح بينهام إذا أسلم أحدمها دون اآل-١٢
ًالنكاح موقوفا، فإن أسلم اآلخر منهام استمر النكاح، وهلا أن تنكح زوجا غريه،  َّ ً

بن حنبل، ومذهب داود بن عيل الظاهري، وشيخ أمحدوهذا رواية مضعفة عن 
.اإلسالم ابن تيمية، كذلك هو مذهب ابن القيم يف حالة سبق الزوجة باإلسالم

كاح بينهام إىل عقد جائز، يبيح للزوجة مفارقة الزوج إن شاءت، كام ينتقل عقد الن-١٣
ٍيبيح مكثها معه كزوجة إن شاءت، ما داما يف موضع متكني، كدار إسالم، وعليه  ِ ٍ ِ

الصحيحة املحفوظة عن أمري املؤمنني عمر، والرواية عن أمري املؤمنني تدل الرواية 
.)٢(خعي، ومحاد بن أيب سليامنوإبراهيم الن)١(عيل، وهو مذهب عامر الشعبي

َوهذه األقوال يمكن ردها  ُّ : إىل ثالثة أقوال رئيسة عىل النحو التايل-كام سبق-َ
بطالن عقد النكاح السابق بني املسلمة وغري املسلم، واخلالف ضمن هذا : األول

، والقول احلادي عرش ٨إىل ١القول عىل وقت البطالن فقط، وهو يشمل األقوال من 
ا، وهو أنه ال يبطل عقد النكاح إال بقضاء القايض، أو بانتهاء العدة، فهو يتوافق يف ًأيض

.النهاية مع من يقول ببطالن العقد بانتهاء العدة
ًال يبطل عقد النكاح السابق إال بقضاء القايض مطلقا، أو يف دار اإلسالم : الثاين

َّعامر بن رشاحيل بن عبد الشعبي، اإلمام، عالمة العرص، حدث عن سعد بن أيب وقاص، وسعيد بن زيد، ) ١(
، سري أعالم النبالء، )٦/٢٤٦( سعد، الطبقات الكربى، البن . #١٠٤وأيب موسى األشعري، تويف سنة 

).٤/٢٩٤(للذهبي، 
محاد بن أيب سليامن بن مسلم الكويف، األشعري، العالمة اإلمام، فقيه العراق، روى عن أنس بن مالك، وتفقه )٢(

كم أبو حنيفة، وابنه إسامعيل بن محاد، واحلاإلمام روى عنه تلميذه بإبراهيم النخعي، وهو أنبل أصحابه وأفقههم،
).٥/٢٣١(، سري أعالم النبالء، للذهبي، )٨٣ص( طبقات الفقهاء، للشريازي، . #١٢٠ابن عتيبة، تويف سنة 



 

.ًفقط، هذا هو القول التاسع والعارش واحلادي عرش أيضا
َينتقل العقد السابق من عقد الزم إىل عقد جائز، جييز هلا أن تفارقه وتنكح : الثالث ُ َ ِ ُ ُ ٍ ٍ ٍٍ

ًزوجا غريه إن شاءت، وال جيوز له أن يطأها مطلقا يف دار احلرب، أو يف دار اإلسالم،  ْ ً
َوجيوز الوطء بينهام ما دامت يف دار اإلسالم، وفق-قول ابن القيم-الثاين عرش َوفق القول 

عامر الشعبي، وإبراهيم -فيام بعد-والذي تبناه -قول عمر وعيل-القول الثالث عرش 
.النخعي، ومحاد بن أيب سليامن

وبفحص هذه األقوال نجد أنه باعتامد القول بالتفريق واإلبطال ملا بينهام من 
َالعقد، فقد اختلف يف مسائل، هي َ ِ ُ ْ :

: نوع اإلبطال الذي يلحق عقد النكاح-١
.هو فسخ جيب بعد انقضاء العدة، وهو رأي األئمة األربعة: قول األولال

.هو طالق: القول الثاين
.يبقى النكاح مع عدم املسيس حتى حيكم القايض بالتفريق: القول الثالث
.ًيكون موقوفا: القول الرابع

بحيث يتحول العقد إىل عقد جائز من جهة الزوجة، فلها أن تبقى معه من غري 
.ًوهلا أن تفارقه وتنكح زوجا غريهمسيس، 

: كيفية الرد واالستئناف-٢
.ُّعىل القول بأنه فسخ بعد انقضاء العدة يكون الرد بعقد ومهر جديدين: القول األول

.يرجع الزوج إليها من غري احتياج إىل عقد جديد إذا أسلم قبل انقضاء عدهتا: القول الثاين
.ن بصداقها القديميرجع بعقد جديد، لك: القول الثالث
!يستمر عىل النكاح القديم، ولو بعد انقضاء العدة، ولو طالت املدة: القول الرابع



 

ُاملدة التي يمكن للمتأخر فيها الرد إىل احلياة الزوجية-٣ َّ :
إذا أسلم املتأخر خالل عدهتا استأنف حياته الزوجية، وإذا أسلم : القول األول

.و مذهب األئمة األربعةبعدها فال سبيل له عليها، وه
ًال حد للمدة التي جيوز فيها الرد، ما دامت مل تنكح زوجا غريه، وهو : القول الثاين ْ ُِّ ْ َ َّ

.قول ابن تيمية وابن القيم
: األدلة واملناقشات
: أدلة القول األول

من القرآن الكريم، والسنة املطهرة، وفتاوي الصحابة وفعلهم، وهو مذهب 
.)١(وأتباع مذاهبهم، وطوائف كثرية من السلف واخللفاألئمة األربعة،
ِبطالن عقد النكاح إما بانقضاء العدة، كام هو مذهب األغلبية، أو : وخالصته َِّ َّ ُ

.بقضاء القايض، كام هو مذهب الزهري يف رواية
.واستدلوا ملذهبهم بالكتاب، والسنة، وآثار الصحابة

: القرآن الكريم: ًأوال
z y x w } | { ~� ¡ ¢ ﴿:قوله تعاىل-١
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.]١٠: املمتحنة[

، زاد املحتاج برشح املنهاج، لعبد اهللا بن الشيخ حسن )٣/٢٥٤(حاشية قليويب عىل رشح املنهاج، ) ١(
، املدونة )٢٤٠-٣/٢٣٩(م، ١٩٨٨عبد اهللا األنصاري، املكتبة العرصية، بريوت، : الكوهجي، حتقيق

، كشاف القناع، )٥٥٠-٢/٥٤٩(، الكايف، البن عبد الرب، )٢/٢١٢(الكربى، رواية سحنون بن سعيد، 
، الدر )٢/٣٣٦(، بدائع الصنائع، للكاساين، )٢/٢٨(، املحرر، للمجد ابن تيمية، )٥/١١٨(للبهويت، 

).١٨٩-٣/١٨٨(املختار، للحصكفي، 



 

: وجه الداللة
ًنصت هذه اآلية نصا رصحيا عىل عدم إرجاع املؤمنات املهاجرات إىل الكفار، 
َّوحرمت بقاء املؤمنات زوجات للكافر، وأمرت كل مؤمن يتزوج كافرة أن يفارقها،  ْ ٍْ ِ َ َّ

.]١٠: املمتحنة[﴾® ¯ ° ± µ ´ ³ ²¶﴿: اآليةبقوله تعاىل يف
َبني أن «: -]١٠: املمتحنة[﴾®¯µ´³²±°¶﴿: يف قوله تعاىل-قال ابن العريب  َّ َ

َوالذي أوجب فرقة املسلمة من )١(»العلة عدم احلل باإلسالم، وليس اختالف الدارين َ ُْ
.زوجها هو إسالمها

للنهيتعليل]١٠: ةاملمتحن[﴾®¯µ´³²±°¶﴿: إن عبارة«: يقول الشوكاين
منفرقتهايوجباملرأةإسالموأن،لكافرحتلالاملؤمنةأنعىلدليلوفيه،هنعإرجاعن

المتناعوالثاين،النكاحزواللبياناألولأو،احلرمةلتأكيدوالتكرير،هجرهتاجمردالزوجها
.)٢(»اجلديدالنكاح

]١٠: املمتحنة[﴾È Ç Æ Å﴿: قوله تعاىل-٢
حتريم]١٠: املمتحنة[﴾ÈÇÆÅ﴿: قوله تعاىل«: Pبن كثري قال ا

.)٣(»معهنَواالستمراراملرشكات،َنكاحاملؤمننيعبادهعىل،Tاهللامن
هذا «: -]١٠: املمتحنة[﴾ÈÇÆÅ﴿: يف قوله تعاىل-وقال ابن العريب 

: فسريقال أهل الت. بيان المتناع نكاح املرشكة من مجلة الكوافر، وهو تفسريه واملراد به
َّأمر اهللا تعاىل كل من كان له زوجة مرشكة أن يطلقها، وقد كان الكفار يتزوجون  َ ُ َْ َِّ ََّ َ َ َ
َاملسلامت، واملسلمون يتزوجون املرشكات، ثم نسخ اهللا ذلك يف هذه اآلية وغريها،  َ َ َّ

).٤/٢٣٠(يب، أحكام القرآن، البن العر) ١(
).٥/٢٨٦(فتح القدير، للشوكاين، ) ٢(
).٨/٩٤(تفسري ابن كثري، ) ٣(



 

.)١(»وكان ذلك نسخ اإلقرار عىل األفعال باألقوال
K J I H GF E D C B M L ﴿: قال تعاىل-٣
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: دلت هذه اآلية عىل حكمني
.حتريم زواج املسلم من املرشكة حتى ولو أعجبته، طاملا بقيت عىل رشكها: األول
َحتريم زواج املسلمة من املرشك حتى ولو أعجبها وأعجب أهلها، طاملا : الثاين َ

.بقي عىل رشكه
َتني هي الرشك باعتباره الوصف املؤثروعلة التحريم يف احلال َ)٢(.

: موقع آية املمتحنة من آية البقرة
ًآية البقرة متنع النكاح إطالقا بني املسلمني واملرشكات، وبني املرشكني «

وبقي بزواج املسلمني من الكتابيات، ) بآية املائدة(واملسلامت، وقد جاء اإلذن بعد ذلك 
لكافرات أو املرشكات، أما زواج املسلمة من غري املسلم فقد بقي املنع يشمل الباقي من النساء ا

ًممنوعا عمال بعموم آية البقرة، وانعقد عىل ذلك اإلمجاع، كام هو معروف ً.
وجاءت آية املمتحنة تتناول عقود الزواج السابقة عىل اإلسالم، وهيمنا يف هذا 

-دار الكفر-دها البحث املرأة إذا أسلمت وبقي زوجها عىل دينه، وتركت بال
¨©ª ﴿والتحقت بدار اإلسالم واهلجرة، لقد نصت اآلية بوضوح 

.وبينت علة ذلك، وهي عدم احللية بني املؤمنات والكافرين]١٠: املمتحنة[﴾»¬

).٤/٢٣١(أحكام القرآن، البن العريب، ) ١(
).٢٤٩ص(إسالم املرأة وبقاء زوجها عىل دينه، فيصل مولوي، ) ٢(



 

.ًآية البقرة منعت ابتداء النكاح بني املسلمة والكافر: ًإذا
﴾®¯°±﴿وللعقود اجلديدة َّوآية املمتحنة أكدت هذا املنع بالنسبة للعقود السابقة، 

بموجب ]١٠: املمتحنة[﴾µ´³²¶﴿-ولو بموجب عقود سابقة-]١٠: املمتحنة[
.عقود جديدة

وإذا كانت آية املمتحنة نزلت بمناسبة هجرة بعض املسلامت إىل املدينة، وجاء 
ِالنهي عن إرجاعهن إىل الكفار، فإن تعليل هذا النهي مل يأت مبنيا عىل ظرف معني 

يه اإليذاء، أو التعذيب، أو الضغط عىل املرأة املسلمة من زوجها الكافر، وإنام يقع ف
، وهذا أمر ال عالقة له باختالف الدار، وال )بعدم احللية(ًجاء النهي معلال 

ِبالتعرض لألذى املحتمل َ َ.
.فآية البقرة متنع إنشاء عقود جديدة

.)١(»وآية املمتحنة متنع استمرار العقود القديمة
: السنة املطهرة: ًانياث

عىلَزينبُهَابنتِّدَرجاهللارسولأن: جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن -١
.)٢(جديدونكاحجديدٍبمهرالربيعبنالعاصأيب 

زينبابنتهجالنبيَّدَر: قالعباسابنعنعكرمةعناحلصنيبنداودعن -٢
.)٣(اًنكاحْثِدُْحيوملاألولاحبالنكسننيستبعدالربيعبنالعاصأيب عىل

).٢٥٧(إسالم املرأة وبقاء زوجها عىل دينه، فيصل مولوي، ) ١(
، وابن ماجه، )١١٤٢(ما جاء يف الزوجني املرشكني يسلم أحدمها، : النكاح، بابأخرجه الرتمذي، كتاب) ٢(

.»هذا حديث فيه مقال«: ، وقال الرتمذي)٢٠١٠(الزوجني يسلم أحدمها قبل اآلخر، : كتاب النكاح، باب
ُّإىل متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، : أخرجه أبوداود، كتاب الطالق، باب) ٣( َ لرتمذي، كتاب ، وا)٢٢٤٠(ُ

ليس بإسناده بأس، ولكن ال «: ، وقال)١١٤٣(ما جاء يف الزوجني املرشكني يسلم أحدمها، : النكاح، باب
.»نعرف وجه هذا احلديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصني من قبل حفظه



 

: درجة احلديث األول
هذا حديث يف إسناده مقال، والعمل عىل : -بعد رواية احلديث-Pقال الرتمذي 

هذا احلديث عند أهل العلم أن املرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي يف العدة 
بن أنس، واألوزاعي، والشافعي، ُّأن زوجها أحق هبا ما كانت يف العدة، وهو قول مالك

.)١(وأمحد، وإسحق
ًويف إسناده حجاج بن أرطاة، وهو معروف بالتدليس، وأيضا مل : ويف نيل األوطار

يسمعه من عمرو بن شعيب، كام قال أبو عبيد، وإنام محله عن العرزمي وهو ضعيف، 
ٌوقد ضعف هذا احلديث مجاعة من أهل العلم َ َ َّ)٢( .

: ايندرجة احلديث الث
-وقال . ًويف احلديث اآلخر أيضا مقال: -قبل أن يرويه-Pقال الرتمذي 

ٌهذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن ال نعرف وجه هذا احلديث، : -بعد أن رواه
ِولعله قد جاء هذا من قبل داود بن احلصني من قبل حفظه َِ َِ فعبارة الرتمذي واضحة أنه . ِ

َمل يصحح احلديث، بل ذكر ضعف َ َ َ َ َّضبط داود بن احلصني وحفظه، وقد رد كثري من ِ ََ ِ ِ
.)٣(العلامء رواية داود بن احلصني وبخاصة إذا روى عن عكرمة، وجتنبوا روايته

: وجه الداللة من احلديثني
ِّحبس ابنته زينب عن أيب العاص بعد غزوة بدر واملن عليه، جأن الرسول -١

).٣/٤٤٧(سنن الرتمذي، ) ١(
ميزان االعتدال يف نقد ، ويراجع )٦/١٩٤(كاين، ، نيل األوطار، للشو)٩/٤٢٣(فتح الباري، البن حجر، ) ٢(

الرجال، لشمس الدين حممد بن أمحد الذهبي، ومعه ذيل ميزان االعتدال، أليب الفضل عبد الرحيم بن احلسني 
عيل حممد عوض، وعادل أمحد عبد املوجود، وعبد الفتاح أيب سنة، دار الكتب العلمية، : العراقي، حتقيق
).٢/١٩٧(م، ١٩٩٥-#١٤١٦، ١طبريوت، لبنان، 

).٧-٣/٦(املرجع السابق، ) ٣(



 

ْوظلت عند أبيهاعىل أن يبعث زينب، وجاء هبا زيد بن حارثة َّ .
ُعند هجرهتا وحياهتا يف املدينة انقطعت العرشة الزوجية بينها وبني -٢ ِ

.العاصأيب
ُبقيت العرشة الزوجية منقطعة حتى أسلم أبو العاص، فأعادها الرسول -٣ إليه بعد جِ

ُإسالمه، فبعضهم يقول ْ ُ ÇÆÅ ﴿: وكانت يف عدهتا بعد نزول آية املمتحنة: ُ
È﴾]أعادها إليه : فأعادها إليه، وهي يف عدهتا، ومنهم من يقول]١٠: ةاملمتحن

.بعد عدهتا بعقد جديد ومهر جديد
َرد الرسول زينب عىل أيب العاص يدل بوضوح عىل ما تقدم من انقطاع : ُولفظ-٤ ََّ ُّ َُ َّ

.)١(العرشة الزوجية واخللوة وسائر أسباب اجلامع ودواعيه
: موفتاوهييفعل الصحابة : ًثالثا

قبل نزول هذه اآلية، )٢(كان له زوجتان مرشكتانسثبت أن عمر بن اخلطاب -١
.قريبة وأم كلثوم اخلزاعية: فلام نزلت قام بفراقهام، ومها

كانت حتته أم احلكم بنت أيب سفيان، وكانت مرشكة سأن عياض بن غنم -٢
َفطلقها فتزوجها عبد اهللا بن عثامن الثقفي َ بنت ربيعة بن عبد ، وكانت أروى)٣(َّ

َاملطلب مرشكة حتت طلحة بن عبيد اهللا، فطلقها َ َّ)٤( .
أنه قىض يف املرأة التي تسلم ويرص زوجها عىل سصح عن عمر بن اخلطاب -٣

.الكفر أن يفرق بينهام

).٣٢٢ص(حممد أبو فارس، . أثر إسالم أحد الزوجني، د) ١(
).٢٧٣١(الرشوط ىف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الرشوط، : أخرجه البخاري، كتاب الرشوط، باب) ٢(
). ٥٢٨٧(كات وعدهتن، أخرجه البخاري، كتاب الطالق، باب نكاح من أسلم من املرش) ٣(
.»سنده حسن«: )٩/٤١٩(، قال احلافظ يف فتح الباري، )١٠/٣٣٥٠(أخرجه ابن أيب حاتم، ) ٤(



 

ًوذلك أن رجال من بني تغلب يقال له عباد بن النعامن كان حتته امرأة من بني متيم، 
َإما أن تسلم، وإما أن أنزعها منك، فأبى أن يسلم فنزعها منه: فقالفأسلمت فدعاه عمر،  ْ َ ِْ ُِ ُ)١(.

َملا سئل عن نكاح املسلم اليهودية والنرصانية-أنه قال موعن جابر بن عبد اهللا بن حرام-٤ َ ِ ِ- :
ٌّال يرثن مسلام وال يرثهن، ونساء أهل الكتاب لنا حل ونساؤنا عليهم حرام« ِ َّ ُ َ َ َُ ِْ ًِ«)٢( .

عبارة عامة تشمل العقد والوطء، فيحرم عىل » نساؤنا عليهم حرام«: وعبارة
َاملسلمة أن تنكح كافرا كتابيا، وحيرم عليها أن متكنه من الوطء كذلك، والعربة  ِّ كام هو -ً

.بعموم اللفظ، ال بخصوص السبب-معلوم
.)٣(»ليهإذا أسلمت النرصانية قبل زوجها بساعة حرمت ع«: معن ابن عباس و-٥

ُيف اليهودية أو النرصانية تكون حتت اليهودي أو النرصاين فتسلم، اًوعنه أيضا  ِْ ُ َ
َيفرق بينهام، اإلسالم يعلو وال يعىل عليه«: فقال ْ ُ ُُ ُ َُّ . )٥(، وسنده صحيح)٤(»َ

واحلسن، واحلكم بن عتيبة، وسعيد ،ُوقد أفتى هبذا من التابعني عطاء بن أيب رباح، وجماهد
.)٦(وغريهمري، وعكرمة موىل ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، وطاوس، وقتادةابن جب

: القول الثاين
ًال يبطل عقد النكاح إال بقضاء القايض مطلقا، أو يف دار اإلسالم : وخالصته

ًفقط، وهو خالصة القول التاسع والعارش واحلادي عرش أيضا، وهو ظاهر قول 
.سلمة إبطاله باختيارها، وترك زوجها الكافرعباس، كام كان يرى للزوجة املابن

).٥/٩١(املرجع السابق، ) ١(
).٧/٣١٢(، املحىل، البن حزم، )٧/١٧٢(السنن الكربى، للبيهقي، ) ٢(
).٥٢٨٧(انية حتت الذمي أو احلريب، إذا أسلمت املرشكة أو النرص: أخرجه البخاري، كتاب الطالق، باب) ٣(
).٣/٢٥٧(رشح معاين اآلثار، للطحاوي، ) ٤(
).٩/٤٢١(فتح الباري، البن حجر، ) ٥(
).٩/٤٢١(، فتح الباري، البن حجر، )٧/٣١٢(، املحىل، البن حزم، )٩١-٥/٩٠(مصنف ابن أيب شيبة، ) ٦(



 

وهو مقتىض قول طاوس، وسعيد بن جبري، وسفيان الثوري، والزهري يف رواية 
.)١(عنه، وهو مذهب احلنفية

أن املرأة إذا أسلمت وهاجرت من دار كفر إىل دار اإلسالم، فإن : ومذهب احلنفية
.ورهتا يف دار اإلسالماختالف الدارين يفرق بينها وبني زوجها، بمجرد صري

َوتفصيل ما أمجل من مذهبهم يف هذه القضية عىل املسائل التالية ِ ْ ُ :
أن يكون الزوجان من أهل دار اإلسالم بالذمة، فإذا أسلم الزوج : املسألة األوىل

َوزوجته ليست كتابية عرض عليها اإلسالم، فإن أبت فرق بينهام القايض ََّ.
َفيعرض اإلسالم عىل الزوج فإن أسلم وإال فرق وكذلك إذا أسلمت الزوجة،  ََّ

.)٢(بينهام القايض
.)٣(ًوبناء عليه فإنه ما مل يفرق بينهام القايض فهي امرأته

أن يكون الزوجان من أهل دار احلرب، فإذا أسلم أحدمها ومل : املسألة الثانية
يض هياجر، فهي امرأته حتى حتيض ثالث حيض إن كانت من ذوات احليض، أو مت

ُثالثة أشهر، فإذا مضت هذه املدة ومل يسلم اآلخر منهام وقعت الفرقة بينهام َ ُ ِْ ُ ِْ ُ)٤(.
َوليست هذه بعدة لشموهلا غري املدخول هبا؛ إذ ال يفرقون بينهام ٍ َّ)٥(.

ُأن يكون الزوجان من أهل دار احلرب، فيسلم أحدمها، ثم خيرج إىل : املسألة الثالثة ِْ ُ َ

، بدائع الصنائع، )٣٣١-٥/٣٣٠(، ، أحكام القرآن، للجصاص)٩٢-٥/٩١(مصنف ابن أيب شيبة، ) ١(
).٣٥٩، ٣٥٥-٤/٣٥٤(، حاشية ابن عابدين، )٣/٤١٩(، فتح القدير، البن اهلامم، )٢/٣٣٦(للكاساين، 

).٣٥٩، ٣٥٥-٤/٣٥٤(حاشية ابن عابدين، ) ٢(
).٤/٣٥٩(، حاشية ابن عابدين، )٣/٤١٩(فتح القدير، البن اهلامم، ) ٣(
).٣/٢٥٨(، رشح معاين اآلثار، للطحاوي، )٥/٣٣٠(أحكام القرآن، للجصاص، ) ٤(
).٤/٣٦٣(، حاشية ابن عابدين، )٣/٤١٩(فتح القدير، البن اهلامم، ) ٥(



 

ُتقع الفرقة الختالف الداردار اإلسالم، فهنا  َ ُْ)١(.
: أدلة القول الثاين

أما ما يتعلق باملسألة األوىل، فبعد اتفاق احلنفية مع اجلمهور يف إبطال النكاح، 
ْوإجياب الفرقة، واستدالهلم لذلك بأدلتهم، استدلوا الشرتاط القايض بأدلة، منها ُ :

ِقضاء عمر بالفرقة-١ َ ْ نرصاين، حتته امرأة نرصانية حيث كان رجل من بني تغلب : ُ
َفأسلمت فرفعت إىل عمر، فقال له ُ َْ َْ ِ ُإن أسلمت وإال فرقت بينكام، فقال له: َ َْ َّ ْمل أدع هذا إال : َّ َ َ

ِإنه أسلم عىل بضع امرأة، قال: ًاستحياء من العرب أن يقولوا ْ َففرق عمر: ُ .)٢(بينهامَّ
: وجه الداللة

َلو أن الفرقة تقع بمجرد اإلسالم مل يكن للتفريق الصادر عن عمر  َ ًمعنى، وقد سُْ
.)٣(ًوقع بمحرض الصحابة فكان إمجاعا

: القياس واملعقول من وجهني-٢
ًال جيوز أن يكون جمرد اإلسالم مبطال للنكاح؛ ألن اإلسالم إنام عرف عاصام -أ ً

ًقد صحح ابتداء عقد النكاح بني كافر ًلألمالك، فكيف يكون مبطال هلا، وإذا كان
.)٤(وكافرة فاإلبقاء عليه عند إسالم أحدمها أسهل وأوىل

إن إضافة انقطاع النكاح لإلسالم ال نظري له يف الرشع، وال أصل يلحق به -ب
ًقياسا بجامع صحيح معترب، وال يوجد نقل سمعي يفيده، فكان مضافا إىل قضاء القايض ٌ ً)٥(.

).٣/٤٣٠(، أحكام القرآن، للجصاص، )٣/٢٥٩(رشح معاين اآلثار، للطحاوي، ) ١(
مهدي : ، حتقيقاحلجة عىل أهل املدينة، ملحمد بن احلسن الشيباين، )٩١-٥/٩٠(مصنف ابن أيب شيبة، ) ٢(

).٤/٢١٢(، التاريخ الكبري، للبخاري، )٧-٤/٦(، حسن الكيالين القادري، دار عامل الكتب، بريوت
).٢/٣٣٧(بدائع الصنائع، للكاساين، ) ٣(
).٢/٣٣٧(املرجع السابق، ) ٤(
).٣/٤١٩(فتح القدير، البن اهلامم، ) ٥(



 

أن يكون الزوجان من أهل دار احلرب، وعدم وجدان القايض أو ويل وأما يف حالة 
األمر، وهي املسألة الثانية يف مذهبهم فيقام رشط البينونة يف الطالق الرجعي مقام القايض، 
وإقامة الرشط مقام العلة عند تعذر اعتبار العلة جائز، فنزل انقضاء ثالث حيضات مقام 

.)١(تفريق القايض
ِال يعتربوهنا عدة، وإنام سببا أو رشطا لوقوع الفرقةعىل أن احلنفية َ ُ ًْ ً.

ِوهي اعتبار اختالف الدار موجبا لوقوع الفرقة يف حال كون : وأما املسألة الثالثة َ ُْ ً
ُالزوجني من أهل دار احلرب، فيسلم أحدمها، ثم خيرج إىل دار اإلسالم، فهنا تقع  َ

.)٢(الفرقة، الختالف الدار
َوقد ورد ما ي .)٣(ًفيد هذا االعتبار عند املالكية أيضاََ

ُومعنى اختالف الدارين الذي تتحقق به الفرقة عند احلنفية ومن معهم هو أن يكون  َ ُْ
ًأحد الزوجني من أهل دار اإلسالم حقيقة أو حكام، باإلسالم أو الذمة، واآلخر من أهل  ً

دار الكفر، ثم هياجر إىل دار ُكأن يسلم أحد الزوجني يف -ًكافرا حربيا: أي-دار الكفر 
ًاإلسالم، أو خيرج أحد الزوجني من دار الكفر إىل دار اإلسالم، ذميا، أو مستأمنا، ثم يسلم 
أو يعقد عقد الذمة، أو خيرج املسلم من دار اإلسالم إىل دار الكفر مرتدا عن دينه، أو خيرج 

ي مجيع هذه األحوال جتب الفرقة بني ًالذمي من دار اإلسالم إىل دار الكفر ناقضا للعهد، فف
.الزوجني؛ لتباين الدارين بينهام

أما إذا كان الزوجان مسلمني، فخرج أحدمها إىل دار الكفر بأمان أو بغريه، فال 
ًتقع الفرقة؛ ألهنام من أهل دار واحدة، وإن كان أحدمها مقيام يف دار الكفر، واآلخر يف  ُْ َ ُ

).٣/٤٢٢(البن اهلامم، ، فتح القدير، )٢/٣٣٨(بدائع الصنائع، للكاساين، ) ١(
).٣/٢٥٩(، رشح معاين اآلثار، للطحاوي، )٥/٣٣٠(أحكام القرآن، للجصاص، ) ٢(
).٦٤-١٨/٦٣(، تفسري القرطبي، )٤/٢٣٠(أحكام القرآن، البن العريب، ) ٣(



 

.)١(أثر له بالنسبة للزوجني املسلمنيدار اإلسالم، فاختالف الدار ال
.وقد استدلوا ملذهبهم بأدلة من القرآن الكريم، والسنة املطهرة، واملأثور، واملعقول، والقياس

: القرآن الكريم: ًأوال
z y x w } | { ~� ¡ ¢ ﴿: قوله تعاىل-١

¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£﴾]١٠: املمتحنة[.
: وجه الداللة

ية عىل وقوع الفرقة بني الزوجني متى اختلفت الدار بينهام من وجوه دلت اآل
: عديدة
َّعىل أن الفرقة تقع بني ]١٠: املمتحنة[﴾...¨©ª»﴿: َّدل قوله تعاىل-أ

الزوجة التي أسلمت بدار الكفر، ثم هاجرت إىل دار اإلسالم، وبني زوجها الذي 
ها إىل زوجها الكافر يف دار الكفر، دليل ًتركته بدار الكفر كافرا، فإن األمر بعدم إرجاع

.عىل انقطاع العصمة بينهام بسبب اختالف الدار بينهام
ِعىل وقوع الفرقة ]١٠: املمتحنة[﴾®¯µ´³²±°¶﴿: َّودل قوله تعاىل-ب َ ُْ

.بني الزوجني، متى اختلفت الدار بينهام؛ ألن عدم احلل إنام يكون عند رفع النكاح وزواله
ِعىل وقوع الفرقة بسبب ]١٠: املمتحنة[﴾¸º¹«﴿: عاىلَّودل قوله ت-ج َ ُْ

ِّاختالف الدار؛ ألن األمر برد مهر الزوجة املسلمة املهاجرة إىل دار اإلسالم عىل زوجها  َ ِ
ٌالكافر املقيم بدار الكفر دليل عىل انقطاع عصمة الزوجية بينهام؛ ألن الزوجية لو كانت 

َّباقية ملا استحق الزوج رد املهر إ ُليه؛ ألنه ال جيوز أن يستحق البضع وبدلهَ َ.
]١٠: املمتحنة[﴾¼ ½ ¾ ¿ ÄÃ Â Á À﴿: َّودل قوله تعاىل-د

).٢/١٧٦(، تبيني احلقائق، للزيلعي، )٥/٥١(املبسوط، للرسخيس، ) ١(



 

ِعىل وقوع الفرقة بني الزوجني، بسبب اختالف الدار؛ ألن اهللا  ِ ِِ َ ُْ ِأحل املسلامت َّ
َاملهاجرات إىل دار اإلسالم للمؤمنني من غري رشط، إال إعطاؤهن املهور، و َّ ُ ٍ ِِ ِ ٌهذا دليل ِ

ًعىل عدم بقاء زواجهن األول؛ ألنه لو كان النكاح األول باقيا، ملا جاز للمؤمنني نكاح  َِّ ِِ
.املهاجرات بإسالمهن

ًودل أيضا قوله تعاىل-هـ َّ :﴿È Ç Æ Å﴾]عىل وجوب ]١٠: املمتحنة
ِالفرقة بني الزوجني، بسبب اختالف الدار بينهام؛ ألن اهللا  َ ُْ ُيمسكوا هنى املؤمنني أن ِ ْ ُ

ِبعصم الكوافر فالكافر الذي أسلم يف دار الكفر، ثم هاجر إىل دار اإلسالم، وترك 
َزوجته الكافرة يف دار الكفر، يفرق بينهام؛ ألن اختالف الدار أوجب انقطاع العصمة  َ َّ

.)١(النكاح، فقد انقطع النكاح بينهام؛ الختالف الدار بينهام: بينهام، واملراد بالعصمة هنا
: السنة املطهرة: ًانياث

َّرد ابنته زينب جاستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي  َ
. )٢(عىل أيب العاص بن الربيع بمهر جديد، ونكاح جديد

: وجه الداللة
َّدل احلديث عىل أن تباين الدارين يوجب الفرقة بني الزوجني؛ ألن العقد 

.اجلديد كان باملدينة
: املأثور: ًثالثا

:أنه ملا أراد أن هياجر إىل املدينة، نادى بمكةسما روي عن عمر بن اخلطاب 

، اجلوهر النقي مع سنن البيهقي، )٥/٥١(، املبسوط، للرسخيس، )٥/٣٣٠(أحكام القرآن، للجصاص، ) ١(
)٧/١٨٨.(

.سبق خترجيه) ٢(



 

. )١(»الواديهذاوراءفليلقنيزوجتهيرملأنأرادمن«
: املعقول، وذلك من أربعة أوجه: ًرابعا

: الوجه األول
ٌأن تباين الدارين مفوت ملقاصد النكاح؛ ألنه مع اختالف الدار ال يتم ِّ َ كن الزوجان ُ

ًمن االنتفاع بالنكاح عادة، فلم يكن لبقائه فائدة فيزول؛ إذ يكون الزوجان بحال يتعذر 
َّمعها انتظام التعاون املنشود، كاملسلم إذا ارتد عن اإلسالم، وحلق بدار احلرب، فإنه يزول 
ملكه عن أمواله، وتعتق أمهات أوالده، فكذلك إذا اختلفت الدار بني الزوجني، زالت

.)٢(الفائدة من النكاح
: الوجه الثاين

وألن أهل دار احلرب كاملوتى يف حق أهل دار اإلسالم؛ وهلذا لو التحق هبم املرتد 
ْجرت عليه أحكام املوتى، فكام ال تتحقق عصمة النكاح بني احلي وامليت، فكذلك ال  َ َ

ًتتحقق عند تباين الدارين حقيقة وحكام ً)٣(.
: الوجه الثالث

ًدار اختلفت بني الزوجني حقيقة وحكام، فوجب أن تقع الفرقة بينهام، وألن ال ً
كاحلربية إذا دخلت دار اإلسالم بأمان، ثم أسلمت، فإن الفرقة تقع بينها وبني زوجها 

.)٤(الذي يف دار احلرب يف احلال

وضعفه األلباين يف دفاع . م، من حديث ابن عباس )٦٤٩، ٣/٦٤٨( ابن األثري يف أسد الغابة، : أخرجه)١(
).٥٣-٥٢ص (عن احلديث النبوي، 

).٥/٥١(املبسوط، للرسخيس، ) ٢(
).٢/٣٣٨(لكاساين، بدائع الصنائع، ل) ٣(
).٣٣١-٥/٣٣٠(أحكام القرآن، للجصاص، ) ٤(



 

: الوجه الرابع
رياث،وألن اختالف الدارين يؤثر يف انقطاع العصمة، كام يؤثر يف املنع من امل

ًأال ترى أن الذمي لو مات يف دار اإلسالم وخلف ماال وله ورثة من أهل احلرب يف دار  ََّ
ُاحلرب، مل يستحقوا من إرثه شيئا، وجعل ماله يف بيت املال؛ الختالف الدارين، ولو  ُُ َ ِ ً
ِكان ورثته ذميني يف دار اإلسالم لكانوا هم أحق برتكته من مجاعة املسلمني؛ ألنه مل  ِ َّ

.)١(تلف الدار بينهم؛ ألن اجلميع من أهل دار اإلسالمخت
: القياس: ًخامسا

ًأن الفرقة تقع بني الزوجني يف احلال إذا ثبت أن بينهام رضاعا أو نسبا ً َ َ ُْ.
َفكذلك إذا اختلفت الدار فرق بينهام يف احلال ُِّ)٢(.

: القول الثالث
جائز، جييز للمرأة أن تفارق أن العقد ينتقل من عقد الزم إىل: وخالصة هذا القول

ًوتنكح زوجا آخر إن شاءت، ويكون العقد موقوفا، وال حيل له أن يطأها مطلقا، ال يف  ًُّ ِ َ ً
.دار حرب أو إسالم، وهذا مذهب ابن القيم وشيخه رمحهام اهللا

ًوجيوز الوطء بينهام مادامت يف دار اإلسالم، ومل يكن زوجها حماربا لدينها؛ وفقا ملا  ً
ِرو وانترص له )٣(َي عن عمر وعيل، وبه قال الشعبي والنخعي ومحاد بن أيب سليامنُ

.)٤(اجلديع، ورأى أنه أعظم يف تأليف القلوب، وألصق بام قامت عليه الدعوة النبوية

).٢/٧٣٦(أحكام أهل الذمة، البن القيم، ) ١(
).٣/٤٢٤(فتح القدير، البن اهلامم، ) ٢(
). ٧/١٧٥(، )٦/٨٤(، مصنف عبد الرزاق، )٥/٩٢(مصنف ابن أيب شيبة، ) ٣(
).١٨٤ص(ديع، عبد اهللا اجل. إسالم املرأة وبقاء زوجها عىل دينه، د) ٤(



 

: أدلة القول الثالث
: من القرآن الكريم، والسنة املطهرة، واألصول، واملعقول، وحاصلها ما ييل

: كريمالقرآن ال: ًأوال
: آية سورة املمتحنة-١

: وجه الداللة
ْآية املمتحنة مل تقل ُ إن عقد النكاح قد انقطع بني املهاجرة وزوجها الكافر : َ

َاملحارب، إنام أباحت هلا النكاح، وجاءت قصة زينب فأثبتت استمرار العقد القديم، 
ِّونفي احلل ال يعني إبطال العقد السابق؛ ألنه مل يبطل عقد زو ِ منع : اج زينب، وإنام يعنيُ

.متكني العدو الكافر املحارب من املسلمة
.]١٠: املمتحنة[﴾È Ç Æ Å﴿: قوله تعاىل-٢

: وجه الداللة
ُلو أفادت هذه اآلية انقطاع الزواج ما احتاج عمر إىل أن يطلق زوجتيه اللتني كانتا بمكة  َ َِ ُ

.مرشكتني
: السنة املطهرة: ًثانيا

.يف السنة النبوية، وقد تقدمتقصة زينب وغريها 
: وجه الداللة

ٌما جرى عليه العمل بعد اهلجرة، فبقاء طائفة من املؤمنني بمكة أمر مقطوع به؛  َ
: ، ولقوله تعاىل]٩٨: النساء[﴾utsrqp﴿: لقوله تعاىل

﴿K J I H G F E D C﴾]ومن املحتمل ]٢٥: الفتح ،
و رجل مسلم مع زوجة كافرة، بل ما أن يكون بني هؤالء امرأة مسلمة مع زوج كافر، أ

يؤكد وقوع ذلك قصة أم الفضل لبابة بنت احلارث اهلاللية زوجة العباس بن 



 

كنت أنا وأمي «: باملطلب، وقد أسلمت قبله وبقيت عنده، وقال ابن عباس عبد
إنه مل «: ب، وعن ابن عباس )١(»من املستضعفني، أنا من الولدان، وأمي من النساء

ُفهذا يؤذن بأهنام أسلام «: َّ، وعلق الذهبي عىل ذلك بقوله»عىل دين قومهيكن مع أبيه ِ ْ ُ
ْومكثها حتت ج، وكذلك قصة زينب بنت النبي )٢(»قبل العباس وعجزا عن اهلجرة ُ

َّزوجها أيب العاص بن الربيع، وهي مسلمة وهو يومئذ كافر، هاتان القصتان دلتا أنه 
ُختالف الدين مل يكن يفرق بني املرأة وزوجها، وأنه مل َّبعد اهلجرة استمر العمل عىل أن ا ِّ

ُّتأت الرشيعة بام يضاد ذلك قبل آية املمتحنة ِ.
: األدلة األصولية: ًثالثا

ْرشع من قبلنا رشع لنا ما مل يرد يف رشعنا ما ينسخه، واختالف الدين مل يوجب  َِ
.ية مفارقة زوجها فرعونعىل نوح ولوط مفارقة زوجتيهام الكافرتني، ومل يوجب عىل آس

: املعقول: ًرابعا
إن أنكحة الكفار فيام بينهم صحيحة، وال تبطل إذا أسلم الزوجان، إال إذا كانت املرأة ال حتل -١

.لزوجها حسب أحكامنا الرشعية، وال يؤمر الزوجان بتجديد النكاح
تغيري الدين وهذا ما جرى عليه العمل بني املسلمني قبل اهلجرة، فهو دليل عىل أن 

ًمل يكن مؤثرا يف صحة عقد النكاح السابق ِّ.
إن التفريق بمجرده ال حيقق مصلحة، بل هو مفسدة، وال يناسب التبشري بدين -٢

إن املرأة إذا علمت، أو الزوج أنه بمجرد «: Pاإلسالم، وقد قال ابن القيم 
َإسالمه يزول النكاح، ويفارق من حيب، ومل يبق له عليها سبي ْ َ َّل إال برضاها ورضا ُّ ٌ

م، عن ابن عباس)١٣٥٧( إذا أسلم الصبي فامت، هل يصىل عليه ؟، : البخاري، كتاب اجلنائز، باب: أخرجه)١(
.ًموقوفا

).٢/٣١٥(سري أعالم النبالء، للذهبي، ) ٢(



 

َوليها ومهر جديد، نفر عن الدخول يف اإلسالم، بخالف ما إذا علم كل منهام أنه متى  َ َ
َّأسلم فالنكاح بحاله، وال فراق بينهام إال أن خيتار هو املفارقة، كان يف ذلك من 

.)١(»الرتغيب يف اإلسالم وحمبته ما هو أدعى إىل الدخول فيه
: مناقشة األدلة

: مذهب اجلمهور: ًأوال
عىل ُّدلتبأن اآلية ال]١٠: املمتحنة[﴾¨©ª»﴿: تعاىلقولهنوقشت داللة -١

أزواجهن إىلاملهاجراتاملسلامت ِّدَرعنبطالن عقد النكاح، وإنام تدل عىل النهي
اهللاإىلاًمهاجرًمسلاميصريحتىزوجهاتنتظرالأهنايقتيضماهذايففأين،الكفار

.)٢(؟إليهُّدَرُتثم،ورسوله
ُّ، بأهنا ال تدل ]١٠: املمتحنة[﴾ÈÇÆÅ﴿: ونوقشت داللة قوله تعاىل-٢

ًعىل البطالن؛ ألن عمر وغريه عمدوا إىل تطليق نسائهم املرشكات بمكة امتثاال 
. هلا، ومل ينفسخ عقد النكاح بينهم وبينهن بمجرد نزوهلا، فهو طالق وليس بفسخ

َكام نوقشت قصة زينب-٣ َمل حيدث شيئا حني ردها، ^ُّوردها إىل زوجها بأن النبي ُ َّ َ ًْ ُْ ِ
ُّال نكاحا وال صداقا، وإنام ردها إليه بنفس النكاح األول، ويدل هذا عىل أنه : أي َ َّ ًَ ً

. مل ينفسخ نكاحها ال بإسالمها وال هبجرهتا
وحتريم وأجاب اجلمهور عن داللة آية املمتحنة مع آية البقرة عىل فسخ النكاح، 

: بقاء املسلمة يف عصمة زوجها الكافر بام ييل
ًاملنع حاال : ًالتحريم يمنع العقد والوطء معا وليس الوطء فحسب، كام أن التحريم يعني-١

).٢/٦٩٤(أحكام أهل الذمة، البن القيم، )١(
). ٢/٦٨٦(أحكام أهل الذمة، البن القيم، ) ٢(



 

ًواستقباال وإذا كان ما سبق عمله يف املايض قائام يف احلارض فإنه يطلب منعه والتوقف عنه  ً
. ًفورا

َّ، فإذا استمر النكاح ]٢٢١: البقرة[﴾UTSRQP﴿: قال تعاىل
السابق دون إسالم املرشك كان هذا خمالفة رصحية للنص، إال أن يقوم دليل التخصيص 

َأو التقييد، ولقد تقرر عند األصوليني أن النهي يقتيض الفور والدوام والتكرار  َ َ َ َّ)١( .
ًعلة التحريم هي اختالف الدين، واحلكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذ-٢ ه ً

العلة موجودة يف العقود السابقة عىل التحريم، واألصل يف التحريم أن يشمل 
َالعقود اجلديدة، ومنع استدامة العقود القديمة َْ َ .

، )٣(، أو البقاء أسهل من االبتداء)٢(يغتفر يف البقاء ما ال يغتفر يف االبتداء: قاعدة-٣
ًكان األمر متعلقا بصلب حملها حيث ال توجد خمالفات تتعلق بصلب العقد، فإذا 

العقد وحمله وهو الزوجة فال حمل هلا، كام لو ثبت بينهام رضاع أو نسب فال بد من 
ٍفآية البقرة متنع ابتداء عقود جديدة، وآية : التفريق وال ترد هذه القاعدة، وعليه ٍ َ

ٍاملمتحنة متنع امتداد عقود سابقة ٍ َ .
هر أنه بعد وفاة محاد بن أيب سليامن بعد التسليم بوجود خالف قديم ومتقدم يظ-٤

الذي كان يروي قول النخعي ويفتي به بعد الشعبي مل يسمع هذا القول بعد ذلك، فاإلمجاع 
َّيسلم بعد زمن محاد، ال سيام وأن سائر املذاهب السنية األربعة والظاهرية مع الشيعة الزيدية  ُ

َمل يرو عنهم إال إبطال النكاح والتفريق، باستثناء وابن القيم Pابن تيميةُْ
Pُوالشيعة اجلعفرية، فإهنم اعتربوا العقد موقوفا، وال حيل به الوطء ُّ ِ َ ً .

).٣٦٤-١/٣٦٣(يد يف أصول الفقه، أليب اخلطاب الكلوذاين، التمه) ١(
).١/٩٤(درر احلكام رشح جملة األحكام، لعيل حيدر، ) ٢(
).١/٩٥(درر احلكام رشح جملة األحكام، لعيل حيدر، ) ٣(



 

. َفكان املنع من الوطء والتفريق موطن إمجاع صحيح منعقد
: مذهب احلنفية ومن معهم: ًثانيا

: مناقشة أدلتهم من القرآن-١
ي أوجب الفرقة بني املسلمة استدالهلم بآية سورة املمتحنة جياب عنه بأن الذ

هو : املهاجرة إىل دار اإلسالم وزوجها الكافر يف دار الكفر هو إسالمها، ال هجرهتا، أي
ِاختالف دينها عن دينه، ال دارها عن داره ِ ِ ِ .

ال،هاُإسالمهوزوجهامناملسلمةَةَقْرُفأوجبالذي«: ويف هذا يقول ابن العريب
َفبني]١٠: املمتحنة[﴾®¯µ´³²±°﴿: لقاقداهللاألن ؛اُهجرهت العلةأنَّ

هذا «: ، ووافقه القرطبي حيث قال)١(»الداريناختالفبوليس، باإلسالمِّلِاحلعدم
َأدل دليل عىل أن الذي أوجب فرقة املسلمة من زوجها إسالمها، ال هجرهتا ُ ُْ َ َ ُ ٍ وقال ... ُّ

َال فرق بني الدارين، ال يف الكتاب: ابن عبد الرب َوالسنة، وال يف القياس، وإنام املراعى َْ
.)٢(»ِيف ذلك الدينان، فباختالفهام يقع احلكم وباجتامعهام، ال بالدار، واهللا املستعان

: فإن قوله تعاىل؛ال حجة لكم يف يشء من ذلك: قال اجلمهور«: وقال ابن القيم
¥¦§¨ ﴿: وهلذا قال؛إنام هو يف حال الكفر]١٠: املمتحنة[﴾®¯°±﴿

¬«ª©﴾]١٠: املمتحنة[ثم قال :﴿¶µ´³²±°¯®﴾]١٠: املمتحنة[
هذا : فقالت طائفة،فقد تنازع الناس فيه]١٠: املمتحنة[﴾¸º¹«﴿: وأما قوله

املهر إىل الزوج الكافر إذا ُّدَوإنام كان ذلك يف الوقت الذي كان جيب فيه ر،منسوخ
بل الختالف ،املهر الختالف الدارينُّدَرا فلم جيب عندهًمنسوخُهَرَوأما من مل ي،أسلمت امرأته

).٤/٢٣٠(أحكام القرآن، البن العريب، ) ١(
).٦٤-١٨/٦٣(تفسري القرطبي، ) ٢(



 

فإن شاءت ،فإهنا إذا حاضت حيضة ملكت نفسها؛ورغبة املرأة عن الرتبص بإسالمه،الدين
.إسالمهوإن شاءت أقامت وانتظرت،ُهَعليه مهرُّدُرَتٍتزوجت وحينئذ

فإنام ذلك بعد انقضاء ]١٠: املمتحنة[﴾¼½¾¿À﴿: وأما قوله تعاىل
ÜÛÚÙ ﴿: كام قال تعاىل،وعن الرتبص بإسالمه،رغبتها عن زوجهاعدهتا و

ßÞÝ﴾]وأما قوله، واملراد بعد انقضاء عدهتا ورضاها]٢٣٠: البقرة :﴿ Å
ÈÇÆ﴾]وإنام ،عىل وقوع الفرقة باختالف الدارُّفهذا ال يدل]١٠: املمتحنة

،ل ببقاء النكاح مع رشكهاونحن ال نقو،من نكاح الكافرة املرشكةٌعىل أن املسلم ممنوعُّيدل
. )١(»يف عدهتا أو بعدها فهي امرأتهْفإن أسلمتٌإنه موقوف: بل نقول

: وأجاب احلنفية عن ذلك
بأن اآلية الكريمة واردة يف بيان حكم املؤمنات املهاجرات من دار احلرب إىل دار 

ه اآلية هو اإلسالم، مفارقات أزواجهن املرشكني يف دار احلرب، واحلكم الذي وردت ب
َوقوع الفرقة بني املؤمنة املهاجرة إىل دار اإلسالم، وبني زوجها الكافر يف دار احلرب،  ِ َ ُْ ُ
وإباحة نكاحها ملن شاءت من املسلمني، فداللة اآلية عىل وقوع الفرقة باختالف 

. )٢(الدارين واضحة
ِنص يف وقوع الفرقة بني ]١٠: املمتحنة[﴾¨©ª»¬﴿: وقوله تعاىل َ ُْ ٌّ

. )٣(زوجني باختالف الدار؛ ألن الزوجية لو كانت باقية بينهام لكان هو أحق هباال
: وأجيب عن ذلك

).٧٣٢-٢/٧٣١(القيم، أحكام أهل الذمة، البن ) ١(
، تفسري القرطبي، )٤/٢٣٠(أحكام القرآن، البن العريب، ،)٣/٤٣٠(أحكام القرآن، للجصاص، ) ٢(

)٦٤-١٨/٦٣.(
).٧/١٨٩(اجلوهر النقي، البن الرتكامين، ) ٣(



 

ِبأن اآلية الكريمة ال داللة فيها عىل وجوب الفرقة بني الزوجني يف احلال عند  َ ُ َْ
َاختالف الدار بينهام، بل غاية ما تدل عليه، هو أن الذي يوجب الفرقة بني املسلمة  َ ُْ ُّ

ُا الكافر هو إسالمها ال هجرهتا؛ ألن اهللا تعاىل يقولوزوجه ُ :﴿ ´³²±°¯®
µ¶﴾]١(اختالف الدارينبفبني أن العلة عدم احلل باإلسالم، وليس ]١٠: املمتحنة( .

َ، ال داللة فيها عىل ]١٠: املمتحنة[﴾ÈÇÆÅ﴿: وكذلك قوله تعاىل
ُّوجوب الفرقة بينهام عند اختالف الدار، بل غاية ما تدل ع ْ كام قال -ليه اآلية ُ

أن املسلم ال جيوز له أن يتزوج املرشكة، وإذا أسلم ال يبقى النكاح بينهام : -القيمابن
َّإال إذا أسلمت أثناء العدة، أما إذا مل تسلم، فيفرق بينهام؛ الختالف الدين بينهام ْ َْ َُ ِ ُ)٢( .

: مناقشة أدلتهم من السنة-٢
: ، فقد قال اإلمام أمحد عن هذا احلديث)٣(ناداحلديث الذي استدلوا به، ضعيف اإلس

ٍإنه ضعيف أو واه، ومل يسمعه احلجاج من عمرو بن شعيب إنام سمعه من حممد )٤(ٌ
أن النبي «: ً، والعرزمي حديثه ال يساوي شيئا، واحلديث الصحيح)٥(عبيد العرزميابن
: ، وقال الدارقطني)٧(»يف إسناده مقال«: ، وقال الرتمذي)٦(»َّأقرمها عىل النكاح األول^

).١٨/٦٣(، تفسري القرطبي، )٤/٢٣٠(أحكام القرآن، البن العريب، ) ١(
).٢/٧٣٢(، أحكام أهل الذمة، البن القيم) ٢(
).١/١٥٢(، تقريب التهذيب، »كثري اخلطأ والتدليس«: ألن فيه احلجاج بن أرطاة، قال عنه ابن حجر) ٣(
ٍهو احلجاج بن أرطأة بن ثور بن هبرية النخعي الكويف، قاض من أهل الكوفة، صدوق كثري اخلطأ والتدليس، تويف ) ٤(

، وميزان االعتدال، )٨/٢٣٠(، وتاريخ بغداد، )١/١٥٢(تقريب التهذيب، .هـ١٤٥سان أو بالري سنة ابخر
)١/٢١٣.(

هو حممد بن عبيد اهللا بن أيب سليامن العرزمي الفزاري الكويف، أبو عبد الرمحن، كان حيفظ احلديث ويرويه، ) ٥(
هـ، تقريب ١٥٥هـ، وتويف سنة ٧٧َّوليس بثقة، ضاعت كتبه فحدث من حفظه، فأتى بمناكري، ولد سنة 

).٦/٢٥٨(، واألعالم، )٢/١٨٧(التهذيب، 
).١/٣٥١(مسند اإلمام أمحد، ) ٦(
).٣/٤٤٧(سنن الرتمذي، ) ٧(



 

ُّهذا احلديث ال يثبت، وحجاج ال حيتج به، والصواب حديث ابن عباس « َ ْ أن النبي مُ
َّردها بالنكاح األول^ َ«)١( .

الذي سبق بيانه، وهو مَوعىل فرض صحته، فهو معارض بحديث ابن عباس 
. أصح منه

Pعنه البخاري سألت : بلغني عن أيب عيسى الرتمذي أنه قال«: قال البيهقي

. )٢(»حديث ابن عباس أصح يف هذا من حديث عمرو بن شعيب: فقال
: وأجيب عن ذلك

َّبأن حديث عمرو بن شعيب، وإن كان ضعيفا إال أنه يتقوى بغريه من األدلة التي  َّ ً
َأوجبت الفرقة بني املسلمة املهاجرة من دار احلرب إىل دار اإلسالم، وزوجها الكافر  َ ُْ َ

. ار احلرباملقيم بد
.)٣(»احلديث عندنا صحيح«: قال ابن الرتكامين

ُوحديث عمرو بن شعيب تعضده األصول«: وقال ابن عبد الرب َُ َّ، وقد رصح فيه )٤(»ُِّ
ُبوقوع عقد جديد، واألخذ بالرصيح أوىل من األخذ باملحتمل، ويؤيده خمالفة ابن عباس 

إذا أسلمت النرصانية قبل زوجها «: أنه قالكام حكى ذلك عنه البخاريملا رواه، م
.)٥(»بساعة حرمت عليه

ًحديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل : قال يزيد بن هارون«: وقال الرتمذي

).٤/٣٧٤(سنن الدراقطني، ) ١(
).٧/١٨٨(السنن الكربى، للبيهقي، ) ٢(
).٧/١٨٩(اجلوهر النقي مع السنن الكربى، ) ٣(
).١٢/٢٤(التمهيد، البن عبد الرب، ) ٤(
.سبق خترجيه) ٥(



 

.)١(»عىل حديث عمرو بن شعيب

: وإن كان أصح منه، لكنه منسوخ كام قال ابن عبد الربموحديث ابن عباس 
ألهنم ؛فهو مرتوك منسوخ عند اجلميعوإن صح-َخرب ابن عباس: يعني-وهذا اخلرب«

وإسالم زينب كان قبل أن ينزل كثري ،ال جييزون رجوعه إليها بعد خروجها من عادهتا
.)٢(»من الفرائض

ُوعىل فرض أن احلديث ليس منسوخا، يمكن اجلمع بني احلديثني، بأن معنى  ً
َردها عليه بالنكاح األول، يريد عىل^حديث ابن عباس أن النبي  َّ مثل النكاح األول َ

ِمن الصداق وغريه، ومل حيدث زيادة عىل ذلك من رشط وال غريه  ٍ ِِ ً ْ ْ ُ)٣( .
: وأجيب عن ذلك

؛ ألنه مبأن حديث عمرو بن شعيب ال يقوى عىل معارضة حديث ابن عباس 
. أصح فيقدم عند التعارض

شهد ًبأن حديث عمرو بن شعيب، وإن كان ضعيفا، فإن اآلية تؤيده وت: وقوهلم
َّله، فهذا غري مسلم؛ ألن اآلية ال داللة فيها عىل وجوب وقوع الفرقة بني الزوجني يف 

. احلال، عند اختالف الدار بينهام
. وهبذا يضعف استدالل احلنفية هبذا احلديث

: مناقشة أدلتهم من املأثور-٣
يف كتب ًالذي استدلوا به، ال وجود له إال يف كتبهم، وليس موجودا، سُأثر عمر 

َالسنن واآلثار املشهورة، وهذا مما يضعف االستدالل به ُ ِ ْ ُ .

).٣/٤٤٩(مذي، سنن الرت) ١(
).٢١-١٢/٢٠(، التمهيد، البن عبد الرب) ٢(
).٦/١٩٥(، نيل األوطار، للشوكاين، )١٢/٢٤(املرجع السابق، ) ٣(



 

َمن أراد أن تبني : عندما قالسَوعىل فرض وجوده، فال داللة هلم فيه؛ ألن عمر  ْ ِ َ
ْامرأته منه فليهاجر، قصد بذلك أهنا تبني منه باإلسالم، ال باختالف الدار؛ ألن  ِ

ِاختالف الدار ال أثر له يف الفرقة، َ . وإنام األثر الختالف الدينُْ
: مناقشة أدلتهم من املعقول-٤

: الرد عىل الوجه األول
ِقوهلم بأن تباين الدارين مفوت ملقاصد النكاح، هذا غري صحيح؛ ألن اختالف  ِ ٌ ِّ َ ُ
َالدار إنام يؤثر يف انقطاع الوالية وعدم السيادة، ومها ال يوجبان انقطاع الزواج، وليس  ِّ

ًيف الفرقة؛ وهلذا لو أسلمت املرأة يف دار الكفر، وبقي زوجها الكافر مستأمنا بدار ٌهلام تأثري  ِ َ ُْ
ِتقع الفرقة بينهام بمثل هذا التباين، وال تقع الفرقة بينهام إال باختالف الديناإلسالم، ال ِّ ُ َ ُ ُ َ ُْ ْ .

ْوكذلك لو دخل املسلم دار الكفر بأمان ال تقع الفرقة بينه وبني زوجته املس لمة ُ
ْالتي يف دار اإلسالم، وأيضا لو كان النقطاع الوالية تأثري عىل الزواج لوقعت الفرقة  ُ ً

ِبني الزوجني الذين أحدمها يف دار البغي، واآلخر يف دار العدل، وليس كذلك َ ِ)١(.
: الرد عىل الوجه الثاين

يح؛ ِّقوهلم بأن أهل دار احلرب كاملوتى يف حق أهل دار اإلسالم، هذا غري صح
عصمة : ًألن هناك فرقا بني املوت، واختالف الدار، فاملوت قاطع لألمالك، ومن بينها

النكاح، أما اختالف الدار فهو غري قاطع لألمالك، وهبذا يكون ال أثر له يف انقطاع 
. العصمة بني الزوجني

: الرد عىل الوجه الثالث
ًقوهلم بأن الدار اختلفت بني الزوجني حقيقة وحكام، ف وجب أن تقع الفرقة بينهام، ً

كاحلربية إذا دخلت دار اإلسالم بأمان، ثم أسلمت، فإن الفرقة تقع بينها وبني زوجها 

).٧٣٠-٢/٧٢٩(أحكام أهل الذمة، البن القيم، ) ١(



 

.الذي يف دار احلرب يف احلال
،احلرباملسلم إىل دار ِبانتقالٌضَقَْتنُهذا م«: -يف الرد عليه-Pقال ابن القيم 

ا َّوأمُفإن الفرقة ال تقع، أمان لتجارة أو رسالة،ودخول احلربية إىل دار اإلسالم ودخول احلريب ب
ين دون اختالف ِّقة هناك اختالف الدْرُللفُبِفاملوج؛احلربية إذا دخلت دار اإلسالم وأسلمت

.)١(»كذلكيف دار واحدة كان احلكمَدِجُأال ترى أنه لو و،الدارين
: الرد عىل الوجه الرابع

رياث؛ فالذمي إذا مات يف دار اإلسالم، قوهلم بأن اختالف الدارين يقطع امل
ًوخلف ماال وله ورثة يف دار احلرب، مل يستحقوا من ماله شيئا؛ الختالف الدارين  ً َّ

. بينهم، فكذلك يقطع عصمة النكاح
انقطاع اإلرث بينهام مل يرجع إىل اختالف «: -يف الرد عليه-قال ابن القيم 

َلَخَدَا يف دار اإلسالم فوهلذا لو كان ذمي؛رصةلكن رجع إىل قطع املواالة والن،الدارين
. )٢(»وإن كانت الدار واحدة،ا ليقيم مدة ويرجع إىل دار احلرب مل يتوارثاًمستأمنُّاحلريبُُهقريب

ِأما قياسهم الفرقة بني الزوجني عند اختالف الدارين بينهام عىل الفرقة بينهام  َ ُ َ َ ُْ بنسب ْ
َرق، وغري معترب؛ ألن الفرقة بني الزوجني بنسب أو رضاع قد تكون أو رضاع فهو قياس مع الفا َ ُْ

ِيف دار واحدة بخالف الفرقة باختالف الدارين؛ فإهنا ال تكون يف دار واحدة َ ُْ .
: الرد عىل أصحاب القول الثالث: ًثالثا

: آية سورة املمتحنة: الدليل األول
ْهذه اآلية مل تقل رصاحة بفسخ عقد النكاح، و ُ ِلكنها قررت عدم الـحلية، وهذا َ َِّ ِّ َ

َيقتيض فسخ العقد، وقررت إباحة الزواج للمسلمة املهاجرة من زوج آخر، وهذا 

).٢/٧٣٢(املرجع السابق، ) ١(
).١/٣٧١(املرجع السابق، ) ٢(



 

َّيقتيض فسخ العقد األول، وقصة زينب أثبتت أن العقد ال يزال موجودا، ولكن  ً ُ َ ْ َ
ُالتفريق احليس عن زوجها كان قائام؛ ولذلك ردها رسول اهللا  َ َّ َ ً َّ ها بعد إىل زوج^َ

ُإسالمه، فالعقد موجود، لكن التفريق احليس واجب ريثام يتم فسخه، أو يسلم الزوج ُ ُ ٌُ ْ ُِّ ُ َّ َ ِ ِ .
: ]١٠: املمتحنة[﴾È Ç Æ Å﴿: قوله تعاىل: الدليل الثاين

ُّإن تطليق عمر لزوجتيه املرشكتني املقيمتني بمكة يدل عىل أن األمر اإلهلي 
ًبالطالق ليس طالقا مبارشا، بل  ْال بد أن ينفذ املسلم هذا األمر ويطلق، فإن مل يفعل ً ِّْ َ َ َِّ َُ َُ ُ

ُفقد وقع يف املحذور، ومثل هذا احلكم ينطبق عىل املرأة املرتبطة بعقد سابق حني تسلم  ٍ ُ
ِويبقى زوجها عىل دينه ِ ِ .

: من السنة املطهرة: الدليل الثالث
ُالدين مل يكن يفرق بني املرأة َّقوهلم بأن العمل بعد اهلجرة استمر عىل أن اختالف  َِّ ُ ِ ِّ

ُوزوجها، بدليل بقاء املستضعفات يف مكة مع أزواجهن، ومنهن أم الفضل زوجة  ُّ ُ َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ِّالعباس، وزينب بنت النبي  ُ ُ . ُزوجة أيب العاص بن الربيع^ِ

: فيجاب عنه عىل النحو التايل
ُأما أم الفضل لبابة بنت احلارث زوجة العباس -١ ُُ ُّ َبن عبد املطلب، فقد أسلمت قبل ُ ْ َ ْ

ِالعباس، وكان ابنها عبد اهللا بن عباس مسلام تبعا هلا، وهو من الولدان، وقد صح عنه أنه  َ ْ ِ ً ً
ِكنت أنا وأمي من املستضعفني، أنا من الولدان، وهي من النساء«: قال َ ْ َ، وقد علق عليه »ِ َّ

ُفهذا يؤذن بأهنام أسلام قبل الع: الذهبي بقوله ِ ْ . )١(اهلجرة باس وعجزا عنُ
ُأن أم الفضل كانت مع العباس مسلمة وهو كافر، قبل أن ينزل حكم : وهذا يعني ََّ ً ُ

ْوجوب التفريق بني الزوجني باختالف الدين، فال حرج عليها، وإن كانت قد بقيت  ِّ ِ

).٢/٣١٥(سري أعالم النبالء، للذهبي، ) ١(



 

ْعنده بعد نزول هذا احلكم ومعرفتها به؛ إذ ربام نزل احلكم ومل تعرف به؛ ألهنا  ِ ْ ليست يف َ
ٌّدار اإلسالم، فهي معذورة؛ ألهنا كانت مستضعفة، واإلعذار هنا حكم عام مبني عىل  ٌّ ٌ

. ِّرفع احلرج يف هذا الدين
زوجة أيب العاص بن الربيع، فقد هاجرت بعد رجوع ^أما زينب بنت النبي -٢

ًزوجها من أرسه ببدر، وكان ذلك يقينا قبل نزول آية البقرة، وآية املمت ِ ِ ْ َ حنة، فعندما ِ
ِكانت مع زوجها يف مكة مل يكن حكم التفريق بسبب اختالف الدين قد نزل،  ِّ ُ
ًوعندما نزل هذا احلكم كانت مفارقة لزوجها، وإن بقي العقد معلقا موقوفا، وإذا  ً ًَّ ُ ِ
َكانت رواية ابن إسحاق عن أرس أيب العاص وإجارته من قبل زوجته زينب،  َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ِْ َ

ِوقبول رسول اهللا ِهذا اجلوار، وقوله هلاِ ِ َّأي بنية، أكرمي مثواه، وال خيلصن «: َ َ ُ َّ ُُ َ
َإليك، فإنك ال حتلني له ِّ ِ َّرواية ضعيفة وفق حتقيق الشيخ اجلديع، إال أهنا هنا مل . »َِ

ًتنشئ حكام جديدا حتى نحتاج إىل توثيقها، بل هي تأكيد للحكم الثابت بالنص ً :
﴿¶µ´³²±°¯®﴾]ُوألنه حتى ولو مل ترد هذه الرواية ؛ ]١٠: املمتحنة ْ ِ َ

ًأصال فإن مفارقة زينب لزوجها بعد بدر وانقطاع احلياة الزوجية بينهام فعال  َ ًَ
ًونزول آيتي البقرة واملمتحنة قبل ذلك جيعل التفريق بني زينب وأيب العاص أمرا  َ ُ

َّظاهرا، وإن مل يتم بعد فسخ العقد هنائيا، وعىل من يريد القول بأن َجوار زينب ً َ
َأليب العاص وإطالق أرسه أدى إىل عودة العالقة الزوجية بينهام أثناء وجوده يف  َّْ ِ ِ َ َ

ِاملدينة وهو عىل كفره ِّأن يثبت ذلك؛ ألنه ادعاء خالف الظاهر، والصحيح أنه مل -ِ
ٍترد أية رواية  ْ ِ َّال خيلصن : تتحدث عن هذا األمر، فتبقى رواية-ولو ضعيفة-َ َ

ًإنك ال حتلني له، مقبولة، ولو كانت ضعيفة؛ ألهنا متوافقة مع النصوص، ِإليك؛ ف َ ِّ ِ َِ
ًومع الواقع، وهي مل ترشع حكام جديدا، ولكنها تأكيد حلكم ثابت ً .

َأن اختالف الدين فرق بينها وبني زوجها، ولو حصل -ًإذا-إن قصة زينب تؤكد  ِ َ ََّ ِّ



 

ٍذلك بعد سنوات طويلة من حياهتام املشرتكة، ًويزيد ذلك تأكيدا ما ثبت من أنٍ
ُّرد زينب إىل زوجها أيب العاص بعد إسالمه بالنكاح األول، فلامذا الرد ^رسول اهللا  ََّّ َ

ًإذا مل تكن الفرقة حاصلة؟  ُ َ ُْ ِ
ِّليس مقبوال القول بأن العمل استمر بعد اهلجرة عىل أن اختالف الدين مل يكن -٣ َّ ُ ً

ُيفرق بني املرأة وزوجها َِّ َّ، استدالال بالقصتني السابقتني، وقد بينا أن أم لبابة ُ ُ َ َّ ً
ِمعذورة؛ ألهنا كانت من املستضعفات بمكة، وأن زينب كانت مفارقة لزوجها َ ٌ .

وخاصة -ًبينام نجد أن كثريا من الروايات الصحيحة، تؤكد أن العمل بعد اهلجرة 
ُن يفرق بني املرأة وزوجها، ِّعىل أن اختالف الدي-بعد نزول آيتي البقرة واملمتحنة َِّ ُ ِ

كان املرشكون عىل منزلتني من «: وحسبنا من هذه الروايات ما ثبت عن ابن عباس
كان إذا هاجرت ف،هم ويقاتلونهُِليقاتٍحربَأهلَكانوا مرشكني،واملؤمنني^ النبي 

ْامرأة من أهل احلرب مل خت ْفإن،كاحهلا النَّلَحْفإذا طهرت،َوتطهرَحتى حتيضْبَطُ
.)١(»إليهْتَّدُا قبل أن تنكح رَهُزوجَرَهاج

: من األدلة األصولية: الدليل الرابع
ُقوهلم رشع من قبلنا رشع لنا ما مل يرد يف رشعنا ما ينسخه، مردود بثبوت الناسخ،  َ ْ َ ٌ ْ ْ ُُ ِ َ َ َ َ

ِوهو آية سورة البقرة ِ ُ َ :
، ثم أمجع عليه املسلمون بعد َّوما دام أن النسخ صح هبذه اآلية الواضحة القاطعة

ْذلك فقد سقط االستدالل بقصة امرأيت نوح ولوط وآسية زوجة فرعون، مع اإلشارة 
ُفرعون كانت مكرهة، وبالتايل فإن اعتبار اإلكراه حالة تبيح للزوجة املسلمة إىل أن زوجة  ٌ ِ َ َ

، عن ابن عباس )١٣٥٧( إذا أسلم الصبي فامت، هل يصىل عليه؟، : البخاري، كتاب اجلنائز، باب: أخرجه)١(
). ٢/٥٧٧(حممد أبو فارس، دار الفرقان، عامن، . فقه اإلمام البخاري، دًموقوفا، م



 

َأن تظل مع زوجها الكافر هي حالة موجودة عندنا لدى النساء املستضع ٌ ٌ فات بمكة، وقد َّ
َّعذرهن اهللا تعاىل ُ َ َ َ .

: من املعقول: الدليل اخلامس
َّمسلم، -القول بأن أنكحة الكفار فيام بينهم صحيحة بإطالق طاملا هم عىل الكفر

: لكنها ليست صحيحة إذا أسلم الزوجان أو أحدمها، بل هي أنواع
ُّأي أسلم أحد الزوجني، أن ال يكون يف أنكحة الكفار، إذا أسلموا أو : النوع األول

ٍسبب من أسباب الفساد لو أردنا إجراءها اآلن، فهذه تستمر عىل الصحة بال خالف ِ ِ ُِّ ََ َ ٍ .
ُسبب -أن يكون يف أنكحة الكفار، إذا أسلموا أو أسلم أحد الزوجني: النوع الثاين

ِّفساد يرجع إىل حرمة املحل، أي ُ ُأن هذه املرأة ال حيل هلا الزواج من : ٍ هذا الرجل لو أردنا ُّ
َّإجراء عقدها اآلن، كأن تكون حمرمة عليه بالقرابة أو باملصاهرة أو بالرضاع، أو أن يكون  َ َ َّ َِ ِ ًِ َ َ

ِأكثر من أربع زوجات، أو أن تكون ممن ال حيل للرجل أن جيمع -عندما أسلم-للزوج  َّ ُُّ ٍ ِ
ِبينها وبني زوجة ثانية، ففي هذه احلالة جيب فسخ النكاح ُ ُ ِ ٍ ِبني الرجل واملرأة املحرمة عليه، ٍ َ َّ َِّ ُ َ

ُوبينه وبني ما يزيد عن األربع زوجات، وبينه وبني إحدى الزوجتني التي ال جيوز اجلمع  ُ
ٌبينهام، وبالتايل جيب التفريق بني الزوجني إذا أسلام أو أسلم أحدمها، وكل ذلك ثابت  ُ

. َبالسنة الصحيحة، وال خالف عليه
ٍيكون يف أنكحة الكفار سبب فساد، ولكنه ال يرجع إىل حرمة أن : النوع الثالث ُ

َاملحل، كأن يكون العقد قد تم بغري شهود، أو بدون إذن الويل، بحيث إننا لو أردنا عقد  َّ ِّ
ِالزواج اآلن يمكننا أن نستدرك هذه األسباب فنأيت بالشهود، أو نحصل عىل موافقة  َ َ ِ

. د الكفار صحيحةالويل، ففي مثل هذه احلالة تعترب عقو
: من املعقول: الدليل السادس

وهو أن العمل بني املسلمني قبل اهلجرة كان عىل صحة العقود السابقة لإلسالم وبقائها 



 

ًبعد اإلسالم، مما يدل عىل أن تغيري الدين مل يكن مؤثرا يف صحة عقود النكاح السابقة ْ ِ ِّ ُّ .
: وأجيب

النزاع؛ ألن الذين يقولون بإبطال العقود ًهذا صحيح، ولكنه ليس دليال يف موضع
ِّالسابقة بسبب اختالف الدين، أو الذين يقولون بوجوب التفريق بني الزوجني إذا 
ِأسلمت املرأة وبقي زوجها عىل دينه، يستندون إىل آيتي البقرة واملمتحنة؛ إذ هي التي  ِ ِ

ًكريم نزل منجام، وأن تبني احلكم الرشعي يف هذه املسألة، ومن املعروف أن القرآن ال
ٌّاألحكام الرشعية وردت أيضا بالتدريج، وال خيالف أي من العلامء يف أن حتريم زواج  ً ْ

َاملسلمة من غري املسلم رشع بعد اهلجرة مع نزول آية البقرة، وال يقول أحد ِ إن حتريم : ُ
. بقاء املسلمة مع زوج غري مسلم كان قبل نزول آية املمتحنة

ِالدين مل يكن قبل اهلجرة مؤثرا عىل صحة عقود النكاح السابقة؛ نعم، إن تغيري  ً ِّ َ ِ ِّ
ًألنه مل يكن قد ورد الدليل املخالف لذلك، وأصبح مؤثرا ومؤديا إىل التفريق بني  ِّ َ َ ًْ َِّ ُ ُ

. الزوجني بعد نزول آية املمتحنة، كام ذكرنا
: من املعقول: الدليل السابع

ُل هو مفسدة؛ ألنه ينفر من الدخول يف اإلسالموهو أن التفريق ال حيقق مصلحة، ب ِّ َ : أقول. ُ
َمعلوم أن الرشع إذا أمر بيشء فهو مصلحة، وإذا هنى عن يشء فهو مفسدة، ولو مل -١ َ َ

َّيدرك ذلك الناس بعقوهلم؛ ألن املصلحة أو املفسدة تتبع النص الرشعي، إن  َّ ُ ْ
َوجد، وإذا ظن الناس وجود مصلحة يف خمالفة ُ َّ َُ َ َّالنص فهي مصلحة متومهة، ِ َ ِّ

. وليست حقيقية
ُفإن تفريق املرأة املسلمة عن زوجها غري املسلم هو املصلحة؛ ألنه أمر اهللا، : وعليه ْ َ

ًوهو ال ينفر من الدخول يف اإلسالم أكثر من تفريق املرأة املسلمة إذا كانت حمرمة عىل  َِّ َّ ُ َ ُ
َأو الرضاع، أو غري ذلك، وهذه زينب فرقها زوجها الكافر بسبب القرابة، أو املصاهرة،  َ ََّ



 

ْاإلسالم عن زوجها أيب العاص ومل ينفر، بل دخل يف دين اهللا حني قدرت له اهلداية َ ِّْ ُ ِ ْ َ .
: الرتجيح

ُأن أوىل األقوال وأرجحها وأوسطها قول : بعد عرض األدلة ومناقشتها يتبني َ َ َ
. تيمية وابن القيم رمحهام اهللا تعاىلابن

ًأن املرأة إذا أسلمت فلها أن تقيم مع زوجها مرتبصة به اإلسالم، عىل : الصتهوخ ْ
َأال تـمكنه من نفسها، ويكون عقدها هنا موقوفا فإن اختارت الفرقة وأن تنكح غريه  َ ُ ًْ َُ َ ِّ ُ َّ

ُفلها ذلك، وإن أحبت البقاء من غري وطء فاألمر إليها ْ ٍَ .
ُوهو قول جيمع بني رعاية املرأة وترغ َ يبها يف اإلسالم، ورعاية الرجل واألرسة ٌ

. ًوترغيبهم أيضا يف اإلسالم
﴾®¯µ´³²±°﴿: ًوال شك أن يف هذا القول إعامال لقوله تعاىل

ُ، إال أن هذا القول يفارق اجلمهور فيام لو دخل الزوج إىل اإلسالم بعد ]١٠: املمتحنة[ َُ ُ َِ
ٍالعدة فإنه ال يعود إليها إال بعقد ومهر جدي ٍ ِ دين، عند اجلمهور، وأما شيخ اإلسالم، َِّ

ٌوابن القيم فيعيدانه إليها بنفس العقد األول، وهو قول يستفيد من واقعة زينب  ِ ِ
. موزوجها 

ُوقد نص املجلس األوريب لإلفتاء عىل أرجحية هذا القول وتبناه، مقدما إياه عىل  َّ ًُ ِّ َّ
: ية الثامنةِقول اجلمهور، فجاء يف بيانه اخلتامي يف دورته العاد

ِإسالم املرأة وبقاء زوجها عىل دينه، ما ييل: يف موضوع)٣/٨(القرار  ِ ِ :
بعد اطالع املجلس عىل البحوث والدراسات املختلفة يف توجهاهتا، والتي تناولت 
املوضوع بتعميق وتفصيل يف دورات ثالث متتالية، واستعراض اآلراء الفقهية وأدلتها، 

وأصوله، ومقاصد الرشع، ومع مراعاة الظروف اخلاصة التي مع ربطها بقواعد الفقه 
تعيشها املسلامت اجلديدات يف الغرب حني بقاء أزواجهن عىل أدياهنم؛ فإن املجلس 



 

ًيؤكد أنه حيرم عىل املسلمة أن تتزوج ابتداء من غري املسلم، وعىل هذا إمجاع األمة سلفا  ً
: رر املجلس يف ذلك ما ييلًوخلفا، أما إذا كان الزواج قبل إسالمها فقد ق

ًإذا أسلم الزوجان معا ومل تكن الزوجة ممن حيرم عليه الزواج هبا ابتداء : ًأوال ً
ًكاملحرمة عليه حرمة مؤبدة بنسب أو رضاع فهام عىل نكاحهام ً .

ٌإذا أسلم الزوج وحده، ومل يكن بينهام سبب من أسباب التحريم، وكانت : ًثانيا
. فهام عىل نكاحهامالزوجة من أهل الكتاب 

: فريى املجلسوبقي الزوج عىل دينهُالزوجةِسلمتأذا إ: ًثالثا
ًإن كان إسالمها قبل الدخول هبا فتجب الفرقة حاال-أ ُ َ ُْ ُُ َِ .

َإن كان إسالمها بعد الدخول، وأسلم الزوج قبل انقضاء عدهتا، فهام عىل نكاحهام-ب َِ ِ ِِ َّ ِ َ ْ َ ِ .
ُالدخول، وانقضت العدة، فلها أن تنتظر إسالمه، ولو إن كان إسالمها بعد -جـ َ َ ُ ِ

َطالت املدة، فإن أسلم فهام عىل نكاحهام األول، دون حاجة إىل جتديد له َْ َ ُ ِ .
ِإذا اختارت الزوجة نكاح غري زوجها بعد انقضاء العدة، فيلزمها طلب فسخ -د ُ َ َُ ِ

. النكاح عن طريق القضاء
عند ُبعد انقضاء عدهتا البقاء-املذاهب األربعةعند -ال جيوز للزوجة : ًرابعا

ُالعلامء أنه جيُويرى بعض. من نفسهاُُهزوجها، أو متكين مع زوجها َهلا أن متكثُوزَ
؛يف إسالمهُوتطمع،إذا كان ال يضريها يف دينها،بكامل احلقوق والواجبات الزوجية

أزواجهن َنْقِأهنن سيفارَنِْملَوذلك لعدم تنفري النساء من الدخول يف اإلسالم إذا ع
املؤمنني عمر بن اخلطاب يف ختيري ِأمريِويستندون يف ذلك إىل قضاء، َّنُهََرسُأَنْويرتك

ْتَّرَقْوإن شاءت،فارقتهْإن شاءت«: زوجهاِْملْسُومل يْاملرأة يف احلرية التي أسلمت
يستندون إىل رأي أمري كام ،وهي رواية ثابتة عن يزيد بن عبد اهللا اخلطمي، »عنده

َّاليهودي أو النرصاين كان أحقُامرأةُالنرصانيةِاملؤمنني عيل بن أيب طالب إذا أسلمت



 

وثبت مثل هذا القول عن إبراهيم . ا رواية ثابتةًوهي أيض، اًألن له عهد؛ببضعها
.)١(النخعي، والشعبي، ومحاد بن أيب سليامن

َوهو بيان يعكس وجود آراء متعارضة  ًداخل املجلس، وتساهال مع القول ٌ
َالضعيف الذي يبدو واهي االعتبار، يف حني جاء بيان جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا 
َّمتحفظا ومتوافقا مع مذهب اجلمهور، من غري إشارة إىل مذهب شيخ اإلسالم إال عند  ً ً

َّتسبيب قرار املجمع وتوجيهه، حيث نص عىل وجاهة مذهب ابن تيمية وابن الق يم من َ
. غري أن يتبناه املجمع، مع مسيس حاجة مسلامت الغرب إليه

ٍومن غري التفات إىل القول القائل باستدامة احلياة والعرشة، برشط أن تطمع يف 
َإسالمه وأال يؤذهيا يف دينها؛ وذلك لضعفه الظاهر َ َّ .

ملؤمتر ًوهذا القرار جاء متوافقا مع قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة ا
: اإلسالمي يف هذا الشأن، حيث جاء فيه

ُبمجرد إسالم املرأة، وإباء الزوج اإلسالم ينفسخ نكاحهام، فال حتل معارشته هلا، « ُ ُُ ُّ ِ َِ َ َ ِ ِ ِ
َّولكنها تنتظر مدة العدة، فإن أسلم خالهلا عادت إليه، بعقدمها السابق، أما إذا انقضت  َ ِْ َ َ

ْعدهتا ومل يسلم فقد انقطع ما ب ِْ َينهام، فإن أسلم بعد ذلك، ورغبا يف العودة إىل زواجهام ُ َْ َ ْ
َّعادا بعقد جديد، وال تأثري ملا يسمى بحسن املعارشة يف إباحة استمرار الزواج َ ُ«)٢( .

َويالحظ أن القرار مل حيدد أو يطلب قضاء قاض ليحكم بالبطالن أو الفسخ، يف  ٍَ ُ َ
ُإىل القضاء؛ ليتحقق إهناء العقد السابق، حني أن اتفاق املجلسني اآلخرين عىل الرجوع ِ

ًوهو موقف مستوحى من مذهب احلنفية ٌ .

).٤٤٦-٤٤٥(، )٢(املجلة العلمية للمجلس األوريب، العدد، ) ١(
).١١٦ص(متر الثاين، جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا، قرارات وتوصيات املؤ)٢(



 

وذلك ألن انفساخ العقد حيتاج إىل توثيق قضائي عىل األقل، وكذا فإن رأي 
عىل -ًالقيم وشيخه ابن تيمية، وهو أن الزواج موقوف حتى تنكح زوجا غريه ابن

ِضعيف التطبيق يف العرص احلارض-وجاهته ُ؛ إذ ال يسمح للمرأة ُ َُ ُبالزواج من -ًقضاء-ْ
ًرجل آخر إال بعد فسخ عقد زواجها السابق، وليس مقبوال يف قوانني مجيع الدول، 

ُاملستمدة من األحكام الرشعية، أن يباح للمرأة عقد ُقوانني الدول اإلسالمية : ومنها ُ ََّ ُ َ
ُزواج ثان، وهي ال تزال عىل عصمة زوجها األول، بحجة  ٍ ُّأن الزواج األول ينحل حني ٍ

َيعقد الزواج الثاين، فإذا كان من حقها بعد انتهاء العدة أن تنكح زوجا آخر، فإن هذا احلق  ً َ َ ُ ْ ُِ َّ ُِّ َ
ِّال تستطيع ممارسته قانونيا إال بعد فسخ عقدها السابق، فيكون هذا الفسخ واجبا عىل أقل  ُ ِ َ ِ ِ

َتقدير لتمكينها من ممارسة حقها الرش ِّ َعي بالزواج من آخرٍ ِّ .
ُأما طريقة فسخ العقد فهي رفع األمر إىل القضاء يف مجيع احلاالت، ففي دار  ِ ُ

ِاإلسالم يعرض اإلسالم عىل الزوج فإن أبى فيفرق القايض بينه وبني زوجته ِ ُ َ َ ِّْ ُ َُ َ ْ َُ ُ .
ُويف غري دار اإلسالم تطلب الزوجة التفريق ألي سبب ينسجم مع قوانني َِ ْ ََ ٍُ ُ ُْ بالدها، َ

ُوعادة حتكم املحاكم بالتفريق، ولو بعد زمن طويل، وإن كان يف مذهب احلنفية أن  ً
ْالزوجة إذا أسلمت يف دار احلرب أو يف دار اإلسالم تبني عن زوجها إذا مل يسلم عند  ْ ِْ ُ ُ ِ َ ْ

ِانتهاء فرتة العدة، كام سبق بيانه، واهللا أعلم ِ ِ.



 

 

 


 

 


 



 



 

 
 

 

 :

ُّالطالق من حماسن الرشيعة املحمدية، به تنحل عقدة النكاح، ويرتفع احلل الذي  ُِّ
كان بني الزوجني عندما يكون الطالق هو آخر العالج والدواء، وكام يقع التفريق 

ٍا، والفسخ قد يكون برتاض بني الزوجني، وهذا هو ًبالطالق فإنه يقع بالفسخ أيض
ُاخللع، أو يكون بواسطة القايض لسبب حيمل عليه ِ ْ َ.

واألصل يف اإلسالم أن الطالق بيد الزوج بام جعل اهللا للرجال من القوامة، 
.والقدرة عىل حتمل املسئولية

طليق، أو إيقاع ٌّوال يعني هذا أن اإلسالم أخىل املرأة من أن يكون هلا حق يف الت
َّالفرقة، فقد جعل هلا هذا احلق يف حاالت، منها ْ ُ :

أن تشرتط املرأة ذلك يف صلب عقدها، فيوافق زوجها، كام هو معروف-
.)١(عند احلنفية

أو أن يقول هلا زوجها بعد الزواج أمرك بيدك، أو طلقي نفسك إن شئت، ونحو -
.)٢(ذلك، كام هو معروف عند اجلمهور

ثبت اإلسالم هلا أن تطلب من القايض التفريق حني تكون بالزوج عيوب كام أ-
َّمرضية متنع احلياة املستقرة معه، أو إذا غاب غيبة طويلة تترضر هبا املرأة، أو إذا ثبت أنه  ِ َ َ

).٢/٤٨٥(حاشية ابن عابدين، ) ١(
).٨/٢٨٨(، املغني، البن قدامة، )٣/٨(املهذب، للشريازي، ) ٢(



 

. )١(يؤذهيا بدنيا بام ال حتتمله، وال يليق بأمثاهلا، كام هو معروف عند املالكية
ًابا كثرية حتمل عىل التفريق القضائي تندرج مجيعا حتت وباجلملة فإن هناك أسب ًُ ِ ْ َ

:، وقد هنى اهللا تعاىل األزواج عن مضارة الزوجات، فقال سبحانه»الرضر«اسم 
.)٢(»ال رضر وال رضار«، كام قررت السنة أن ]٢٣١:البقرة[﴾,-./0﴿

نة، ومل تفلح ًوبناء عىل ما تقدم فإن املرأة إذا مل جتد مع زوجها حال ملشكالت مزم
حماوالت الصلح، أو إذا كان الزوج مستبدا بالرضر واإلرضار هبا؛ فإن هلا أن ترفع 

.أمرها بطلب إىل القايض يف بالد اإلسالم فينظر يف قضيتها، بام يرفع الظلم عنها
ُتعيش يف بالد األقليات، حيث تفقد الراية تولكن كيف يكون األمر إذا كان َ ُْ ُ

األحكام الرشعية، وحتل حملها القوانني الوضعية؟اإلسالمية، وتغيب
وهل إذا توجهت إىل القضاء غري املسلم ال تكون آثمة، باحتكامها إىل غري رشيعة 

دينها، وبالتقايض أمام غري مسلم، وباالختصام إىل قوانني ال صلة هلا بدينها؟
ُوإذا قىض القايض غري املسلم بطالقها، أو فسخ نكاحها، هل ي َ َِ ِِ ْ ُّعتد َ َ -واحلال هذه-ْ

ًديانة، فتحل لألزواج بعد صدور هذا احلكم -كام يلزم غريها-بحكمه؟ وهل يلزمها 
مبارشة، كام لو كانت يف بالد إسالم، وديار إيامن؟

وماذا لو تعارض احلكم الرشعي والقانون الوضعي يف هذا األمر املهم من 
العالقات بني الرجل واملرأة؟

: ًمجيعا عىل ذكر رشط اإلسالم فيمن يتوىل القضاءولقد أتى الفقهاء 
.]١٤١: النساء[﴾@ F E D C B A﴿: يقولذلك أن اهللا 

).٢/٢٦٧(املدونة الكربى، رواية سحنون بن سعيد، ) ١(
.سبق خترجيه) ٢(



 

أي حجة عقلية وال رشعية «: -يف هذه اآلية) السبيل(يف معنى -قال القرطبي 
ْيستظهرون هبا عىل املسلمني إال أبطلها اهللا ودحضت َ ِ ُ َ«)١(.

ىل املسلم، وقد منعها اهللا سبحانه وتعاىل من فالقضاء مبناه عىل أداء الشهادة ع
الكافر عىل املسلم، والقضاء والشهادة والية، فإذا كان الكافر ال يملك أدنى الواليات 

.)٢(فال يكون له أعالها وهي القضاء-وهي أداء الشهادة-عىل املسلم 
َّوال جيوز أن يقلد القضاء إال من تكاملت فيه رشوط«: قال املاوردي ََّ َ ُّه التي يصح ُ

ًاإلسالم؛ لكونه رشطا يف جواز : الرابع... معها تقليده وينفذ هبا حكمه، وهي سبعة
.)٣(»]١٤١: النساء[﴾@ F E D C B A﴿: الشهادة، مع قوله تعاىل

ٍإن احلال يف بالد الغرب جد خمتلف عنه يف بالد الرشق املسلم، وال سيام يف هذا  ُّ ِ
.معاتالشأن اخلاص باألرسة وأمن املجت

وكام أن املرأة قد تترضر من هذا الوضع، فإن الرجل قد يترضر بام هو مثل ذلك 
اقتسام : -ًغالبا-وأشد، والسبب أن صدور حكم بالطالق من ذلك القضاء يعني 

َثروته مع مطلقته، والتكليف باإلنفاق عليها مدة حياهتا، ورعايتها مع األبناء بشكل  ِ َ
ًالرجل إىل قبول الضيم يف رشفه، بدال من طالق ِّجمحف ومكلف، لدرجة قد تدفع 

! أو يتحمل من النفقات ما ال طاقة له به! زوجته؛ لئال يغرم ما ال يقدر عليه
ًومن عجب أن عددا ممن خلبتهم الشقراء احلسناء فأقبلوا عليها بالزواج دفعوا أمواهلم  ٍ

ًودين أوالدهم ثمنا هلذا الزواج الذي آل يوما من األيام إىل !وتبعته التبعات واحلرسات! الفراقً
: وفيام ييل بعض صور من هذه النازلة

). ٥/٤٢٠(تفسري القرطبي، ) ١(
).١٤، ١٤/١٢(، املغني، البن قدامة، )٧/٣(اين، بدائع الصنائع، للكاس) ٢(
).٨٩-٨٨ص(األحكام السلطانية، للاموردي، ) ٣(



 

قد ترفع الزوجة دعوى عىل زوجها إىل املحكمة غري اإلسالمية، وإىل القايض غري -١
َاملسلم طالبة الطالق من زوجها، ال لرضر لـحقها، وال لعيب يف ذلك الزوج، وال  َ َ ًِ َ

كام -بة مفارقة ذلك الزوج، وتبديل حياهتا ٍألي مسوغ من املسوغات، وإنام لرغ
َّلنزوة ألـمت بتلك املرأة فاستجابت هلا، أو خلديعة من : يعني-قالت إحداهن

. َّأحد الرجال، أو ختبيب من أحد الفتانني فوقعت يف رشاكها
ِوبام أن القانون اهلولندي قد منح املرأة حق طلب الطالق من املحكمة، عىل قدم  َّ

الرجل، دون البحث عن املربر أو السبب الذي دفعها إىل ذلك؛ فإن املحكمة املساواة مع
َغالبا ما حتكم هلا بام تريد، فتطلق املرأة من زوجها، سواء ريض الزوج أو مل يرض، قبل أو مل  ِ َ َ ً

وهو قانون يطبق عىل كل مقيم يف هذه الدولة، ما دام قد ريض اإلقامة هبا، سواء رغب . ْيقبل
م إىل قوانينها، أم مل يرغب، دون مراعاة لدين هذا الشخص أو ذاك، وال اعتبار يف االحتكا

.)١(هلذه الثقافة، أو تلك
أن امرأة رفعت ضد زوجها دعوى طلب الطالق من املحكمة اهلولندية، وحصلت -٢

ُأو املغريب كام يطلق عليه أبناء اجلالية -َّعليه بالفعل، لكن الطالق الرشعي 
َّفاعتمدت املرأة عىل الطالق اهلولندي، وتزوجت عىل أساسه من َّتم، مل ي-املغربية

ِرجل آخر زواجا مدنيا يف البلدية، وولدت منه ولدين، وبام أن الطالق املغريب ما زال  َ َ
ًمل يتم رفعت عىل الزوج دعوى النفقة فبقي الزوج األول معلقا، ال يستطيع الزواج  َّ

َبامرأة ثانية حتى يشعر األ ِ ْ َوىل برغبته يف الزواج من ثانية، ويأذن له القايض بذلك، ُ َ
.)٢(َوعليه أن ينتظر املحكمة املغربية إلصدار حكمها

).٢/٢٣٠(حممد العمراين، . فقه األرسة املسلمة يف املهاجر، د) ١(
).٢/٢٣١(املرجع السابق، )٢(



 

ِأن املتداعيني يف دعوى طلب إثبات طالق سابق صادر عن حمكمة دينية أمريكية قد -٣ ْ َ ِ
َجرى عقد زواجهام يف عامن وسافرا إىل أمريكا، ثم سجن الزوج وتقدمت الزو ِ جة ُ

بطلب فسخ الزواج، فصدر ) إلينوي-كوك(يف مقاطعة ) سريكت(بدعوى أمام حمكمة 
ًاحلكم هبا غيابيا بحقه؛ نظرا لوجوده يف السجن، وتم تبليغه، وقد منح الطرفان طالقا  ِ ِ ُ ً
ِوفسخ كافة الروابط الزوجية، وبعد احلكم تزوجت بزوج آخر، وأنجبت منه ولدين،  ْ ََ َ

ن املدعية زوجته، وأنه مل يطلقها قط، وأن الطالق الذي حصل من وأجاب الزوج األول أ
ِاملحكمة األمريكية ليس طالقا رشعيا؛ كونه مل يتلفظ بالطالق، وطلب فسخ عقد زواجها  ِ َ ً

ًمن زوجها الثاين، ورد دعوى الطالق؛ كوهنا ما زالت زوجته رشعا ِ َّ ََ)١(.
تزوج مسلمة وأنجب منها، ثم تم مسلم أردين جتنس باجلنسية األمريكية، وكان-٤

ًالطالق بطلبها بحكم حمكمة يف أمريكا، ثم تزوج بأخرى بناء عىل هذا الطالق، 
وأنجب منها ومات، فعند تسجيل حرص إرثه من قبل أوالده من الثانية طلب 
َّمنهم القايض وثيقة طالق األوىل، فأبرزوا حكم املحكمة األمريكية املصدق 

ِواملكتسب للدرجة  القطعية، وشهادة تنفيذية له من األحوال املدنية األردنية، َ
فرفض القايض قبوله؛ ألنه حكم أجنبي، وال والية لغري املسلم عىل املسلم، 

َوورثها كزوجة له؛ لعدم صحة طالق املحكمة األمريكية، فقالوا َ ََ ِإهنا وقت وفاة : َّ َ
: عه إىل اآلن، فقالأبينا كانت متزوجة بغريه وأنجبت منه، وال زالت تعيش م

زواجها باطل؛ لعدم صحة طالقها بحكم املحكمة األمريكية؛ ألنه ال والية لغري 
.)٢(املسلم عىل املسلم، وبعد تكرر املراجعات جرى عليها حل إداري

.، حمكمة استئناف عامن الرشعية)٦٨٠٤٦-٦٥٧/٢٠٠٧(القرار االستئنايف رقم، )١(
.حمكمة استئناف عامن الرشعية) ١٦٥٧/٢٠٠٧(القرار االستئنايف رقم، )٢(



 

: حترير حمل النزاع
ًغري خاف عىل املسلم أن احلاكم احلكيم هو العليم اخلبري، وأن للرشيعة اإلسالمية سلطان ٍ ا ُ

ُّترد إليه اخلصومات، ويصدر عن أحكامها يف املهامت وامللامت، وأن احلجة العليا واملرجعية  َ ُ
.املعصومِّالعظمى يف حس كل مسلم وعقله وعقيدته ودولته هي للرشع املطهر

َوقد دلت عىل ذلك النصوص القطعية كتابا وسنة، وحتقق عليه اإلمجاع  َّ ًُ ُ َْ َّ
:، وقال سبحانه]٥٧: األنعام[﴾~�¡¢£﴿:الصحيح الرصيح، قال سبحانه

﴿°  ̄ ® ¬ « ª﴾]وقال سبحانه]٤٩: املائدة ،:﴿ ±°¯®¬
µ ́ .]٦٥: النساء[﴾² ³ 

ُإن اهللا هو الـحكم، وإليه الـحكم«: ويف احلديث ُْ َُ َ«)١( .
ال خالف بني اثنني «: Pواإلمجاع منقول عىل هذا املعنى، فقد قال ابن حزم 

ٌحكم اإلنجيل مما مل يأت بالنص عليه وحي يف رشيعة من املسلمني أن من حكم ب ِ
.)٢(»اإلسالم فإنه كافر مرشك، خارج عن اإلسالم

َّوقد جاء القرآن وصح اإلمجاع بأن دين اإلسالم نسخ كل دين «: Pوقال ابن القيم  َ َ َ
ع القرآن فإنه كافر ِكان قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة واإلنجيل، ومل يتـب ِ َّ«)٣(.

ُوقال حمدث الديار املرصية يف العرص احلديث الشيخ أمحد شاكر  ِّP :» إن
َاألمر يف هذه القوانني الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح، ال خفاء فيه وال 

، والنسائى، كتاب آداب )٤٩٥٥(يف تغيري االسم القبيح، : أخرجه أبو داود، كتاب األدب، باب) ١(
، من حديث رشيح بن هانئ عن أبيه هانئ أنه ملا )٥٣٨٧(ًإذا حكموا رجال فقىض بينهم، : القضاة، باب

فذكره، ثم قال ... فقالملسو هيلع هللا ىلص مع قومه سمعهم يكنونه بأيب احلكم فدعاه رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا وفد إىل رسول ا
).١/٢٤(، واحلاكم، )٢/٢٥٧(وصححه ابن حبان، . احلديث» ...فلم تكنى أبا احلكم؟«: ملسو هيلع هللا ىلص

).٥/١٧٣(اإلحكام، البن حزم، ) ٢(
).١/٥٣٣(أحكام أهل الذمة، البن القيم، ) ٣(



 

َمداورة، وال عذر ألحد ممن ينتسب إىل اإلسالم  يف العمل هبا، أو -ًكائنا من كان-َ
)١(»امرؤ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسهاخلضوع هلا، أو إقراراها، فليحذر

الدولة عن فصل «: Pوقال الشيخ حممد اخلرض حسني شيخ اجلامع األزهر 
ُ، وال يقدم عليه املسلمون إال بعد أن يكونوا غري مسلمنيملعظم الدينٌهدمالدين ِ ْ ُ«)٢(.

ومن األمثلة الظاهرة عىل الكفر «: Pويقول الشيخ عبد القادر عودة 
ُاالمتناع عن احلكم بالرشيعة اإلسالمية، وتطبيق القوانني : يف عرصنا احلارضباالمتناع

َّوال خالف بني الفقهاء والعلامء يف أن كل ترشيع خمالف للرشيعة ... ًالوضعية بدال منها
ٌاإلسالمية باطل ال جتب له الطاعة، وأن كل ما خيالف الرشيعة حمرم عىل املسلمني، ولو  َّ ٌ

.)٣(»ه السلطة احلاكمة أيا كانتأمرت به أو أباحت
بل إن العلامين الذي يرفض مبدأ حتكيم الرشيعة «: ًوأخريا يقول الشيخ القرضاوي

ٌّمن األساس ليس له من اإلسالم إال اسمه، وهو مرتد عن اإلسالم بيقني، جيب أن 
َّيستتاب، وتزاح عنه الشبهة، وتقام عليه احلجة، وإال حكم القضاء عليه بالرد ُِّ ُ َة، وجرد ُ ُِّ

َمن انتامئه إىل اإلسالم، أو سحبت منه اجلنسية اإلسالمية، وفرق بينه وبني زوجه  ُِّ ُ
ْوولده، وجرت عليه أحكام املرتدين املارقني، يف احلياة وبعد الوفاة َ َ«)٤(.

ًفإن املسلم ليس يف فسحة من دينه إذا حتاكم إىل غري ما أنزل اهللا، رضا : وعليه
.هذا نفاق ال جيتمع مع اإليامنًواختيارا، فإن 

َوباجلملة فإن كل ما أحدث من األقوال واألفعال ومناهج احلكم عىل خالف  ِ ْ ُ

).١/٦٩٧(كر، عمدة التفسري، ألمحد شا) ١(
.)١٣ص(صالح الصاوي، .حتكيم الرشيعة ودعاوى اخلصوم، د) ٢(
).٢/٧٠٨(الترشيع اجلنائي اإلسالمي، لعبد القادر عودة، ) ٣(
).٦٧(م، ١٩٩٧، ٧يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط. ًاإلسالم والعلامنية وجها لوجه، د) ٤(



 

َالرشيعة فهو رد، ال حرمة له، وال أثر يرتتب عليه، إال ما دعت إليه الرضورة ََ َ ٌّ.
َواإلنسان متى حلل احلرام املجمع عليه، أو حرم احلالل املجمع عليه، أو بدل« َّ َ َّ

. )١(»ًالرشع املجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء
ٌوكل مسلم مأمور باالحتكام إىل الرشع املطهر يف كل زمان ومكان، ويف داخل  ٍ ُّ

ٍديار اإلسالم وخارجها، ال يعفى من هذا أحد، وال يسقط التكليف به عن أحد ُ َ ْ ٌُ َ.
ضعي عند وجود البديل فإن األصل هو حرمة التحاكم إىل القضاء الو: وعليه

ُالرشعي القادر عىل استخالص احلقوق ورد املظامل، وقد استفاضت النصوص يف  ِِّ
ذلك، وانعقد عليه إمجاع أهل العلم، فإذا انعدم القضاء الرشعي، وأمكن حتكيم أهل 
العلم ومحلة الرشيعة كان هذا هو املتعني، وينبغي النزول عىل أحكامهم، والتسليم هلم 

ِّاالجتهاد؛ فإن قضاء القايض وحكم املحكم يرفع اخلالف، وقد ذكر أهل يف مسائل َْ َُ
ٌالعلم أنه إذا خال الزمان من السلطان الرشعي فإن األمور موكولة إىل العلامء، ويصبح 
َعلامء البالد والة العباد، وينبغي عىل اجلاليات اإلسالمية املقيمة يف املجتمعات الغربية  ُ

َأن توفر اآللي ِّ َ ْات التي تتيح للمتخاصمني أن يتحاكموا إىل الرشيعة، وأن توفر هلم من ُ ََ َ ِّ ُ َ ِ ِِ
. ًيفصل يف خصوماهتم بناء عىل أحكامها، وامليسور من ذلك ال يسقط باملعسور

وإذا كان من املحكم العام الذي ال اختالف عليه أنه ال جيوز التحاكم إىل القانون الوضعي، 
.اإلسالمجيوز االحتكام إىل غري املسلم يف شئون أهلال -وبنفس الدرجة-فكذلك 

ًوهذه املسألة يف كتب الفروع حمسومة، فغري املسلم ليس أهال للحكم يف شئون «
ًاملسلمني، ال قاضيا وال حكام؛ لقوله تعاىل ً :﴿FEDCBA@﴾

َواآلية وردت بصورة اخلرب، ويراد به األمر، كام يقول الشاطبي، وس]١٤١: النساء[ ُ َُ ُلب ُ ْ

).٣/٢٦٧(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ١(



 

.ٌأهلية القضاء واحلكم عن غري املسلم أمر ال خالف فيه، فيام أعلم
ِحيث ال يسمح بإنشاء -ومع ذلك فإن أوضاع املسلمني يف ديار غري املسلمني  ُ َُ ْ

ٍحماكم إسالمية يتحاكمون أمامها، وختضع منازعتهم بالكلية لقوانني قضاة البلد الذي  َ
لرضورات التي هلا أحكامها، والتي تتخذ من ًجتعل حاهلم مندرجا ضمن ا-يقيمون به

ًاملصالح معيارا للحكم، واإلمكان واالستطاعة أساسا للتكليف؛ لقوله تعاىل ً:
﴿z y x w﴾]١(»]١٦: التغابن(.

: ضوابط التحاكم إىل غري الرشيعة
ِفإذا مل يتيرس ذلك؛ لعدم نزول اخلصم عىل حكم محلة الرشيعة، وكان ال يردعه إال  ِ َ َ َ

ٍّن ذو شوكة، فإن التحاكم إىل القضاء الوضعي يف هذه احلالة الستخالص حق أو سلطا ٍ ُ ٌ
ًدفع مظلمة رخصة، ال تثريب عىل من يلجأ إليها عندما تتعني سبيال إىل حتصيل احلق؛  ٌ َْ ٍَ ِ
ألن النصوص الواردة يف نفاق وكفر من أعرض عن التحاكم إىل الرشع إنام كانت يف 

ْواقع هتيأت فيه أسبا َّ ُب التحاكم إىل الرشع املطهر، وأعرض فيه من أعرض عن ذلك ٍ
ًطائعا خمتارا؛ لتفضيله التحاكم إىل القانون الوضعي عىل التحاكم إىل القانون الرشعي ً.

ُدل عىل ذلك اجلواز قوله تعاىل َِّ :﴿zyxw﴾]وقوله ]١٦: التغابن^ :
عىل أنبيائهم، فإذا مدعوين ما تركتكم، إنام أهلك من كان قبلكم سؤاهلم واختالفه«

كنا إذا : ، وحديث)٢(»هنيتكم عن يشء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
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.ممن حديث عبد اهللا بن عمر ) ١٨٦٧(البيعة عىل السمع والطاعة فيام استطاع : باب



 

ٍويتقيد هذا اللجوء إىل القانون الوضعي بمقيدات حاكمة وقواعد ضابطة، منها ٍ ٍَ ِّ ُ :
.َّخالص احلق أو الوصول إليه إال هبذه الطريقة فحسبتعذر است-١
.االقتصار عىل املطالبة باحلق فحسب وأخذه عند احلكم به من غري زيادة-٢
.كراهة القلب لالحتكام إىل غري القضاء الرشعي-٣
.بقاء هذا الرتخص يف دائرة الرضورة باملعنى العام، والذي يشمل الرضورة واحلاجة-٤

ُّوأما ما يدل عىل  تعذر استخالص احلقوق أو دفع املظامل عن طريق القضاء : القيد األولَّ
الرشعي، فهو أنه إذا أمكن استخالص احلق أو دفع املظلمة عن طريق القضاء الرشعي مل تكن 

ُهناك رضورة تلجئ إىل التحاكم إىل القانون الوضعي الذي حكمه التحريم  ُُ لغري -َّكام تقدم-ُ
.الرضورة

ُمعرفة حكم الرشع يف النازلة وعدم املطالبة بزيادة، : القيد الثاينوأما ما يدل عىل
َّفهو أن املطالبة بزيادة عىل حكم الرشع ظلم، والظلم حرام، دل عىل ذلك الكتاب 

﴾:;>=<﴿: قوله تعاىل: والسنة واإلمجاع، فمن أدلة الكتاب
عىل نفيس وجعلته إين حرمت الظلم «: احلديث القديس: ، ومن أدلة السنة]٤٤: األعراف[

ًبينكم حمرما فال تظاملوا أن املسلم جيب عليه يف حالة سلوك : ، ومن دالئل ذلك)١(»َّ
ُأال يأخذ مال غريه وإن حكم له به احلاكم -وهي التحاكم إىل الرشع-الوسيلة املباحة  َ َ ََّ ِ ِ
ْفلعل بعضكم أن يكون، إنام أنا برش، وإنه يأتيني اخلصم«: ^الرشعي؛ لقوله  ُ َ أبلغ من َّ

ُبعض، فأحسب أنه صادق فأقيض له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنام هي قطعة  ُ
َمن النار، فليأخذها أو ليرتكها ْ َ ، فمن باب أوىل ال يبيح له حكم احلاكم غري الرشعي )٢(»ْ

.سبق خترجيه) ١(
.خترجيهسبق ) ٢(



 

.أن يظلم غريه
ُالرضورة تقدر بقدرها«: القاعدة الفقهية: ًومن دالئل ذلك أيضا َّ ودالئلها »َُ

ملعروفة؛ وألن الرضورة أباحت سلوك وسيلة حمرمة الستخالص احلق ورفع الظلم، ا
َومل تبح سلوكها لظلم اآلخرين وأخذ ما ليس بحق ْ ِ ُ.

قوله : -وهو كراهة القلب للتحاكم إىل القانون الوضعي-ومن أدلة القيد الثالث 
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ستكون أمراء «: ، وحديث)١(»فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن... «: حديث: ومنها
: قالوا؛»ولكن من ريض وتابع، ومن أنكر سلم،برئفتعرفون وتنكرون، فمن عرف 

. )٢(»ال ما صلوا«: قال؟ أفال نقاتلهم
o n m l k j i ﴿:وأما ما يدل عىل القيد الرابع فهو قوله تعاىل
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.»املحظورات

ِكام يدل عىل ذلك أيضا قصة جلوء الصحابة  ُ ً ِللمثول أمام النجايش الكافر شُّ ِّ-
بسبب مطالبة كفار قريش هبم، وللذود عن حقهم يف إبطال مزاعم مرتني -ٍيومئذ

.سبق خترجيه) ١(
.سبق خترجيه) ٢(



 

.قريش الباطلة فيهم
ومــن قــرارات املجمــع الفقهــي اإلســالمي التــابع لرابطــة العــامل اإلســالمي بــشأن 

يعلــن املجلــس أنــه جيــب : القــرار الثالــث«: الروايــة التــي كتبهــا املــدعو ســلامن رشــدي
ُتقدم عليه، وعىل دار النرش التي نـرشت مالحقة هذا الشخص، بدعوى قضائية جزائية َّ َُ

َله هـذه الروايـة، يف املحـاكم املختـصة يف بريطانيـا، وأن تتـوىل رفـع هـذه الـدعوى عليـه 
َمنظمة املؤمتر اإلسالمي التي متثل الدول اإلسالمية، وأن توكل يف هذه الـدعوى أقـوى  َِّ َ ُ َ ُ

وواضـح مـن . )١(»كم اجلـزاء الربيطانيـةِّاملحامني املتمرسني يف القضايا اجلنائية أمـام حمـا
َالقرار جتويزهم التحاكم إىل املحاكم الربيطانية يف تلك النازلة ْ ُ ُ.

: الطالق يف النظام الغريب
وقبل الدخول إىل حكم النازلـة حيـسن التعـرف إىل الطـالق يف النظـام الغـريب ومـا 

:حييط به من إجراءات ومالبسات، وذلك يف نقاط حمددة لالختصار
 الطالق املدين الذي توقعه املحاكم يف الغرب األورويب كالزواج املدين ال

َيستند إىل قوانني دينية، وليس للدين فيه اعتبار، وإنام هو عقد مدين، ال يقع فيه 
.الطالق، أو الفراق إال بقرار من املحكمة

 والطالق حق مشرتك بني الرجل واملرأة يف الغرب فكام هو بيد الرجل أن
.لبه، كذا هو بيد املرأةيط

 وال يستطيع الرجل أن يستقل بإيقاعه حتى حيكم به القايض، ولو تكلم به
.الرجل فال اعتبار لوقوعه أو قانونيته لدهيم حتى يصدر بذلك قرار املحكمة

 ليس للقايض أن يسأل طالب الطالق عن سببه، أو الدافع لطلبه، فيكفيه أن

).٢٥٢ص(قرارات املجمع الفقهي التابع للرابطة، املالحق، ) ١(



 

والسبب يف هذا أن أكثر ما هيدم األرسة . ءت بالفشلَّيقر بأن حياته الزوجية قد با
ًالزوجية، والتي غدت عند الغرب نوعا من احلرية الشخصية والبيوت هو اخليانة

!!التي ال ينبغي استنكارها أو تقييدها
 ٍتطول إجراءات الطالق املدين الشرتاط القانون فرتة انفصال جسدي لسبق َ

.ًاستقالال يف السكن واملعيشة: وات، وهو يعنيالطالق ترتاوح من سنة إىل ثالث سن
 َيلزم لتقديم هذا الطلب توكيل حمام بحيث إن صاحب الطلب ال يتمكن َّ ٍ ُ

.من تقديمه بنفسه
 ،ُيتعني لدهيم قبل الطالق االتفاق عىل حضانة األطفال، وكيفية زيارهتم

ْوتقسيم أثاث البيت، ومصري سكن الزوجية، ومن جتب له النفقة، وما .هي قيمتهاَ
 وقوع الطالق يوجب النفقة بني الرجل واملرأة، بل يوجبها للمحتاج منهام

.يف فرتة االنفصال اجلسدي
 تقدير النفقة بحسب مستوى املعيشة الذي كان عليه الزوجان من خالل

.الدخول احلقيقية للطرفني
ٍقيمة النفقة هي نصف جمموع ما يأيت الطرفني من مال، فيام يعرف بم ْ ِ بدأ ِ

.ِاملناصفة، بحيث يتساويان يف الدخول ويتقاسامهنا بالسوية
َّحتسب النفقة عىل األطفال قبل النفقة عىل املطلق، أو املطلقة ِّ ُ.
 َيف ظروف معينة يأخذ املطلق أربعة أسباع الدخل فيام تأخذ املطلقة ثالثة ُ ََّ ِِّ ِ

َأسباعه، والسبب يف ذلك ترك األزواج للعمل بعد الطالق،  ِ حيث يتحول ما يدخل ِ
.ٍإليه من مال إىل مطلقته

ُوكثريا ما وقع جراء ذلك جرائم وانتحار من قبل الطرف الذي يدفع َ َ َْ ْ ِ ِ ِ ٌ ُ َّ ً.
 ِوال تنتهي النفقة إال إذا عمل املنفق عليه، فوصل دخله الشهري إىل مستوى َ َّ



 

َاملنفق، وإذا تزوج املنفق عليه سقطت نفقته ووجب عىل الزوج  ُ َُّ ُ َ ِ الثاين، يف حني تبقى ِ
.)١(ُّنفقة األطفال، كام تبطل إذا مات مستحق النفقة

ًوبناء عىل ما سبق فإن املسلم إذا دخل يف عالقة زواج مع امرأة غري مسلمة فإن 
ِقوانني بالدها-واحلال هذه-احلكم بينهام  ُ.

ع ْوأخذت مجي-عىل كفرها-فإذا وقع بينهام خالف استأثرت املرأة بنصف ثروته 
ِأوالده، وعاشت ختادن الرجال، وهو ينفق عليهم نصف دخله، وعاش يرى ابنته  ِ َ ُ
تذهب إىل الكنيسة، بل وتلبس الصليب، وتعارش الرجال وال يستطيع إال أن يبارك هذا 

ُالعهر، فال عجب أن انتحر بعضهم، وفقد بعضهم عقله َُ ْ َُ ِ َ!!
: حكم الطالق الصادر عن غري مسلم

ُإن هناك بعض الدول تسمح قوانينها بأن خيضع املقيم فيها : بادئ ذي بدء نقول
.ِللقوانني املعمول هبا يف بلده األصيل بغض النظر عن موافقتها للرشيعة من عدمها

ًفاملسلم املقيم مثال يف أوروبا يمكن أن خيضع لقانون البلد الذي يقيم فيه، ويمكن 
ن قانون البلد الذي يقيم فيه يسمح أن خيضع لقانونه الشخيص يف بلده األصيل، إذا كا

ًبذلك، وقد يكون قانون بلده األصيل منسجام مع األحكام الرشعية، أو معارضا هلا،  ِ ً
فالقوانني األوروبية عندما يسمح بعضها بتطبيق القانون الشخيص للمقيم عىل أرضها 

ًأكان موافقا أم القانون املعمول به اليوم يف الدولة التي حيمل جنسيتها، سواء: إنام تعني
.ًخمالفا لألحكام اإلسالمية

ٌعىل أنه ثمة حاالت متنوعة يف هذا الشأن، ومن ذلك ٌ :
أن يكون الزوجان من رعايا دولة إسالمية، وقد تم عقد زواجهام يف : احلالة األوىل

).٦١٤-٥٩٧ص(،سامل الرافعي. أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، د) ١(



 

ِّدولة إسالمية، وال يؤثر يف ذلك أن تكون الزوجة كتابية، ومها يقيامن يف إحدى الدول 
.روبية، ووقع بينهام خالف يمكن أن يؤدي إىل الطالق يف هذه احلالةاألو

جيب عىل الزوجني أن يرفعا خالفهام إىل حمكمة البلد الذي جرى عقد زواجهام فيه؛ ألنه -
من الناحية الرشعية فإن قوانني بالدنا اإلسالمية يف نطاق األحوال الشخصية تبقى يف عمومها 

َ، وإن وقعت يف بعضها خمالفات، ولكنها تظل أقرب إىل الرشيعة بام مستمدة من األحكام الرشعية َُّ ٌ ِ
ال يقاس من قوانني البالد األوروبية، ومن حيث منطق القانون الدويل اخلاص فإن القانون الذي 

.ثار الزواج وانحاللهآتأسس عليه الزواج ينبغي أن يكون هو القانون الذي ينظر يف 
ُإذا رفع الزوجان أو أحد- ُمها خالفهام إىل حمكمة البلد الذي يقيامن فيه؛ ألن ذلك ِ َ

ًأيرس عليهام، أو ألن قانون هذا البلد يعطي أحدمها امتيازا ال جيده يف قانون بلده، فقد  َ ُ
ْوقع اخلطأ األول، ويتحمل إثمه الرشعي من بادر إليه، وهنا نقول َُ َّ َ :

ِقد جييز البلد الرجوع يف مثل هذا اخلالف إىل- َ َالقانون الذي أنشأ الزواج، ُ
ِففي هذه احلالة جيب عىل الزوجني أن يطالبا املحكمة بتطبيق أحكام القانون الذي  َ َ ُِ
َتزوجا بموجبه، فإن مل يفعال ذلك وقع اخلطأ الثاين، ويتحمل مسئوليته الرشعية  ُ َ

ْمن مل يطلب ذلك من املحكمة َ.
ُإذا كان قانون البلد يفرض عىل حماكمها - ِ َتطبيق أحكامه، ويمنعها من تطبيق َ ِ ِ َ

ُّقانون آخر فسنكون أمام حكم قضائي صادر عن قضاء دولة غري إسالمية خيص  َ ٍ
ِوهذا احلكم القضائي ملزم من الناحية الواقعية والقانونية، غري أن . ًأشخاصا مسلمني ُ

ًالطرف الذي طالب به يكون آثام رشعا وجيب عىل الطرفني  كم حتى بعد صدور احل-ً
.أن يتفقا عىل التحكيم بمقتىض األحكام الرشعية-القضائي، إذا أرادا التوبة

أن يكون أحد الزوجني من رعايا دولة إسالمية وهو مقيم يف دولة : احلالة الثانية
.أوروبية ومل حيصل عىل جنسيتها بعد، ويكون الزوج اآلخر من رعايا دولة أوروبية



 

نون الدولة املسلمة، وجب أن يرفع اخلالف إىل فإذا كان عقد الزوج قد تم وفق قا
َحماكم هذه الدولة، وإذا رفع إىل حماكم الدولة األوروبية جيب مطالبتها بتطبيق أحكام  ِ ُ

َالقانون الذي بني الزواج عليه، ولو كان الغالب يف هذه احلالة أن تطب ُ َ ِ ُق املحاكم األوروبية ــُِّ َ
َقوانينها اخلاصة باعتبار أحد الزو جني من جنسيتها، وهي تفرتض أن قوانينها حتمي حقوقه، َ

ًفنكون أمام حكم قضائي صادر عن دولة غري إسالمية، ويلزم مسلام ُ ِ ْ ُ.
أما إذا كان عقد الزواج قد تم وفق قانون الدولة األوروبية، واخلالف بني 

م حكم َّالزوجني حصل يف أرضها فال بد أن حتكم يف حماكمها وفق قوانينها، فنكون أما
ًقضائي أورويب يتناول إنسانا مسلام ً)١(.

ُّفهي حمل اإلشكال فيام لو كان الزوجان من دولة أوروبية، فال : وأما احلالة الثالثة
َّبد أن يعقد زواجهام وفق قانون تلك الدولة، حتى يصبح رسميا ترتتب عليه آثاره 

َّالقانونية، فإذا دب خالف بينهام وانتهى األمر إىل اال رتفاع إىل القضاء يف تلك البالد َ
ٍبعد تعذر الوفاق والصلح والتحكيم الرشعي الودي، فوقع حكم بالطالق من قاض  ِّ ِّ ِ ُّ

ٍغري مسلم عىل زوجني مسلمني، فام احلكم؟ ِ
: صدر هبذا الشأن قرار من املجلس األورويب لإلفتاء، وفيام ييل نصه

: قرار املجلس األورويب لإلفتاء
ٍملسلم ال يرجع يف قضائه إال إىل قاض مسلم، أو من يقوم مقامه، غري األصل أن ا«

أنه بسبب غياب قضاء إسالمي حتى اآلن يتحاكم إليه املسلمون يف غري البالد 
َاإلسالمية، فإنه يتعني عىل املسلم الذي أجرى عقد زواجه وفق قوانني هذه البالد،  َ ْ َ

األورويب ٍحكم الطالق الصادر عن قاض غري مسلم، الشيخ فيصل مولوي، املجلة العلميـة للمجلـس: بحث) ١(
).١٧٠ص (، ه١٤٢٣لإلفتاء، العدد األول، 



 

ِتنفيذ قرار القايض غري املسلم بالطالق؛ أل َن هذا املسلم لـام عقد زواجه وفق هذا ُ َ َ َّ
ِّالقانون غري اإلسالمي، فقد ريض  ِ ُّأن هذا العقد ال حيل : بنتائجه، ومنها-ًضمنا-ِ

ًعروته إال القايض، وهو ما يمكن اعتباره تفويضا من الزوج جائزا له رشعا عند  ً ً ُ َ
ًوف عرفا كاملرشوط املعر: اجلمهور، ولو مل يرصح بذلك؛ ألن القاعدة الفقهية تقول

جائز من باب جلب املصالح -ولو كان غري إسالمي-ًرشطا، وتنفيذ أحكام القضاء 
ِودفع املفاسد، وحسام للفوىض، كام أفاده كالم غري واحد من حذاق العلامء؛ كالعز  َّ ُ ً

.)١(»عبد السالم، وابن تيمية، والشاطبيابن
اح يف ظل قوانني هذا البلد التي وقد استند هذا القرار إىل أن الزوج بعقده للنك

ِّتسمح للقايض غري املسلم بإيقاع الطالق كأنه وكل القايض غري املسلم بحل العصمة  ََ َّ َ
ِبدال منه، وهي وكالة مممتدة طيلة بقاء النكاح بني الزوجني ِ َ ً.

ُّويف هذا التخريج من البعد ما ال خيفى؛ فاألعم  ِ ِْ ُ َال إشعار له-كام يقول العلامء-َ
ًبأخص معني، فعقد النكاح يف تلك البالد قد يكون صاحبه ذاهال وغافال عن مسألة  ً ُ ٍ َّ
ُّالطالق، فضال عن أن يكون عاقدا توكيال، فكل ما احتاج إىل إذن فإنه حيتاج إىل  ً ًً

الثيب تعرب عن نفسها، والبكر «: ًترصيح، كام تقول القاعدة؛ أخذا من احلديث
.)٣)(٢(»رضاها صمتها

َهذا القرار يرى أن ثبوت النكاح إنام تم من جهة القضاء، فكذا التفريق، كام أن
ُّواحلق أن النكاح املدين ال يعتد به حتى يستكمل أركان العقد الرشعي ورشوطه، فإذا 

.م٢٠٠٠، مايو ه١٤٢١بالدورة اخلامسة، ) ٣/٥(القرار، ) ١(
، )٤/١٩٢(، »مسنده«، واإلمام أمحد يف )١٨٧٢(استئامر البكر والثيب، : أخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب) ٢(

). ٣٠٨٤(، »صحيح اجلامع«يف وصححه الشيخ األلباين . سوغريمها، من حديث عدي الكندي
).٢٧٧-٢٧٦ص (البن بيه، ،صناعة الفتوى وفقه األقليات)٣(



 

ًانعقد العقد رشعا، فال مانع من توثيق العقد الرشعي توثيقا مدنيا؛ وذلك لضامن  ً
َيستمد منها املسلم الرشعيةاحلقوق يف املستقبل، ال أنه جهة ُ.

ُفإن حل عقد النكاح أوال، وصحته، وترتب آثاره عليه إنام يستند إىل العقد : وعليه ُّ َ ََ َ ُ َِ ِِ َ ً َّ
.غريالرشعي ال

َكام أنه اعترب عقد النكاح املذكور بمنزلة التفويض من الزوج، وهو جائز عند 
ِّاجلمهور، ولو مل يرصح به؛ ألن  .إلخ... »ًكاملرشوط رشطاًاملعروف عرفا «ُ

َويناقش هذا َ ُ َ َ ُ :
ُّبأنه ليس بمنزلة التفويض؛ ألن الزوج عند التفويض ال يسقط حقه يف التطليق،  َ
ٌّفالطالق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها يف تطليق 

ٌّنفسها، وله أن يوكل غريه يف التطليق، وكل من التفويض والتو َُ َ ُكيل ال يسقط حقه، وال ِّ َُّ ُ ِ
: َّ، بينام الزوج هنا ال حق له يف ذلك، كام جاء يف القرار)١(يمنعه من استعامله متى شاء

ُإن هذا العقد ال حيل عروته إال القايض« َ ُّ«.
ُال يعني كل رشط عىل اإلطالق، وإنام رشط يوافق »ًكاملرشوط رشطا«: وقوهلم ِ ٌ َّ

، وحرمان الزوج )٢(»ون عند رشوطهم ما وافق احلق من ذلكاملسلم«: جَّاحلق؛ كام قال 
ُّمن ذلك خيالفه؛ ألنه إسقاط حلق قرره الكتاب، وأكدته السنة للزوج؛ ألن الطالق حل  َ ُُ ٍّ

Ä Ã Â Á À ﴿: ِعقدة النكاح فال يملكه من ليست بيده، وقد قال تعاىل
ÆÅ﴾ جأتى النبي ً، وقصة احلديث أن رجال»الطالق ملن أخذ بالساق«: ج، وقال

).١٧/١٠٩(، تكملة املجموع، للمطيعي، )١٠/٣٨١(املغني، البن قدامة، ) ١(
، وعنه البيهقي يف )٢/٤٩(، »مستدركه«أخرجه احلاكم يف . ما وافق منها كتاب اهللا وإال فهو باطل: أي) ٢(

ُوروي . س، من حديث أنس بن مالك )٧/٢٤٩(الرشوط يف النكاح، : كتاب الصداق، باب،»الكربى«
.املؤمنني عائشة، وأيب هريرة، وأنس بن مالك من أحاديث أم



 

: يا رسول اهللا، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها؛ قال: فقال
يا أهيا الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد «: املنرب، فقالجفصعد رسول اهللا 

ُّأن الطالق حق : ، ومعنى احلديث)١(»أن يفرق بينهام، إنام الطالق ملن أخذ بالساق
َالذي له أن يأخذ بساق املرأة ال حق غريه، لكن أباح الرشع أن يطلق القايض الزوج،  َِّّ َ ُ ْ ِ ِ

ًنيابة عن الزوج، إذا كان الزوج عاجزا عن الطالق، أو ممتنعا منه، وكان يف بقاء عصمة  ً ً
ٌالزوجية رضر أو رضار؛ لقوله  َال رضر وال رضار«: جٌ َ«)٢( .

ق عىل الزوج لإلعسار يف النفقة، أو فللقايض املسلم يف بعض األحوال أن يطل
.الغيبة املنقطعة، أو األرس والسجن، ونحو ذلك

َوالوطء واإلسكان وغريمها من حقوق الزوج إذا رشط عليه «: قال يف الفتح ُِ ُ ُ ُ
ُإسقاط يشء منها كان رشطا ليس يف كتاب اهللا فيبطل ُ َ ً ُْ َ ما كان من «: ج؛ كام قال )٣(»ٍ

.)٤(»فهو باطل، وإن كان مائة رشط-وجلعز-رشط ليس يف كتاب اهللا 
ًوألن االحتكام املذكور والرىض به ليس متفقا عىل جوازه، وإنام له صور كثرية  َ َّ

ِيرتدد حكمها بني الكفر والفسق وبني اجلواز للرضورة ُ ُ َّ.
: فاالحتكام قد يكون

ٍإذا كان عن رضا وقبول؛ ألن حقيقة اإليامن هي التصديق واالنقي: ًكفرا اد، ومن مل ً

، كتاب »الكربى«، والبيهقي يف )٢٠٨١(طالق العبد، : أخرجه ابن ماجه، كتاب الطالق، باب) ١(
، م، من حديث ابن عباس )٧/٣٦٠(ن سيده، طالق العبد بغري إذ: اخللع والطالق، باب

).٢٠٤١(، »اإلرواء«وحسنه الشيخ األلباين يف 
.سبق خترجيه) ٢(
).٩/٢١٩(فتح الباري، البن حجر، ) ٣(
ًما جيوز من رشوط املكاتب ومن اشرتط رشطا ليس يف كتاب : أخرجه البخاري، كتاب املكاتب، باب) ٤(

من حديث -واللفظ له-) ١٥٠٤(إنام الوالء ملن أعتق، : ب، ومسلم، كتاب العتق، با)٢٥٦١(اهللا، 
.ماملؤمنني عائشة يف قصة بريرة املشهورة أم



 

ُحيصل يف قلبه التصديق واالنقياد فهو غري مسلم ُُ ْ ْ َ)١(.
̧  ﴿: قال تعاىل ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾]٦٥: النساء[.
ٌبنفسه الكريمة املقدسة أال يؤمن أحد حتى -تعاىل-ُيقسم «: Pقال ابن كثري  َ ُِ ْ َّ

َحيكم الرسول  َ َِّ .)٢(»...يف مجيع األمورجُ
ِفمن ترك الرشع املحكم املنزل عىل حممد بن عبد اهللا خاتم «: Pل كام يقو َ َ َ

َاألنبياء، وحتاكم إىل غريه من الرشائع املنسوخة كفر، فكيف بمن حتاكم إىل الياسا ََ َ َ)٣( ،
َوقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإمجاع املسلمني َ ََ ََ َ َ ْ َ َّ«)٤( .

¨© ﴿:يف رشح قوله تعاىل-قال ابن تيمية : ًأو فسقا
¯®¬«ª﴾]إن هؤالء الذين اختذوا أحبارهم «: -]٣١: التوبة

ُفذكر األول وحكمه، ثم قال... يكونون عىل وجهني َ ْأن يكون اعتقادهم وإيامهنم : الثاين: َ ُ ُ
، لكنهم أطاعوهم يف معصية اهللا، كام يفعل املسلم ما يفعله )٥(ًبتحريم احلالل وحتليل احلرام ثابتا

.)٦(»أهل الذنوبٍتقد أهنا معاص، فهؤالء هلم حكم أمثاهلم منمن املعايص التي يع
َوال يلزم من هذا أن كل من حتاكم إىل املحاكم التي حتكم بالقوانني «: ًأو جائزا لالضطرار ََ ْ َّ

ِالوضعية ال بد أن يكون كافرا، بل قد يضطر املسلم لتخليص حقوقه ونحو ذلك إىل التحاكم  ِ ُ ًُ َّ

).١٣ص(صالح الصاوي، . حتكيم الرشيعة وصلته بالدين، د) ١(
).٢/٣٤٩(تفسري ابن كثري، ) ٢(
.ًاسم كتاب جنكيز خان الذي وضعه ليكون قانونا يتبعه اتباعه وأوالده من بعده) ٣(
).١٦٣-١٧/١٦٢(البداية والنهاية، لإلمام ابن كثري، ) ٤(
صيانة . »بتحريم احلرام وحتليل احلالل«كذا باألصل ولعله تصحيف من النساخ واألظهر أن العبارة هي ) ٥(

).٥٩ص(م، ٢٠٠٣-#١٤٢٣، ١جمموع الفتاوي، لنارص بن محد الفهد، أضواء السلف، الرياض، ط
).٧/٧٠(ية، جمموع الفتاوي، البن تيم) ٦(



 

ِها، فال يكون كافرا، بل يكون حكمه حكم املضطرإليها مع عدم رضاه عن َ ُ ًُ«)١(.
ِوحتى ال يتعرض املضطر لإلثم ال بد أن ينضبط بضوابطه، قال تعاىل ِ ِ َ َّ ُ َ:

﴿rq p o n m l k j i﴾]١١٥: النحل[.
ٍفإن اللجوء إىل القضاء الوضعي الستصدار حكم بالطالق من اجلهة : وعليه ِ ِّ

ُالل عقدة النكاح وحصول الطالق والفراق حتى يطلق الزوج القانونية ال يكفي للحكم بانح َُ ِّ َ ِ ِ ِِ
ُبعبارته؛ ذلك أن الطالق ترصف قويل يناط بالزوج؛ ألنه الذي بيده عقدة النكاح َ ٌُ ٌّ ُّ.

ٍأو ال يتأتى أن يطلق الزوج بعبارته المتناعه أو لغري ذلك من األسباب، وعندئذ  ِ ِ َّ ْ
َّيتأتى البحث عن جهة رشعية تنز َ ُ َل منزلة القايض املسلم يف احلكم بالتفريق، عىل أن َّ ُ

َثمة حاالت ال حيتاج معها إىل بحث عن جهة تقوم هذا املقام، وهذه احلاالت كالتايل ُ ُ ٍ َ :
َّإذا تقدم الرجل إىل املحكمة بطلب الطالق، وصدر احلكم، فإن الطالق يقع؛ ألن طلبه -١

ِتوكيل، وال يتحمل من األعباء املالية ِ ِإال مؤخر املهر، والنفقة أثناء العدة، واملتعةٌ َِ َِ َّ.
ْفإن فرضت عليه املحكمة أقل من الواجب الرشعي، فعليه أن يكمله وإن فرضت  َْ ََ ََ ْ ُ َُ َُ َِّ ِْ
ْعليه أكثر من الواجب الرشعي، فعىل املرأة أال تأخذه إال إذا ريض زوجها، وإال أثمت  َّ َّ ََّ ُ ُ َ ِ

َبأكلها احلرام ِ)٢(.
ُذا كانت املرأة هي الراغبة يف الطالق والطالبة للتفريق بسوء معاملتها بام ال يليق وإ-٢ ِ

ٌبمثلها، وصدر احلكم به يف املحكمة وقع الطالق؛ ألنه موافق للرشع، قال  ُ ََ َ
َوالسلطان يطلق بالرضر عند مالك إذا تبني«: Pرشد ابن َّ َ َُ ٍ«)٣(.

).١٣٤ص(، ينضوابط التكفري عند أهل السنة واجلامعة، لعبد اهللا القر) ١(
-٣٥٤ص(م، ٢٠٠٨، ١فقه األرسة املسلمة ونوازهلا يف الغرب، عبد الرمحن الربزنجي، دار املحدثني، القاهرة، ط) ٢(

).٦١٩ص(سامل الرافعي، .دأحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، ، )٣٥٥
).٢/٩٩(بداية املجتهد، البن رشد، ) ٣(



 

ُاملذكور آنفا، وإن وافق حكم القايض ُعىل أن هذه احلالة الثانية فيها املحذور  َُ ْ ً
ُالكافر مذهبا لفقهاء املسلمني؛ إذ العلة يف املنع ليست املوافقة أو املخالفة، وإنام أصل  َ َ ُ ِ ً ِ

.الوالية، والتي ال تكون لكافر عىل مسلم أو مسلمة
ِوهذه احلالة تفارق سابقتها من حيث إن الزوج يقع الطالق بإذنه وطلبه، ويم ِ ِِ َ َ ُ كن ِ

ًأن يشفعه بالتلفظ به بعد صدوره لتوثيقه وتأكيده رشعا ِ ِِ ُ َ ُْ.
َوإن كانت الكراهية منهام معا، فإن طلب الزوج التفريق وقع؛ ألنه توكيل، وعليه -٣ َ َ ًَ َ َْ

َتبعاته، وإن طلبت الزوجة الفرقة وصدر احلكم، ووقع عليه الزوج وقع؛  َ َ َ ََ َّ َ َ ألنه -ُْ
.، وعليها تبعاته-)١(»الوكالة السابقةواإلجازة الالحقة ك«ٌإجازة 

َوبكل حال فإنه إذا صدر الطالق ممن يملكه بصيغة رشعية صحيحة، فال مانع من توثيقه  َ َ ٍ ِّ
ًمدنيا أمام املحاكم املختصة حلفظ احلقوق؛ إذ ال حمذور رشعا يف التوثيق بمجرده، بل هو  َ َِ ِ

َمطلوب لتفادي التبعات واملسئوليات التي قد ت ِ ِ ًنشأ عن بقاء هذا العقد قانونا معٌ ًانحالله رشعاِ ِ ِ.
ُوبناء عىل ما سبق فإنه يبقى األمر  يف حالة امتنـاع الـزوج عـن التطليـق مـع حكـم -ً

ًغري معترب الفتقاد حقيقة الطالق رشعا، فـإذا امتنـع الـزوج أو -املحكمة غري املسلمة به ٍ َ
قـايض يف ديـار األقليـات؛ الستـصدار َتعذر الوصول إليه فاملـصري إىل مـن يقـوم مقـام ال

.حكم رشعي بالطالق، وهذا ما سيتناوله املبحث اآليت بإذن اهللا

.)٢/٢٣١(بدائع الصنائع، للكاساين، ) ١(



 

 
 

 

 :

َّاستنادا إىل ما أصله املتقدمون، وثبت يف -ِمل يرتض عامة الفقهاء املعارصين  ً
ٍوقوع الطالق بني املسلمني بعبارة قاض غري مسلم وفقا ألحكام -ت الرشيعةحمكام ً ٍ

ُّعلامنية ال متت إىل دين اإلسالم بصلة ُ َ ٍ َّ.
واحتاجوا إىل خمرج لبحث كيفية إجراء هذه األحكام التي تفتقر إىل والية القضاء 

.يف إصدارها وإلزام الكافة هبا
مني يف بالد األقليات؛ فإنه توجد نوازل أخرى ًكام أنه نظرا الغرتاب كثري من املسل

يف باب األحوال الشخصية عند التزويج، كام هي عند التفريق؛ إذ إن مجهور العلامء عىل 
ُأن املسلمة ال تزوج نفسها، وأهنا حتتاج إىل وليها يف هذا الشأن املهم، فإذا فقدت املرأة  ِّ َ ُ

ْأولياء من العصبات يف بالد اإلسالم رفعت أم َ َرها إىل القضاء فتزوجت بوالية ْ
َّالسلطان ويل من ال ويل له«السلطان؛ إذ  ُّ«)٢)(١(.

ويف بالد األقليات توجد مسلامت ال أولياء هلن من عصباهتن؛ الختالف الدين، 
ُوال قضاء يستند إىل اإلسالم يف أحكامه، وال تنظر قضيتها لو رفعت؛ ألن عقد الزواج  ُ َ

ما جاء ال : ، والرتمذي، كتاب النكاح، باب)٢٠٨٣(يف الويل، : أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب) ١(
من حديث ) ١٨٧٩(ال نكاح إال بويل، : ، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب)١١٠٢(نكاح إال بويل، 

.ًمرفوعاموروي من حديث ابن عباس . »حديث حسن«: وقال الرتمذي عقبه. ًمرفوعاكشة عائ
معمر موفق . ، دأنشطتها واألحكام الفقهية املتعلقة هبا-نشأهتااملراكز اإلسالمية يف أمريكا الشاملية٢)(

). ٢٦٠-٢٥٢ص(، #١٤٣٠، ١الغالييني، دار عامر، األردن، ط



 

ٍّزوج املرأة نفسها من غري حاجة إىل ويل، فكيف السبيل حلل هذه ُهناك مدين يقوم عىل أن ت ََ ُ
ُاملعضلة، وإذا غاب اإلمام أو فقد قام أهل احلل والعقد باألمر نيابة عنه، أو إىل أن يقام غريه ُ ً َُ ِ .

ومما يستأنس به للداللة عىل معنى قيام النقباء والوكالء عن األمة ما أخرجه البخاري عن 
حني أذن له املسلمون يف عتق سبي -قال ^حلكم واملسور بن خمرمة أن رسول اهللامروان ابن ا

إنا ال ندري من أذن منكم يف ذلك ممن مل يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم «: -هوازن
َأمركم ْ َ«.

ْفرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إىل رسول اهللا  َُ فأخربوه أن الناس قد طيبوا ^َّ
. )١(وأذنوا 

وهو يدل عىل مرشوعية إنابة البعض عن الكل؛ فالعالقة إذن وكالة رصحية أو 
.)٢(ضمنية بينهم وبني األمة

فأهل احلل والعقد هم وكالء األمة ونواهبا يف عقد األمور الكبرية العظيمة 
.ًوحلها، وهذا العمل اجلليل يعقد هلم والية ونفوذا للكلمة يف عموم األمة

ٍعن إمام أو نائبه ملوت أو فقد حيس باألرس أو نحوه، أو فقد فإن خال املكان  ٍْ َ ْ ٍَّ
آل األمر إىل أهل احلل والعقد، -ٍّرشعي بالكفر، أو برتك حتكيم الرشيعة واستبداهلا

. وعادت الوالية العامة إليهم
فإذا شغر الزمان عن اإلمام وخال عن سلطان ذي نجدة واستقالل «: قال اجلويني

-عىل اختالف طبقاهتم-ٌّ، فاألمور موكلة إىل العلامء، وحق عىل اخلالئق وكفاية ودراية
ُأن يرجعوا إىل علامئهم، ويصدروا يف مجيع قضايا الواليات عن رأهيم، فإن فعلوا ذلك  ْ َ

) ٢٣٠٨، ٢٣٠٧(، ...ًإذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز: الوكالة، بابأخرجه البخاري، كتاب ) ١(
.سمن حديث املسور بن خمرمة 

).٢٢٢ص (حممد ضياء الدين الريس، . النظريات السياسية، د) ٢(



 

َفقد هدوا إىل سواء السبيل، وصار علامء البالد والة العباد، فإن عرس مجعهم عىل واحد  ُُ ُ
ِّاستبد أهل كل صقع و ُ .)١(»ناحية باتباع عاملهمَّ

ْفإن مل يكن ثمة أمراء فقد وجبت طاعة العلامء والزعامء فإن مل جتتمع كلمة هؤالء، 
أو تعذر اجتامعهم هل يتأتى القول بقيام آحادهم يف بالدهم وأصقاعهم مقام القايض 

يف أمور الواليات التي تتعلق باألحوال الشخصية يف بالد األقلية؟
ِّال والنساء األزواج والزوجات هبذا احلل، هل يرتتب عىل وبفرض قبول الرج

اعتامده مشكالت مع اجلهات الرسمية يف تلك البالد؟ وهل ألهل احلل والعقد يف تلك 
َالبالد من القوة التنفيذية ما يضمن تنفيذ أحكامهم وإنفاذ قراراهتم؟ َ

ة يف تلك البالد مرجعية وهل يمكن اعتبار املراكز اإلسالمية واجلمعيات واهليئات الديني
رشعية معتربة إلقامة هذه الواليات وإلزام املتخاصمني باألحكام يف الفروج واألموال، ونحو 

ذلك؟
وما هي ضوابط هذا األمر وحماذيره التي جيب رعايتها؟ 

ًال شك أن هذه النازلة كام تتعلق باألحوال الشخصية ترتبط أيضا بباب الواليات 
.واب السياسة الرشعيةوالقضاء خاصة من أب
: حترير حمل النزاع
: بعد التسليم بأن

 ْالتزويج والتطليق واخللع عقود وترصفات رشعية، ال تصح إال إذا جرت وفق َ َ
ُالرشيعة، واستنادا ملرجعيتها، وكل ما أبرم عىل خالف ذلك فهو رد، ال يعبأ به وال يلتفت إليه َ ْ ُ ٌّ ْ ًُ َ َ ِ ُ.

ية يتم عىل مرحلتنيوالزواج يف املجتمعات الغرب :

).٢٨٢ص (غياث األمم، للجويني، ) ١(



 

الزواج املدين إلثبات احلقوق أمام القضاء، وهو يتم أمام اجلهات القانونية -
ًاملتخصصة، ووفقا للقانون املعمول به يف بالد األقليات سواء يف أوروبا أو أمريكا أو 

.غريها، ويكون وحده هو احلكم عند النزاع
الطرفني، ويصبح كل منهام والزواج الرشعي الذي ينشئ العالقة الزوجية بني-

ًحالال لآلخر، وهو جيري غالبا يف املراكز اإلسالمية واملساجد وفقا ألحكام الرشيعة  ً ً
.اإلسالمية

األصل أن احلجة القاطعة واحلكم األعىل لدى املسلم هو الرشع ال غري، وأن -
ُّأحكام الرشيعة هي وحدها التي ترد إليها األمور عند التنازع، سواء يف  َ جمال العالقات ُ

األرسية أو يف غريها من العالقات، وما اللجوء إىل التوثيق الرسمي أمام القضاء الغريب 
.إال لتحصيل مصالح أساسية ال يتسنى حتصيلها إال هبذا الطريق

ًوعىل هذا فعقد الزواج إنام يبتدئ بالعقد الذي جيري وفقا ألحكام الرشيعة، -
.يف حميط األرسة، ومثله الطالق واخللع، ونحوهسواء تم يف املركز اإلسالمي، أو 

ًولكن التطليق وفسخ النكاح لسبب يقتضيهام غالبا ما يقع بحكم جربي، حيكم به 
ٍقاض رشعي، يستند يف رشعيته إىل والية رشعية قائمة، فإن عدمت تلك الوالية فهل 

ُللمراكز اإلسالمية وعلامئها قدر من والية القضاء بام تصان به مصال ح األنام، وتستقر ُ
معه األحكام؟

@CBA ﴿: وبعد منع إنفاذ أحكام الكفار عىل املسلمني؛ لقوله تعاىل
F E D﴾]هل تنفذ أحكام هذه املراكز يف بالد األقليات؟]١٤١: النساء

: األقوال ومناقشتها
: القول األول

سبق أن املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث قد أصدر قراره بإنفاذ األحكام



 

ْالصادرة عن املحاكم الغربية بشأن التطليق للرضر والفسخ، ونحو ذلك، وقد أوردت  َ ِ ُ
)١(ٌعىل هذا احلكم إيرادات كثرية يف دقته ويف خترجيه وتعليله، وقد وافق بعض الباحثني

ًعىل ما انتهى إليه نظر املجلس جلبا للمصالح، ودفعا للمفاسد، وحسام للفوىض، ويف  ً ً
.قش هذا القول بام تضعف معه النتيجة التي انتهى إليهااملبحث السابق نو

: القول الثاين
وهو ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا ومن وافقه من الباحثني، وبه صدر قرار املجمع 

يونيو ٢٥-٢٢هـ، ١٤٢٥مجادى األوىل ٧-٤يف دورة مؤمتره الثاين بالدانمرك من 
: م، وجاء فيه٢٠٠٤
إلهناء الزواج من الناحية القانونية ال يرتتب عليه وحده جلوء املرأة إىل القضاء«

إهناء الزواج من الناحية الرشعية، فإذا حصلت املرأة عىل الطالق املدين فإهنا تتوجه به 
إىل املراكز اإلسالمية ليتوىل املؤهلون يف هذه القضايا من أهل العلم إمتام األمر من 

رضورة لالعتداد بالتطليق املدين يف هذه الناحية الرشعية، وال وجه لالحتجاج بال
.)٢(»احلالة؛ لتوافر املراكز اإلسالمية وسهولة الرجوع إليها يف خمتلف املناطق

: ويف تعليل هذا القرار وتوجيهه قيل
ٌإن األصل أن يكون للمسلمني قاض مسلم حيكم بينهم برشع اهللا، ومن سلطة  ٍ

ليق الزوجة من زوجها يف تلك احلاالت هذا القايض التفريق للرضر بني الزوجني وتط

حممد عبد اجلواد . إلسالمية، دحجية األحكام الصادرة بالطالق من قبل املحاكم الغربية بحق األقليات ا) ١(
املنعقدة يف » متيز واندماج: فقه األقليات يف ضوء مقاصد الرشيعة«: النتشة، بحث مقدم إىل ندوة

م، فسخ نكاح املسلامت من قبل املراكز اإلسالمية يف بالد غري ١١/١١/٢٠٠٩-٩كواالملبور خالل الفرتة من 
املجمع الفقهي اإلسالمي، التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف الفرتة إسالمية، ألمحد تقي العثامين، ضمن بحوث جملة

ـ ١٤٢٢شوال ٢٦-٢١ ).٣٩١-٣٨٩ص(م، املجلد األول، اجلزء الثاين، ٢٠٠٢يناير -ه
).٧٥ص(قرارات وتوصيات املؤمتر الثاين للمجمع، ) ٢(



 

ًالتي يبيح له الرشع فيها ذلك؛ ونظرا النعدام القايض املسلم املعني من قبل السلطان 
املسلم يف البلدان غري اإلسالمية، فإن املراكز اإلسالمية تقوم مقام القايض املسلم؛ إذ ال 

ام الطالق والنكاح واإلرث سبيل إىل حتكيم رشع اهللا يف البلدان غري اإلسالمية يف أحك
.ونحوها مما ال يستطيعه املسلمون إال بذلك

القضاء من فروض الكفايات؛ ألن أمر الناس ال يستقيم بدونه «: Pقال ابن قدامة 
ُال بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق : قال أمحد. ًفكان واجبا عليهم كاجلهاد واإلمامة

.)١(»الناس؟
: ًثم أردف القرار تتميام

اللجوء إىل القضاء الوضعي إلهناء الزواج من الناحية القانونية ال يرتتب عليه «
وحده إهناء الزواج من الناحية الرشعية، إال إذا صدر الطالق من الزوج، أو من 

ِاملحكم من قبل املركز اإلسالمي أو اجلالية اإلسالمية َ ِ َّ«)٢( .
: ري رشع اهللا تعاىل؛ لقوله تعاىلًوذلك بناء عىل أن األصل يف املسلم أال يتحاكم لغ

﴿Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð﴾]؛ ولذلك فال ]٥٠: املائدة
ًيعتد بالطالق إال إذا كان صادرا من الزوج؛ ألنه الذي أخذ بالساق، ويف احلديث  ُّ َ ْ ُ

، أو من حاكم رشعي، وهو هنا املركز )٣(»إنام الطالق ملن أخذ بالساق«: النبوي
ًالقضاء الوضعي فحكمه ال يعتد به رشعا؛ ولذلك فتطليق اإلسالمي، كام تقدم، وأما ُّ

ًالقايض الوضعي ليس بنافذ، وتظل املرأة رشعا يف عصمة زوجها حتى يصدر الطالق 
منه، أو من حاكم رشعي، وإنام يباح اللجوء إىل القضاء الوضعي ملجرد احلصول عىل 

).٦-١٤/٥(املغني، البن قدامة، ) ١(
).٧٦-٧٤ص(للمجمع، قرارات وتوصيات املؤمتر الثاين ) ٢(
.سبق خترجيه) ٣(



 

ىل احلقوق الرشعية، وثائق رسمية لتسهيل املعامالت املباحة، ولتسهيل احلصول ع
أن احلاجة : وإباحة اللجوء إىل القضاء هنا مستندها القاعدة الفقهية التي ذكرها ابن نجيم وغريه

ِّالعامة أو اخلاصة تنزل منزلة الرضورة، واملراد بمنزلة الرضورة أهنا تؤثر يف األحكام فتبيح 
َارتكاب املحظور، أو ترك الواجب وغري ذلك، مما يستثنى من  ْ َ .)١(األصليةالقواعدَ

من : أي-ومع ما تقدم «: َّوقد ذهب إىل هذا أو قريب منه الشيخ ابن بيه فقال
فإن القول بإنفاذ الطالق -استبعاده ملأخذ قرار املجلس األورويب لإلفتاء يف هذا الشأن

ال يبعد، وذلك بإجياب طالق الزوجة عىل الزوج، وعىل مجاعة املسلمني أن حيكموا هبذا 
ًق حتى ال تظل الزوجة عىل معصية، كام قدمنا عن املالكية يف الزوجة الناشز؛ درءا الطال

َللمفسدة وتوسيعا ملفهوم إنفاذ أحكام قضاة اجلور املسلمني الـمولني من طرف الكفار؛  ْ َُّ ً
ًليشمل القضاة الكفار درءا للمفسدة التي أشار إليها العز ابن عبد السالم يف احلالة 

َولو استوىل الكفار عىل إقليم عظيم، فولوا القضاء ملن يقوم «: لاألوىل حيث قا ُ َّ
ًإنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة، ودفعا : بمصالح املسلمني العامة؛ فالذي يظهر ً

ُللمفاسد الشاملة؛ إذ يبعد عن رمحة الشارع ورعايته ملصالح عباده تعطيل املصالح 
ُالعامة، وحتمل املفاسد الشاملة؛ لفو ات الكامل فيمن يتعاطى توليتها ممن هو أهل هلا، ُّ

.)٢(»ويف ذلك احتامل بعيد
بل لو تعذرت العدالة يف «: -يف الشهادة، وهي صنو القضاء-ًوحيث يقول أيضا 

َمجيع الناس ملا جاز تعطيل املصالح املذكورة، بل قدمنا أمثل الفسقة، فأمثلهم 
ًوأصلحهم للقيام بذلك فأصلحهم؛ بناء عىل َ ََ ْأنا إذا أمرنا بأمر أتينا بام قدرنا عليه، َ ِ ُ َّ

ويسقط عنا ما عجزنا عنه، وال شك أن حفظ البعض أوىل من تضييع الكل، وقد قال 

).٨٨ص(، األشباه والنظائر، للسيوطي، )١٠٠ص(األشباه والنظائر، البن نجيم، ) ١(
).١٢٢-١/١٢١(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ٢(



 

x w ﴿: ، وقال اهللا تعاىل]٨٨: هود[﴾ :﴿ÊÉÈÇÆÅÄشعيب 
zy﴾]فعلق حتصيل مصالح التقوى عىل االستطاعة، فكذلك ]١٦: التغابن ،َّ

.)٢()١(»املصالح كلها
فيجوز للمسلمني إقامة اجلمع : وأما يف بالد عليها والة كفار«: وقال ابن عابدين

.)٣(»ًواألعياد، ويصري القايض قاضيا برتايض املسلمني
.)٤(»أن احلدود والقود ال جيري فيها: ويتفرع عىل كوهنا دار حرب«: -قبل ذلك-وقال 

كم بينهم فيام سوى احلدود أن من تراىض عليه املسلمون يمكن أن حي: فيفهم من كالمه
.والدماء

: ، وقاعدة»قيام أهل احلل والعقد مقام اإلمام«: قاعدة)٥(وقد تقرر فيام سبق
، باعتبارها مستند ختويل املراكز اإلسالمية »إقامة مجاعة املسلمني مقام القايض«

ِّصالحية البت يف قضايا التنازع بني الزوجني، وبخاصة يف دعوى الرضر، وإيقاع َ
وما يف حكمها مما يعترب -الطالق واخللع؛ وملا تقدم فإنه جيوز للمراكز اإلسالمية 

أن تقرر تطليق املرأة التي قد صدر هلا حكم من حمكمة غري -ًمرجعا جلامعة املسلمني
َإسالمية، أو مل يصدر هلا حكم، ورفع الزوجان أمرمها إليها ْ َ.

َإال أن عليها يف كل األحوال أن تراجع كل ِ حالة إلثبات املقتيض وعدم املانع ُ
ًرشعا، وأن حتاول الصلح ما وجدت إليه سبيال، وأن تستعني ببعض الفقهاء ما أمكن،  ْ ً

).٢/٨٠(املرجع السابق، ) ١(
).٢٧٧ص(صناعة الفتوى وفقه األقليات، البن بيه، ) ٢(
).٦/٢٨٩(دين، حاشية ابن عاب) ٣(
)٢٧٦-٢٧٥ص (، صناعة الفتوى وفقه األقليات، البن بيه، )٦/٢٨٨(املرجع السابق، ) ٤(
.املبحث التاسع من الفصل الثالث من الباب الثاين) ٥(



 

.)١(وأن تسأل العلامء حتى تطمئن إىل سالمة إجراءاهتا
: ُومما يستدل به عىل مرشوعية هذا العمل

مة الصاحلة للزواج دفع احلاجة ورفع احلرج، وال شك أن ترك تزويج املرأة املسل-١
ٌالراغبة فيه أمر ترتتب عليه مفاسد عظيمة، وبخاصة يف املجتمعات الغربية،  ْ َ
واملجتمعات التي تتساوى معها يف عدم حتكيم رشع اهللا، وقد تنزلق املرأة بسبب ذلك يف 
ٌهاوية الفاحشة، وهذا أمر فيه مرضة عليها يف دينها ويف دنياها، وإن فرض أهنا استطاعت  ْ َ

.فلن حيصل ذلك إال بحرج شديد-مع الرغبة فيه-صرب عن التزوج ال
َّفأما القول يف املناكحات فإنا نعلم أنه ال بد منها، كام أنه ال «: Pقال اجلويني 

بد من األقوات، فإن هبا بقاء النوع، كام باألقوات بقاء النفوس، والنكاح هو املغني عن 
.)٢(»حكم ما ال بد منهواملناكح يف حق عامة الناس يف... السفاح

ومن املعلوم أن مثل هذه احلاجة ليست نادرة، بل هي يف ديار الغرب وجمتمعات 
األقليات املسلمة من األمور الشائعة، فهي حاجة عامة، وقد ذكر العلامء أن احلاجة 

.)٣(ِّالعامة تتنزل منزلة الرضورة اخلاصة يف حق آحاد الناس
َتزويج املركز املسلمة التي-٢ ًليس هلا ويل يف مثل هذا املجتمع يدفع رضرا راجحا ِ ً

ٌيلحق هبا يف حال عدم التزويج، ورفع الرضر أصل عظيم يف الرشيعة املطهرة  ُ
َاستفيد من أدلة عديدة أفادت بمجموعها القطع بثبوت هذا األصل؛ ومن ذلك َ ُِ :

,-./43210 ﴿: -يف شأن الزوجات-قوله تعاىل 

).٢٧٩ص(صناعة الفتوى وفقه األقليات، البن بيه، ) ١(
).٣/٧٦(تفسري القرطبي، : ، وانظر)٣٦٩ص (غياث األمم، للجويني، ) ٢(
محزة بن حسني . حكم تويل املراكز واجلمعيات اإلسالمية عقود تزويج املسلمني وفسخ أنكحتهم، د) ٣(

).٤١٤ص (م، ٢٠٠٤الفعر، ضمن بحوث جملة املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي 



 

.]٦: الطالق[﴾' ) ( *+﴿: ه، وقول]٢٣١: البقرة[﴾5 76
.)١(»ال رضر وال رضار«: قوله^وقد ثبت عن النبي 

¶¸¹ ﴿: قوله تعاىل: اآليات التي تدل عىل أن املؤمنني أولياء لبعضهم، ومن ذلك-٣
¼»º﴾]وقوله]٥٥: املائدة ، :﴿fedcba﴾

.]٧١: التوبة[
ُّل والية تبيح وهاتان اآلياتان تثبتان والية املؤمن، والوالية جنس تدخل حتته ك

.الترصف يف شئون اآلخر يف النفس أو املال أو غري ذلك
ووالية املسلم عىل املرأة املسلمة يف املكان الذي ليس فيه ويل قريب وال سلطان مما 

.يدخل حتت هذا اللفظ
)٢(يف تفسريه عن ابن خويز مندادPوقد نقل القرطبي 

P أنه قد روى
كل من «: يف تفسري األولياء من هم؟ قولهيف بعض أقواله Pعن اإلمام مالك 

وضع املرأة يف منصب حسن فهو وليها، سواء أكان من العصبة، أم من ذوي األرحام، 
.)٣(»أم األجانب، أم اإلمام، أم الويص

ملا أمر اهللا سبحانه «: قوله)٤(عن إسامعيل بن إسحاق-ًأيضا-ونقل القرطبي 

.سبق خترجيه) ١(
كتاب كبري يف : هبري، من مصنفاتهبن خويز منداد، حممد بن أمحد بن عبد اهللا، تفقه عىل األاأبو بكر، ) ٢(

اخلالف، وكتاب يف أصول الفقه، ويف أحكام القرآن، وعنده شواذ عن مالك، طبقات الفقهاء، 
وسامه بابن الكواز، وتابعه عليه يف معجم املؤلفني، ترتيب املدارك، للقايض ) ١٦٨ص(للشريازي، 

.)٧/٧٧(، عياض
).٣/٧٥(تفسري القرطبي، ) ٣(
بن حمدث البرصة محاد بن زيد بن درهم األزدي، اإسامعيل بن إسحاق بن إسامعيل، أبو إسحاق،) ٤(

موالهم البرصي، املالكي، قايض بغداد، وصاحب التصانيف، اإلمام العالمة، احلافظ، شيخ اإلسالم، 
، واالحتجاج بالقرآن يف جملدات، وأحكام القرآن، ولد سنة ^فضل الصالة عىل النبي : من مصنفاته

).١٣/٣٣٩(، سري أعالم النبالء، للذهبي، )١٦٤ص(، #٢٨٢وتويف سنة ،#١٩٩



 

cba ﴿: ض، فقال تعاىلبالنكاح جعل املؤمنني بعضهم أولياء بع
fed﴾]ًواملؤمنون يف اجلملة هكذا يرث بعضهم بعضا، فلو أن رجال ]٧١: التوبة ً

مات وال وارث له لكان مرياثه جلامعة املسلمني، ولو جنى جناية لعقل عنه املسلمون، 
ٍثم تكون والية أقرب من والية، وقرابة أقرب من قرابة، وإذا كانت املرأة بموضع ال  ٍ ٌٍ ٌ

ن فيه، وال ويل هلا، فإهنا تصري أمرها إىل من يوثق به من جرياهنا، فيزوجها، سلطا
ويكون هو وليها يف هذه احلال؛ ألن الناس ال بد هلم من التزويج، وإنام يعملون فيه 

إنه يزوجها من : -يف املرأة الضعيفة احلال-بأحسن ما يمكن، وعىل هذا قال مالك 
عن السلطان، فأشبهت من ال سلطان بحرضهتا، تسند أمرها إليه؛ ألهنا ممن تضعف

.)١(»فرجعت يف اجلملة إىل أن املسلمني أولياؤها
وإذا حتقق أن ألهل احلل والعقد ومجاعة املركز اإلسالمي حقا يف التطليق فإنه 

إذا مل يكن «: ًيثبت به حق التزويج أيضا عند املالكية؛ جاء يف املعيار املعرب للونرشييس
.َّزوج صاحلو البلد من أراد التزويجٍبالبلد قاض

عن امرأة أرادت التزويج، وهي ثيب )٢(وسئل أبو جعفر أمحد بن نرص الداودي
وال حاكم بالبلد، وأولياؤها غيب، ترفع أمرها إىل فقهاء البلد فيأمروا من يزوجها، 

والثيب؟ٍوكيف إن مل يكن بالبلد عامل وال قاض أترفع أمرها إىل عدول البلد يف البكر 
: فأجاب

. ٍإذا مل يكن يف البلد قاض فيجتمع صاحلو البلد ويأمرون بتزوجيها

).٣/٧٦(املرجع السابق، ) ١(
أبو جعفر، أمحد بن نرص الداودي، األسدي، من أئمة املالكية باملغرب، واملتسمني يف العلم، املجيدين للتأليف، من ) ٢(

ترتيب . #٤٠٢نصيحة يف رشح البخاري، تويف سنة كتاب القايض يف رشح املوطأ، والواعي يف الفقه، وال: مصنفاته
).٢/١٩٤(، ، معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة)٧/١٠٢(املدارك، للقايض عياض، 



 

...كل بلد ال سلطان فيه فعدول البلد وأهل العلم يقومون مقامه يف إقامة األحكام
ًوسئل أيضا عن بلد ال قايض فيه وال سلطان أجيوز فعل عدوله يف بيوعهم وأرشيتهم 

ونكاحهم؟
َيقومون مقام القايض والوايل يف املكان الذي ال إمام فيه وال بأن العدول: فأجاب َ

أحكام اجلامعة الذين متتد إليهم األمور عند عدم : قايض، قال أبو عمران الفايس
ُّالسلطان نافذ منها كل ما جرى عىل الصواب والسداد، يف كل ما جيوز فيه حكم 

.)١(»ب ينفذالسلطان، وكذلك كل ما حكم يف عامل املنازل من الصوا
: وهبذا املعنى صدرت فتاوي متعددة يف مذهب الشافعية، ومن ذلك

ْما جاء يف فتاوي ابن حجر اهليتمي الشافعي أنه سئل عن امرأة ال ويل هلا ولت  َّ
َأمرها رجال فزوجها فهل يصح نكاحها أم ال؟ َ َّ ً

ًيصح نكاحها إذا ولت أمرها رجال؛ ألن يونس بن عبد األعىل«: فأجاب ْ روى )٢(َّ
َّإذا كان يف الرفقة امرأة ال ويل هلا فولت أمرها رجال فزوجها : أنه قالسعن الشافعي  ً َّ

ًوكان رجال مشهورا -، قال ابن مأمون Pواختاره الشيخ حميي الدين النووي جاز،  ً
سمعت الشافعي : سمعت املزين يقول: -من جلة أصحاب الشافعي ريض اهللا تعاىل عنه

ملرأة يف جوار قوم ليس هلا زوج، وال هي يف عدة من زوج، وال هلا ويل إذا كانت ا: يقول

املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل أفريقية واألندلس واملغرب، أليب العباس أمحد بن حييى ) ١(
مد حجي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، حم. الونرشييس، خرجه مجاعة من الفقهاء بإرشاف د

).١٠٣-١٠/١٠٢(م، ١٩٨١-#١٤٠١اململكة املغربية، 
أبو موسى، يونس بن عبد األعىل بن موسى بن ميرسة بن حفص بن حيان، اإلمام الكبري، الصديف) ٢(

الفقه، وأخذ عنهيالفقيه، املقرئ، وسمع احلديث من سفيان بن عيينة، وابن وهب، والشافعياملرص
، وابن ماجه، وأبو عوانة، وانتهت إليه رياسة العلم بديار مرص، ولد سنة يوروى عنه مسلم، والنسائ

، طبقات الشافعية الكربى، )٩٩ص(طبقات الفقهاء، للشريازي، . #٢٦٤، وتويف سنة #١٧٠
).٢/١٧٠(السبكي، البن



 

ًحارض، فولت أمرها رجال من صاحلي جرياهنا فزوجها تزوجيا صحيحا فالنكاح جائز ًَّ ً ْ َّ .
: فإنا نحفظ عنك يف كتابك أن النكاح باطل، فقال الشافعي: فقلت للشافعي: املزين: قال

...إن األمر إذا ضاق اتسع
وحكم املواضع التي ال حاكم فيها، وال يمتد إليها أمر : )١(إلمام األزرققال ا

.)٢(»جواز تويل أمرها إىل عدل: احلكام من الرفقة فيام يظهر يل
ُوجاء أيضا يف فتاوي الرميل بأنه سئل عام لو حكمت امرأة ال ويل هلا إال احلاكم  ٌَ ِ َّ َ ً

جيها؟ًعدال يف تزوجيها وليس بمجتهد، فهل جيوز له تزو
ُفأجاب بأنه ال جيوز تزوجيه إياها إال عند فقد القايض؛ إذ الرضورة تتقدر بقدرها،  َّ ِ ْ َ َّ

ِوهذا يفيد جواز تزويج العدل للمرأة التي ال ويل هلا عند فقد القايض ْ َ)٣(.
: وقريب من هذا ما عند احلنابلة من فتاوي، ومنها

ويل، وال ذو سلطان أنه «ُيف املرأة التي ال يوجد هلاPما ذكره ابن قدامة 
ٌيزوجها رجل عدل بإذهنا، فإنه قال يف دهقان قرية ٌ َ ُ ِّ ُيزوج من ال ويل هلا إذا احتاط هلا يف : ُ ِّ

.)٤(»ٍاملهر والكفء، إذا مل يكن يف الرستاق قاض
أنه سئل عن أعراب نازلني عىل البحر Pوجاء يف جمموع فتاوي ابن تيمية 

ًقريبا منهم حاكم، فهل يصح عقد أئمة القرى هلم وأهل البادية، وليس عندهم وال
ًمطلقا ملن هلا ويل وملن ليس هلا ويل؟

ليفة، اليامين الشافعي، عرف بابن األزرق، بن أيب بكر بن خأبو احلسن، موفق الدين، ونور الدين، عيل) ١(
يضاح الشايف يف نحو نفائس األحكام، وخمترص املهامت لإلسنوي، والتحقيق الوايف باإل: من مصنفاته

). ٤/٢٦٦(، األعالم، للزركيل، )٥/٢٠٠(الضوء الالمع، للسخاوي، . #٨٠٩ثالثة أسفار، تويف سنة 
).٤/٨٨(هليتمي، الفتاوي الفقهية الكربى، البن حجر ا) ٢(
).٣/١٥٧(اجلزء الثالث من حاشية الفتاوي، البن حجر اهليثمي، : انظرها يف) ٣(
).٩/٣٦٢(املغني، البن قدامة، ) ٤(



 

فأجاب بأن من كان هلا ويل من النسب، فهو وليها الذي يزوجها، وإن كانت 
. معتقة فمعتقها هو الويل

َوأما من ال ويل هلا فإن كان يف القرية أو احللة نائب حاكم زوجها هو وأمري « َ َّ
َراب ورئيس القرية، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها األع َ .)١(»بإذهنا-ًأيضا-َّ

.)٢(وأما املذهب احلنفي فمعلوم أنه ال يشرتط الويل يف الراجح املفتى به عندهم
إال أن املشكلة لدهيم يف أمر الطالق، أو الفسخ، وليس يف املذهب احلنفي تأصيل هلذه 

.النازلة
ًملالكية يفتح بابا للسعة، وإعامله ليس بجديد عىل األمة، فقد َّوال شك أن ما أصله ا

ِمست احلاجة بذلك يف الديار اهلندية يف زمن االستعامر الربيطاين؛ حيث إن االستعامر  َّ َ
ًكان قد قىض عىل املحاكم الرشعية بتاتا، ونصب قضاة من غري املسلمني لفصل قضايا املسلمني، 

ت أغلبية سكان اهلند من املسلمني عىل مذهب احلنفية، حتى يف أحواهلم الشخصية، وكان
.وبالرغم من ذلك فإن فقهاء احلنفية أفتوا يف هذا الباب بمذهب املالكية

احليلة الناجزة للحليلة العاجزة، وفيه : ًكتابا اسمه)٣(وقد ألف الشيخ أرشف التهانوي
.)٤(فقتهم مثبتة يف ذلك الكتابجرى عىل مذهب املالكية، ووافقه عليه مجيع علامء اهلند، وموا

وبمثل ما عمل مشايخ اهلند أفتى فضيلة شيخ األزهر جاد احلق عيل جاد احلق 

).٣٥-٣٤-٣٢/٣٥(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ١(
).٣/١١٧(، البحر الرائق، البن نجيم، )٢/٢٤٧(بدائع الصنائع، للكاساين، ) ٢(
ًعبد احلق احلنفي التهانوي، عامل فقيه واعظ معروف بالفضل واألثر، كان مرجعا يف الرتبية أرشف عيل بن )٣(

.#١٣٦٢وتويف سنة # ١٢٨٠بيان القرآن، وحتذير اإلخوان من تزوير الشيطان، ولد سنة : واإلرشاد، من مؤلفاته
، ١ابن حزم، بريوت، طنزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر، لعبد احلي ابن فخر الدين احلسيني، دار

.)٨/١١٨٧(م، ١٩٩٩-#١٤٢٠
).٣٩٥-٣٩٤ص(فسخ نكاح املسلامت من قبل املراكز اإلسالمية يف البالد غري اإلسالمية، ألمحد تقي العثامين، ) ٤(



 

P-يف معرض جوابه عىل سؤال وجهه إليه مدير معهد -وهو حنفي املذهب
ٍعلوم الرشيعة اإلسالمية بجنوب أفريقيا حول مدى رشعية أن يتوىل قاض غري مسلم  ُ ٍ

حوال الشخصية للمسلمني، ومدى صالحية حكمه يف أي قضية َالقضاء يف شئون األ
واملسلمون إذا كانوا أقلية يف بلد غري إسالمي «: ذات عالقة بالرشيعة اإلسالمية، فقال

يرجعون إىل تعاليم اإلسالم بتوجيه من علامء املسلمني يف عباداهتم ومعامالهتم 
ُوإذا عني احلاكم غري املسلم وأحواهلم الشخصية، وكل ما يعرض هلم من أمور دينهم،  ُ ََّ َ

ًقاضيا غري مسلم أو حماميا يف شئون األحوال الشخصية اإلسالمية، أو من يقوم بإدارة  ًٍ َ
ُأمواهلم مل جيز هذا يف قول عامة الفقهاء؛ حيث ال يصح أن يتقلد القضاء إال املسلم  َ

ُاملؤهل لذلك بالرشوط املقررة ملثله َّومن ثم«: إىل أن قال»...َّ ال حيل للمسلمني َ
ٍالتحاكم إىل قاض غري مسلم إال عند الرضورة، وعىل األقلية اإلسالمية يف هذه احلال  ُ
ُالعمل عىل اخلالص؛ إما باستقالل، أو هبجرة، أو بالتحاكم إىل حمكمني مسلمني علامء 

أمور األحوال : ويرضاهم املتخاصمون، ال سيام يف مسائل احلالل واحلرام، ومنها
ية من زواج وطالق ونسب ومرياث، وهذا خري لدينهم ولدنياهم من التحاكم الشخص

ُإىل قاض غري مسلم عينه احلاكم ََّ َ ٍ«)١(.
ويف مرشوعية هذا التحكيم وإلزامية ما يصدر عنه من أحكام صدر قرار جممع 

: فقهاء الرشيعة بأمريكا اآليت
اتفاق الطرفني، أو إذا كان للقائم عىل املركز اإلسالمي صفة احلكم سواء ب«

الصطالح اجلالية املسلمة عليه فإنه يعتد بام جيريه من التفريق بسبب الرضر، أو 
الشقاق، أو سوء العرشة أو لعدم النفقة أو الغيبة أو السجن أو األرس، ونحوه بعد 

).٣١٨-٢/٣١٧(بحوث وفتاوي إسالمية، لشيخ األزهر جاد احلق عيل جاد احلق، ) ١(



 

.»استيفاء اإلجراءات القانونية التي تقيه من الوقوع حتت طائلة القانون
يف مثل هذه احلاالت، كاالستامع إىل ةع اخلطوات الرشعية الالزموعىل املحكمني اتبا«

طريف اخلصوم، ورضب أجل للغائب منهام، وجتنب الترسع يف احلكم، وإقامة العدل بينهام ما 
.)١(»أمكن

: قوله تعاىل: واستند قرار املجمع إىل النصوص الرشعية التي أباحت اخللع، مثل
﴿½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴾]٢٢٩: رةالبق[.

يا رسول اهللا، : فقالت^حديث امرأة ثابت بن قيس أهنا جاءت إىل النبي : ومثل
ٍما أنقم عىل ثابت يف دين وال خلق إال أين أخاف الكفر، فقال رسول اهللا  أتردين «: ^ِ

.)٢(ففارقهاَّنعم فردهتا عليه، وأمره : ؟ قالت»عليه حديقته
أن يكون بني الزوجني برتاضيهام، وإما بأن وإىل ما قرره الفقهاء من أن اخللع إما 

ٌخيلع املرأة من زوجها حاكم، أو من يقوم مقامه وهو املراكز اإلسالمية، وذلك يف حالة 
وإن أبى الفيئة والطالق، فاألظهر اجلديد أن «: التنازع بني الزوجني، ففي مغني املحتاج

ًالقايض إذا رفعته إليه يطلق عليه طلقة نيابة عنه؛ ألن ه ال سبيل إىل دوام إرضارها، وال ً
إجباره عىل الفيئة؛ ألهنا ال تدخل حتت اإلجبار، والطالق يقبل النيابة فناب احلاكم 

أوقعت : ِّعنه، عند االمتناع كام يزوج عن العاضل، ويستويف احلق من املامطل، فيقول
ُعىل فالنة عن فالن طلقة، كام حكي عن اإلمالء، أو حكمت عليه يف زوجته ٍبطلقة، ً

.)٣(»مل يقعأنت طالق ومل يقل عن فالن، : فإن قال
وعىل القائمني عىل األمر يف هذه املراكز أن يقدروا األمر قدره، وأن يستوفوا 

).٧٧ص (للمجمع، قرارات وتوصيات املؤمتر الثاين) ١(
.ًمرفوعاممن حديث ابن عباس) ٥٢٧٣(اخللع وكيف الطالق فيه، : أخرجه البخاري، كتاب الطالق، باب) ٢(
).٣/٣٥١(مغني املحتاج، للخطيب الرشبيني، ) ٣(



 

اإلجراءات التي يتعني استيفاؤها؛ لتصح أحكامهم، من االستامع إىل كال الطرفني، 
يها، وإبالغ أطراف النزاع وعدم القضاء يف أي واقعة بناء عىل سامع من طرف واحد ف

َّبموعد نظر اخلصومة، ورضب أجل للغائب، وملن أراد أن يعد دفاعه، أو يستدعي  ِ ُ
شهوده، إىل غري ذلك من اإلجراءات املعهودة يف نظر الدعاوي أمام املحاكم الرشعية وتبقى 

قد تتعدد فيه نقطة أخرية يف تنظيم إجراءات تلك املراكز، وأسلوب نظر تلك القضايا، وهذا مما 
.االجتهادات وتتفاوت فيه التقديرات، وخيتلف باختالف األماكن والبيئات

وال بأس هنا أن نشري إىل بعض ما ذكره فقهاء املالكية من حتديدات وتقييدات يف نقاط 
: حمددة

ُعدد اجلامعة الذين يفوض إليهم النظر يف هذه القضايا: ًأوال َّ َ ُ :
.َّإىل أن أقل العدد ثالثة؟مد عليش ذهب بعض املالكية كالشيخ حم

. )١(»وتعبري املصنف كغريه بجامعة يقتيض أن الواحد ال يكفي، وكذا االثنني«: فقال
.)٢(»وأراد بجامعة املسلمني اثنني عدلني فأكثر«: إال أن الدردير يف رشحه الكبري قال

ًوعليه فإن األحوط أال يقل العدد عن ثالثة خروجا من اخلالف،  ُوكام هو ظاهر َّ
ُلفظ اجلامعة، وألن النقص يف العدالة جيرب بتكثري العدد، كام أن الثقة بالعدد األكثر أكرب،  َ ْ ُ ِ
واستبداد الواحد بالقضاء ربام أفىض إىل يشء من التهمة، وال شك أن أعامل املحاكم 

.ًالرشعية املعارصة والوضعية معا فيها هذه اللجنة الثالثية
: صفات املحكمني

من بداهة األمر أن يكون هؤالء املحكمون من أصحاب الكفاية والدراية يف 
املسائل الرشعية والفقهية خاصة، فلو كانت هذه اللجنة حتكم يف أمور النكاح والطالق 

).٤/٣١٨(منح اجلليل، لعليش، ) ١(
.)٢/١٥٣(الرشح الكبري، للدردير، ) ٢(



 

ونحومها فال غنى هبا أن يكون القائمون عليها واملشاركون يف عضويتها من أهل العلم 
ية لإلثبات، وما يرتبط بذلك من إجراءات، بأسباب املفاسخات، والطرائق الرشع

وال شك أن وسائل االتصاالت . وعند النقص أو اخللل فإن عليهم أن يشاوروا العلامء
ِّاليوم قد تعددت وطرائق التواصل املبارش قد تنوعت بام يفيد األقليات، ويعينها يف حل  َ

.املالنوازل واملشكالت وذلك بالتواصل املبارش مع العلامء حول الع
وقد نص املجمع الفقهي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته املنعقدة بأبوظبي 

: بشأن التحكيم ما ييله١٤١٥ذي القعدة ٦-١بدولة اإلمارات العربية املتحدة، من 
التحكيم اتفاق طريف خصومة معينة عىل تولية من يفصل يف منازعة بينهام بحكم : ًأوال«

يعة اإلسالمية، وهو مرشوع سواء أكان بني األفراد أو يف جمال املنازعات ملزم يطبق الرش
.الدولية

.)١(»يشرتط يف احلكم بحسب األصل توافر رشوط القضاء: ًثانيا
: حجية احلكم عند صدوره

ِيقع احلكم حجة نافذة إذا صدر بإمجاع أعضاء اللجنة، وهو ظاهر عبارات املالكية،  ُ ً ً
ِكمني، كام جاء يف املدونةَوقياس قوهلم يف احل ُفلو أهنام اختلفا فطلق أحدمها ومل : قلت«: َ َّ

ُيطلق اآلخر؟ قال ِ ِّ َ ًإذا ال يكون هناك فراق؛ ألن إىل كل واحد منهام ما إىل صاحبه : ُ
.)٢(»باجتامعهام عليه

َّولو حكام مجاعة فاتفقوا عىل حكم نفذوه وقضوا به جاز، قاله «: وقال الباجي ً َّ
َنة يف املجموعة، ووجه ذلك أهنام إذا رضيا بحكم رجلني، أو رجال فال يلزمهام كناابن ُُ ِ ِ

، قرار رقم، )٢٠٧ص(، #١٤١٨إلسالمي، دار ابن القيم، دمشق، قرارات وتوصيات جممع الفقه ا) ١(
). ٤/٥(، وجملة املجمع، العدد التاسع، )٩١(

).٢/٢٦٨(املدونة، ملالك رواية سحنون، ) ٢(



 

.)١(»حكم بعضهم دون بعض
: الرتجيح

ًيرتجح قول من قال بأن الطالق املدين ال يرتب بمفرده حصول الطالق رشعا، 
ينظروا قضيتها، وأن عىل املرأة املسلمة أن ترفع أمرها يف بالد األقليات إىل املراكز اإلسالمية ل

xw ﴿: تعاىلًوحيققوا يف إمكان إيقاع الطالق رشعا، وما يرتتب عليه من آثار، وقد قال اهللا
z y﴾]٢(»وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم«: ج، وقال ]١٦: التغابن(.

: ًوأخريا فإن مسلمي األقليات ينبغي هلم أن ينصتوا إىل هذه النصائح املهمة يف هذا الباب
َجيب عىل املسلم واملسلمة أن يعقدا زواجهام وفق األحكام الرشعية ما أمكن : ًأوال

ًذلك؛ ألنه وإن كان عقد الزواج وفق القوانني األوربية يعترب جائزا من حيث إنه عقد، إذا جرى  ُ َ َ ْ ُ َ
ِضمن الضوابط الرشعية، إال أن الزوجني بعد ذلك خيضعان إىل هذه القوانني يف كل ما يتعلق 

. الطالق واإلرث، وال جيوز للمسلم أن يتحاكم إىل غري رشع اهللا برضاه: ر الزواج، ومنهابآثا
ًوبناء عىل ذلك فإن من واجب املسلم أن يعقد زواجه يف دولته املسلمة طاملا كان ذلك ممكنا ما دام  ً

. َقانون دولته مستمدا من األحكام الرشعية ولو كانت فيه بعض املخالفات
سلم واملسلمة من أصحاب اجلنسية األوروبية، سواء كانوا من أهل البالد امل: ًثانيا

األصليني فأسلموا، أو من املسلمني الذين جتنسوا بجنسية أوروبية، فليس أمامهم إال 
ثم جيرى عقد زواج رشعي بعد العقد . أن يعقدوا زواجهم مدنيا حسب قوانني بالدهم

بالنسبة ليس له أي مفعول أمام القضاء األورويب املدين أو قبله، لكن هذا العقد الرشعي
.»ًآلثار الزواج، وإن كان يعطي الزوجني اطمئنانا أكثر إىل مرشوعية املعارشة الزوجية

).٧/٢١٧(املنتقى، أليب الوليد الباجي، ) ١(
.سبق خترجيه) ٢(



 

وإن كانا غري ملزمني بذلك؛ ألهنام ال حيمالن اجلنسية، بل مها مقيامن هناك، ويتمتعان 
.َعىل عقد الزواج وفق قانون أورويببجنسية دولة إسالمية، فقد يلحقهام إثم من اإلقدام 

: ويف هذه احلالة نكون أمام واقعة جديدة، وهي
َعندما يعقد زوجان مسلامن زواجهام وفق قانون وضعي غري مسلم، جيب : ًثالثا

ومن الواجب . عليهام أن يتفقا عىل إخضاع هذا الزواج بآثاره لألحكام الرشعية ما أمكنهام ذلك
اق رسميا إذا سمح القانون بذلك، وإال يكفي أن يكون خطيا يف هذه أن يكون مثل هذا االتف

ًاحلالة، وحني يقع خالف بينهام خيتاران حكام من العلامء، أو من املسلمني القادرين عىل القيام  َ َ
َهبذه املهمة، وهذا احلكم حياول اإلصالح ما أمكن، فإن تعذر عليه ذلك حكم بالتفريق بينهام  ََ َ َّ

ًيصبح تنفيذ هذا احلكم الرشعي وفق اإلجراءات القضائية للقوانني األوروبية أمرا ًرشعا، و َ ُ
.ًمرشوعا، وهو السبيل الوحيد لتنفيذ احلكم الرشعي إذا أراده الطرفان

ًوأخريا فقد أباح اهللا تعاىل للمرأة أن تبعث حكام من أهلها، ويبعث الرجل حكام من أهله،  ً ً
َأو من غري أهلهام عىل ما  ُصححه شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه، ولتأخذ برأي من يعترب أن ِ ِ َ ْ َ

َللحكمني التفريق إذا اجتمعا عليه، وهم مجع من فقهاء املالكية مع اإلمام مالك، وهو أحد قويل 
.)١(شمن الصحابة اإلمام أمحد، ورجحه ابن تيمية، وقبل ذلك هو قول مجع

ٍفإذا حكام بالتفريق جاز هلام عندئذ أ ًن يعتربا أن الفراق قد وقع حقيقة، وجاز هلا أن َ َ ِ َ ْ
.)٢(ًتنكح زوجا غريه بعد انتهاء عدهتا 

.واهللا تعاىل أعلم

، رشح السنة، حلسني )٢٦-٣٢/٢٥(، جمموع الفتاوي، البن تيمية، )١٧٩-٥/١٧٤(تفسري القرطبي، ) ١(
شعيب األرناؤوط، وحممد زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، دمشق، : بن مسعود البغوي، حتقيقا

).١٩١-٩/١٩٠(م، ١٩٨٣-#١٤٠٣، ٢ط
خالد عبد القادر، ضمن بحوث مؤمتر األقليات . من أحكام األحوال الشخصية لألقليات املسلمة، د) ٢(

.م٢٠٠٩املسلمة، ماليزيا 



 

 

 

 
 



 



 

 
 

 :

تي تتكون من األب عاش البرش منذ القدم عىل هيئة مجاعات، تبدأ من األرسة ال
وزوجه وأبنائه، وباجتامع األرس املتحدة يف قرابة الدم تتكون القبيلة، ومن اجتامع 

.القبائل واحتادها نشأت األمة
،وفيها يندمج،ه هلا، فإليها ينتسبُّلُكان انتامء الشخص إىل قبيلته ووالؤه كًوقديام

.ًأو مظلومةًوهو معها ظاملة،ويف كياهنا تذوب شخصيته
: ًالشاعر العريب قديامُقولَويمثل هذا الوالء

ـــَا أَمـــَو ـــَوَغْتَوَغـــِْنإَةَّيـــَزُغْنِمـــَِّالا إَن ِدُشـــْرَأُةَّيـــَزُغْدُشـــْرَتِْنإَوُتْي
والتفاخر باألحساب ،والتحزب البغيض،وظل احلال عىل ذلك من التعصب املقيت
عىل صاحبها أفضل الصالة وأزكى ،ملحمديةوالعصبية اجلاهلية إىل أن أرشقت شمس الرسالة ا

تباعدت األقطار امالدين مهاالسالم والتحية، فغدت الرابطة بني املسلمني إنام هي باالنتساب هلذ
.]١٠: احلجرات[﴾¬ ® ¯ ° ±  :﴿³²اختلفت األلسن، قالو

.)١(»املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه«: جوقال 
َّوتنهى أشد،َالركنيَوالركنَاألصيلَهذا األصلُرِّرَقُتًمتواترةوجاءت النصوص 

هذا النظام القويم يف النفوس َخَسَحتى ر،جاهليةمحيةالنهي عن كل تعصب و
: من العصبية اجلاهليةِهِئُّبعد تربُقال العريب املسلمولذا؛َّواستقر

،، ومسلم)٢٤٤٢(،سلمهُوال يَاملسلمُال يظلم املسلم: أخرجه البخاري، كتاب املظامل والغصب، باب) ١(
. ممن حديث عبد اهللا بن عمر ) ٢٥٨٠(،حتريم الظلم: كتاب الرب والصلة واآلداب، باب



 

ِاإلِيبَأ ــــــْ ــــــَبَأَالُمَالْس ـــــــِل ـــــــَتْا افَِذإُاهَوِي س ـــــــِبواُرَخ ـــــــْوَأٍسْيَق ِمْيِمـَت
هو الرابط الذي يربط بني األفراد واجلامعات املنتمية -حمد اهللاب-فصار الدين 

والقاسم املشرتك بني املسلمني يف شتى ،وهو العروة الوثقى التي يلجأ إليها اخللق،إليه
عىل ال،واحلب والبغض عليه وحده،اءَدَويتعني أن يكون الوالء والع،بقاع األرض

واألرض هللا تعاىل يورثها من يشاء من ،فوطن اإلسالم هو العامل أمجع؛رق أو اجلنسِالع
.عباده، والعاقبة للمتقني دون من سواهم

اإلسالم ُةَّوُخُوإنام رباط العقيدة وأ،اجلامعة الواحدةِنانِّفاألرض أو املادة ال يكو
،قايص البقاع ودانيهاأومن ،سجيمع بني الناس من خمتلف األلوان واألجناامها م

.من وحدة اللون والدم والتضاريسَوأنبلَبينهم بنوع من الوحدة أمتنامويربطان في
َّوعليه فإن انتساب الفرد إىل ما هو أكرب أمر قديم يف تاريخ اإلنسان إال أن  ِ ٌ الناظر ُ

من الشخص إىل دولة ًانتامءِهِالبرش يظهر له أن التجنس باعتبارِيف تاريخ األمم وأحوال
القرن التاسع عرش امليالدي لظروف أوائلال يف إمل يظهر ٌهو أمر حادثامنة إنيمع
، حيث نظمت ألول مرة عىل البرشية ما كانت موجودة فيام مىض من عمرهاْتَّدَج

َّبمقتىض نص ترشيعي برشي متثل يف التقنني املدين الفرنيس الصادر عام  ٍّ .)١(م ١٨٠٤ٍٍّّ
، فإن انتامء الشخص إىل دولة ما باجلنسية إنام هو اصطالح قانوين حديث، وعليه

.يعود إىل القرن التاسع عرش امليالدي
 

: مفهوم اجلنسية والتجنس لغة: ًأوال
قال ،وهو الرضب من كل يشء،اجلنسية مصدر صناعي مأخوذ من اجلنس

). ٢٩ص(،م٤،١٩٩٢ط،رباطللتوزيع والنرش، التوبقالدار ،أحكام القانون الدويل اخلاص يف الترشيع املغريب) ١(



 

منوهوجنس،رضبكل: اخلليلقال. اليشءمنالرضب«نس اجل: Pفارسابن
والتجنس .والبقر جنس،اإلبل جنسفالناس جنس، و. )١(»مجلةواألشياءوالطريالناس

.يشاكله: أي،هذا جيانس هذا: ويقال.طلب له: أي،للجنسٌوتفعيلٌلُّعَفَت: والتجنيس
كجنس فيه،ٌجنسْمُهَففإن كل طائفة من الناس يتشاكلون يف أمر ما،وعليه

وجنس ،وجنس العلامء،وجنس املرشكني،وجنس املؤمنني،وجنس العجم،العرب
.)٢(، وعىل هذا املعنى مىض علامء اللغةهكذاو...العسكر

: وقد جاء اجلنس بمعنى القوم، ففي األحكام السلطانية
َّإما أجناس وإما بالد،: ِفالذي جيمعهم عند فقد النسب أمران« فاملتميزون َّ

ًباألجناس كالرتك، واهلند، ثم يتميز الرتك أجناسا واهلند أجناسا ً َ َّ«)٣(.
: وقد عرف بعض اللغويني املعارصين اجلنسية بأهنا

فالن مرصي أو : الصفة التي تلحق بالشخص من جهة انتسابه لشعب أو أمة، مثل
.)٤(عريب

: ًمفهوم اجلنسية والتجنس قانونا: ًثانيا
رابطة قانونية وسياسية، تفيد : ًالقانونيني إىل تعريفها قانونا بأهناذهب بعض

.)٥(اندماج الفرد يف عنرص السكان بوصفه من العنارص املكونة للدولة 

، املصباح املنري، للفيومي، )٦/٥٥(، كتاب العني، للخليل، )١/٤٨٦(معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ) ١(
)١/١١١ .(

).٢/٢٠٣(،، القاموس املحيط، للفريوزآبادي)٢/٣٨٣(،لسان العرب، البن منظور) ٢(
).٢٦٩ص(،للاموردي،األحكام السلطانية) ٣(
.)١/١٤٠(جممع اللغة العربيةعجم الوسيط،امل) ٤(
، م١٩٩٢، ٢ط، اإلسكندرية،حممد كامل فهمي، مؤسسة الثقافة اجلامعية. أصول القانون الدويل اخلاص، د) ٥(

.)٧١ص(



 

رابطة بني الفرد والدولة، حتدد مواطني الدولة الذين يشكلون أفرادها من الوطنيني : أو هي
.)١(جتامعية هلا مميزاهتا الطبيعية والبرشيةاملتمتعني بجنسيتها، والذين يكونون وحدة ا

من أن إنشاء الدولة يقوم عىل عقد بني »روسو«واجلنسية ترتبط بام ذهب إليه 
، وهي النظرية املعروفة بالعقد االجتامعي، فهي عالقة تعاقدية بني )٢(األفراد وبينها

رها وعالقاهتا الدولة والفرد من خالل رابطة قانونية وسياسية، فالقانون ينظم أمو
ورشوطها، وحيدد ما يرتتب عىل وجودها أو فقدها، وهي سياسية؛ لقيامها عىل 
اعتبارات متصلة بالدولة كوحدة سياسية يتحدد عىل أساسها عنرص الشعب، وتتوىل 

. )٣(الدولة إنشاءها وتنظيم أحكامها 
رابطة اجتامعية وتضامن ا عىلًرابطة قانونية قائمة أساس: وعرفتها حمكمة العدل الدولية بأهنا

.)٤(ال يف املعيشة واملصالح واملشاعر مع التالزم بني احلقوق والواجباتَّفع
فهو طلب انتساب إنسان إىل جنسية دولة من الدول، وموافقتها عىل قبوله يف : وأما التجنس

َعداد رعاياها، مع خضوعه لقوانني تلك الدولة التي جتنس بجنسيتها، وقبوله هلا  َّ َ ًطوعا، والتزام َ
.)٥(الدفاع عنها يف حالة احلرب 

وعليه، فإن التجنس يقوم عىل أساس احلامية من جانب الدولة، واخلضوع التام من جانب 
.الفرد جلميع قوانني الدولة التي انتسب إليها هذا املتجنس

ويستند اكتساب اجلنسية إىل استقرار األجنبي يف دولة غري دولته، واندماجه يف 

.)١٣٠ص(عهد البحوث والدراسات العربية، ماجلنسية يف قوانني دول املغرب العريب الكبري، ) ١(
).٨٢ص(،م١،١٩٥٦، أمحد مسلم، مكتبة النهضة العربية، طالقانون الدويل اخلاص) ٢(
،م١٩٧٥ة، فؤاد عبد املنعم رياض، معهد البحوث والدراسات العربية، قارناجلنسية يف الترشيعات العربية امل)٣(

)١/٥.(
).١٤٦ص(،دار املعرفة،التنظيامت الدولية، لبول روتييه) ٤(
.)٢٣ص(،م١٩٩٣، ١ردين، جابر إبراهيم الراوي، دار جمدالوي، عامن، طرشح أحكام اجلنسية يف القانون األ) ٥(



 

.)١(مع تلك الدولةجمت

 

َأن يطلب مسلم إىل دولة ال حتكم : التجنس بجنسية دولة غري مسلمة، يعني َ
باإلسالم، وأكثر أهلها غري مسلمني أن تقبل به يف عداد رعاياها، وعن هذا القبول تنشأ 

.ستحدثمن احلقوق والواجبات ما يلزم كال طريف هذا العقد امل
إن أهم أثر يرتتب عىل التجنس هو كسب صفة الوطني، والتي تستوجب التمتع 
بجميع احلقوق التي يتمتع هبا الوطني األصيل، وااللتزام بكافة الواجبات التي يلتزم 

: هبا، ولعل من أهم هذه احلقوق والواجبات ما ييل
: احلقوق: ًأوال

ْاجلملة، وإن استثنيت بعض األمور ًيكون املتجنس مساويا يف احلقوق للوطني يف َ ِ ْ ُ ْ
ٍكالتقدم لوظائف حساسة، ومن بني هذه احلقوق َّ َ َ :

.احلصول عىل حق املواطنة-١
.التمتع باإلقامة الدائمة-٢
تكفل الدولة احلامية الدبلوماسية للمنتسب إليها، وتتوىل القنصليات رعاية أحواله -٣

.الشخصية خارج البلد
.قوق السياسية كحق االنتخاب، وبمامرسة احلريات األساسيةالتمتع باحل-٤

: الواجبات، ومن أمهها: ًثانيا
.خضوع املتجنس لقوانني الدولة واالحتكام إليها-١

،١ط، دمشق،سميح عواد احلسن، دار النوادر. ، دوأحكامها يف الفقه اإلسالمياجلنسية والتجنس) ١(
.)٢٣٧- ٢٣٦ص(م، ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩



 

.املشاركة يف جيشها والتزام الدفاع عنها يف حالة احلرب-٢
.متثيل الدولة خارجيا-٣
.)١(مشاركته يف بناء رصح الدولة-٤

ًمسألة حادثة، ونازلة مل تكن عىل عهد السلف واألئمة؛ ألنه نادرا ما والتجنس
كان حيتاج املسلم لإلقامة الدائمة يف غري ديار املسلمني؛ لوجود اخلالفة اإلسالمية التي 
َيأوي إليها املسلم، ويتفيأ ظاللـها، والنعدام احلدود بني الدول اإلسالمية، فأينام تيمم  َ ُ ُ

ُّسالم فهو يف بالده ال حيس بغربة وال وحشة، وكانت العزة اإلسالمية املسلم يف بالد اإل ِ ُ
ًالتي يتمتع هبا املسلم متنعه من هذا، فهو ليس بحاجة لإلقامة يف بالد الكفر، فضال عن 
ٌالتجنس بجنسياهتا، ذلك أن التجنس بجنسية الدول الكافرة موطئ لإلقامة يف بالد الكفر، وهو  ُِّ َ

َّام يدل عىل خلل أو ضعف حل باملسلمني، واخللل العظيم يف هويتهم؛ إذ إن دل عىل يشء فإن
َاملهزوم والضعيف هو الذي يريد أن يشابه املنترص والقوي فيقتدي به َ ُِ َ.

َومن نظر يف التاريخ وجد أن هذا أمر مطرد، فوقت أن كانت الدولة للمسلمني  َّ َ َ َ ْ َ
يف بالدهم؛ ليتمتعوا باألمن والعدل كان املرشكون حريصني عىل تعلم لغتهم، والعيش 

ٌورغد العيش الذي كانت بالدهم قفرا منه، وبالد األندلس شاهدة ً!
ثم إنه بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية وانتشار الغزو الصليبي لبالد اإلسالم، أو ما 

َباالستعامر، فتحت دول الكفار أوائل القرن امليالدي املنرصم باب -ًزورا-ُسمي  َُ ْ َ َ
!ًجنس ملن يرغب من املسلمني املقيمني، وفقا لرشوطهمالت

ًومسألة التجنس من حيث احلكم ترتبط ارتباطا أوليا بمسألة اإلقامة بتلك البالد، 
.ًوهي مسألة بحثها العلامء قديام

هلجرة إىل بالد غري ، ا)٧٩-٧٨ص(لسليامن حممد توبولياك،األحكام السياسية لألقليات املسلمة، ) ١(
).٢٧٧-٢٧٦ص(،املسلمني، لعامد عامر



 

ٍوال شك أن التجنس إقامة وزيادة، بل من رشوطه اإلقامة ملدة معلومة، ويمكن  ُ ٌٌ
مؤقتة، ودائمة، والدائمة تعرف باالستيطان عند : رضبنيإن اإلقامة عىل: أن يقال

.الفقهاء األقدمني، وباجلنسية يف عرف علامء القانون
وإقامة األقلية املسلمة يف ديار األكثرية غري املسلمة، قد ذهب املالكية 

إىل حرمتها يف دار غري املسلمني، سواء خيش الفتنة أم مل خيشها، وذهب )١(والظاهرية
إىل اإلباحة ملن قدر عىل إظهار دينه، وأمن الفتنة، بل ذهب الشافعية إىل أنه )٢(هوراجلم

: َإن قدر عىل إظهار دينه صارت البلد به دار إسالم، ونقل ابن حجر عن املاوردي قوله
إذا قدر املسلم عىل إظهار دينه يف بلد من بالد الكفر فقد صارت البلد به دار إسالم، «

.)٣(»ُفضل من الرحلة منها؛ ملا يرجتى من دخول غريه يف اإلسالمُفاإلقامة فيها أ
ًوقد أصدر جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا قرارا يتبنى فيه التأكيد عىل جواز 

: ومرشوعية، بل ووجوب اإلقامة يف بعض األحوال، وجاء فيه
: احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وبعد«

بأمريكا املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بوالية سوكوتو بدولة فإن جممع فقهاء الرشيعة 
ـ ١٤٢٦مجادى اآلخرة ١٩-١٥نيجرييا يف الفرتة من  .م٢٠٠٥يوليو ٢٥-٢١املوافق -ه

بعد اطالعه عىل األبحاث الفقهية املقدمة من السادة أعضاء املجمع وخربائه بخصوص 
.ت املستفيضة التي دارت حوله، واملناقشا»اإلقامة خارج ديار اإلسالم«: موضوع

: قرر املجمع ما ييل
ًاألصل أن يقيم املسلم داخل ديار اإلسالم؛ جتنبا للفتنة يف الدين، وحتقيقا - ً

).٢/١٥٣(،البن رشد،املقدمات املمهدات، )١١/٢٠٠(،البن حزم،املحىل) ١(
.)١٣/١٥١(املغني، البن قدامة، ،)١٠/٢٨٢( ،للنووي،روضة الطالبني،)١٠/٦(،للرسخيس،املبسوط)٢(
).٧/٢٢٩(، البن حجر،فتح الباري) ٣(



 

للتنارص بني املؤمنني، وأنه ال حتل له مفارقتها إال بنية حسنة؛ كطلب العلم، أو الفرار 
ِمع استصحاب قصد العودة ، أو السعي للرزق ونحوه، بالدين، أو الدعوة إىل اهللا 

¶¸º¹«¼½¾ ﴿: متى امتهد له سبيل إىل ذلك، قال تعاىل
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Ï﴾]٥٦- ٥٥: املائدة[.
تفاوت حكم اإلقامة خارج ديار اإلسالم بالنسبة للجاليات اإلسالمية بحسب -

: األحوال
ًفترشع ملن كان قادرا عىل إظهار دينه، وآمنا من أن يفتن  هو أو من يعول يف ً

»¬® ﴿: إسالمه، مع مراعاة ما جاء يف الفقرة األوىل من هذا القرار، قال تعاىل
¸¶µ´³²±°¯﴾]وقال تعاىل]١٠٠: النساء ، :﴿ ED

KJIHGF﴾]وما رواه البخاري من حديث ]٥٦: العنكبوت ،
َالعباس ونعيم النحا^ِّ؛ إلقرار النبي )١(»فاملؤمن يعبد ربه حيث شاء«: سعائشة  م َ

. )٢(كام يف السنن الكربى للبيهقي. َيف مقامهام يف مكة، وكانت حينئذ دار رشكم
.وجتب يف حق من تعينت إقامته لتعليم اإلسالم، ورعاية أبنائه، ودفع شبهات خصومه-
َوحترم يف حق من غلب عىل ظنه أن يفتن هو أو من يعول يف دينه، وحيل بينه - َُ ْ

ِوبني إقامة شعائر ربه ما دا ِّ ًم قادرا عىل العودة إىل ديار اإلسالم آمنا فيها عىل نفسه، ومل َ ً
SRQP ﴿: يكن من املستضعفني الذين استثناهم اهللا يف كتابه؛ قال تعاىل
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.كمن حديث عائشة ) ٤٣١٢( شهد الفتح، : أخرجه البخاري، كتاب املغازي، باب)١(
)٩/١٥(،السنن الكربى، للبيهقي)٢(
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ُة املذكورة حيمل قوله وعىل هذه احلال]٩٩-٩٧: النساء[﴾§¨ َ ْ أنا بريء من كل «: ^ُ
.)١(»مسلم يقيم بني أظهر املرشكني

عىل مسلمي البالد غري اإلسالمية التشبث باإلقامة يف تلك البالد، وإظهار ما -
َيمكنهم إظهاره من شعائر اإلسالم، والصرب عىل ما يصيبهم من بالء، باعتبارهم النواة  ٍ ُ ُ

َاألساسية األقدر عىل تو طني اإلسالم يف هذه املجتمعات، ويطبق هذا احلكم من باب أوىل َ
ًعىل من احتلت ديارهم من املسلمني فإنه يتعني يف حقهم الثبات؛ دفعا للصائل، ودرءا  ً ُ ْ َ ُ

.للحرابة، وكفا للعدوان
̄  ﴿: قال تعاىل- ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤
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Å Ä Ã Â﴾]وقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد ،]٢١٤: البقرة

وحيك إن شأن اهلجرة «: عن اهلجرة؟ فقال^أن أعرابيا سأل رسول اهللا ساخلدري 
فاعمل : نعم، قال: قالفهل تؤدي صدقتها؟: نعم، قال: قالشديد، فهل لك من إبل؟
ًلن يرتك من عملك شيئامن وراء البحار؛ فإن اهللا  َ َ ِ َ«)٢(.

ِجمع من أقام من املسلمني خارج ديار اإلسالم بتبني منهج االعتدال يويص امل- َ ُ
ِّوالوسطية، وفتح باب احلوار اهلادئ مع القائمني عىل األمر يف هذه املجتمعات حلل ما 

ما جاء : كتاب السري، باب،َالنهي عن قتل من اعتصم بالسجود، والرتمذي: أبو داود، كتاب اجلهاد، باب: أخرجه)١(
من )٤٧٨٠(،القود بغري حديدة: كتاب القسامة، باب،نسائي، وال)١٦٠٤(،يف كراهية املقام بني أظهر املرشكني

.)١٤٦١(وحسنه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع وزياداته، برقم، ،سجرير بن عبد اهللاحديث
املبايعة بعد : ، ومسلم، كتاب اإلمارة، باب)١٤٥٢(زكاة اإلبل، : أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب)٢(

.ًمرفوعاسمن حديث أيب سعيد اخلدري ) ١٨٦٥(فتح مكة عىل اإلسالم، 



 

.يتعرضون له من إشكاالت
كام يوصيهم بالعمل اجلاد إلقامة املؤسسات اإلسالمية يف خمتلف املجاالت، -

وتقليد مسئوليتها ألهل الكفاية والديانة؛ للحفاظ عىل هويتهم ودعم القائم منها،
.اإلسالمية ووحدهتم الدينية

كام يويص املجمع املخلصني من دول العامل اإلسالمي برعاية اجلاليات -
اإلسالمية، والعمل عىل هتيئة املناخ املناسب لعودة املهاجرين إىل أوطاهنم، والعقول 

بالدها، واحلرص عىل إيقاف نزيف اهلجرة، وذلك املهاجرة عىل وجه اخلصوص إىل
عن طريق إنشاء املؤسسات االقتصادية، واملراكز العلمية، واملحاضن االجتامعية، 

.وتوفري الضامنات التامة هلم؛ حتى يسهموا يف تقدم أمتهم، وهنضة شعوهبم
َكام يويص املجمع الدول اإلسالمية بعقد اتفاقات مع دول املهجر ليهيئوا - ُ

.)١(»األمن جلالياهتم، إىل أن يعودوا إىل أوطاهنم
 

ًبناء عىل ما سبق فإن التجنس فرع عن اإلقامة، ويعرض حلكمه ما يعرض لإلقامة من 
ًعند اخلوف عىل نفسه أو عىل أوالده من اخلروج من الدين، إذا وجد بلدا ال : عوارض التحريم

. فتنة فيه
َإذا كان ال خياف الكفر، إال أنه يشاهد املناكر وال ينكرها، وجيد بلدا أقل مناكر: اهةأو الكر ِ َّ ً.

.عند التساوي: أو اجلواز
عندما توجد مصلحة قوية لإلسالم واملسلمني يف بقائه، أو حتصل : أو الوجوب
.مفسدة يف انتقاله

).٦٣-٦١ص(قرارات وتوصيات املؤمتر الثالث ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا، ) ١(



 

.ن الدعاةعندما يقوم بالدعوة إىل الدين مع وجود غريه م: أو االستحباب
.)١(وهي أمور حتتاج إىل حتقيق املناط والنظر يف املآالت 

ًوال شك أن هناك أسبابا أخرى لدوران حكم التجنس بني األحكام اخلمسة، 
ًوهي أسباب تتعلق باملسلم نفسه، فكثريا ما تقتيض مصلحة أحد املسلمني أن يرحل 

م، أو العالج، وغري ذلك، فرييد ًعن ديار اإلسالم إىل غريها، إما طلبا للعمل، أو للعل
.أن يوثق إقامته يف تلك الديار، ويعمق مصلحته هبا فيطلب التجنس

ًأو قد جتربه الظروف الصعبة إىل أن حيتمي بدار من دور الكفر، ويلتجئ إليها هربا  َُ َ ُ ِ ْ ُ
ًمن ظلم أو اضطهاد، وتستلزم إقامته يف تلك الديار أن يكون حامال جلنسيتها التي 

.انتامءه إىل تلك الوحدة االجتامعية التي متثلها تلك الدولة عىل حد قوهلمجتسد 
أو قد يكون الفرد املسلم يف دولة كافرة ينتسب إليها وإن مل يكن من أهلها 

.أن يكون قد ولد ونشأ فيها هو وأجداده منذ عقود عدة: باألصالة، بمعنى
.الدينأو قد يكون ممن أسلموا من أهلها املخالفني يف أصل 

ٌّجتنس اضطراري، وآخر اختياري: وعليه، فيتجه تقسيم التجنس إىل قسمني ٌّ ٌُّ.
: األقوال وقائلوها

التجنس بجنسية الدول غري املسلمة مسألة حادثة، وقد اختلف فيها فقهاء العرص 
: عىل أربعة أقوال

.قول أكثر الفقهاء املعارصين، وهو املنع: القول األول
خ حممد رشيد رضا، والشيخ عيل حمفوظ، والشيخ حممد وممن قال به الشي

والشيخ يوسف - مفتي لبنان-الباقي الزرقاين، والشيخ إدريس الرشيف حمفوظ عبد

).٢٨٥-٢٨٤ص(، البن بيه،صناعة الفتوى وفقه األقليات) ١(



 

الدجوي، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن، والعالمة عبد احلميد بن باديس، 
ائر، واللجنة والعالمة البشري اإلبراهيمي، وكل أعضاء مجعية العلامء املسلمني باجلز

الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية، والشيخ ابن عثيمني، 
والشيخ حممد السبيل، والدكتور حممد سيد طنطاوي شيخ األزهر، والدكتور 

. )١(البوطي، وآخرون يطول رسدهم
يوسف الدكتور: قول بعض فقهاء العرص، وهو اجلواز، وممن قال به: القول الثاين

القرضاوي، والدكتور وهبة الزحييل، والشيخ الشاذيل النيفر، والشيخ فيصل مولوي، وغريهم؛ 
.)٢(برشط املحافظة عىل الدين، والتمسك به، وعدم الذوبان يف املجتمع الكافر

ًجواز التجنس عند الرضورة، كام لو كان مضطهدا يف دينه ببلده : القول الثالث
.وى احلكومة الكافرةاملسلم، ومل يقبله أحد س

وهو رأي بعض أعضاء جممع الفقه اإلسالمي، وهم احلاج عبد الرحيم باه، والشيخ حممد 
. )٣(بن عبد اللطيف آل سعد، والشيخ حممد املختار السالمي مفتي تونس، وغريهم

دولة غري حكم التجنس بجنسية ،)٥/١٧٤٨( ،هـ١،١٣٩٠ط ،فتاوي حممد رشيد رضا، دار الكتاب اجلديد) ١(
عامر . ابن باديس حياته وآثاره، مجع ودراسة د، )٥٣-٣٥ص (،جملة املجمع الفقهي، ملحمد السبيل،إسالمية

القسم (قضايا فقهية معارصة ، )٣٠٩-٣/٣٠٨( م،١٩٨٣، ٢طالبي، دار املغرب اإلسالمي، بريوت، ط
، فتاوي )٢٠١ص(م،١٩٩٤-#١٤١٤، ٥، ملحمد سعيد رمضان البوطي، مكتبة الفارايب، دمشق، ط)األول

-٢٣/٤٩٤(للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب أمحد بن عبد الرزاق الدويش، دار املؤيد، اللجنة الدائمة 
-١٥٠ص(هـ، ١٤١٠،، جملة جممع الفقه اإلسالمي، رابطة العامل اإلسالمي، العدد الرابع، السنة الثانية)٤٩٥
، فتاوي )١٩٦ص(م،١٩٩٣، ٢ط،بن عبد الكريم اجلزائريدحمملتبديل اجلنسية ردة وخيانة،،)١٥٤

األحكام ،)١٦٣ص(، ٣طجدة،،دار املنارةالشيخ عيل الطنطاوي، مجع وترتيب جماهد ديرانية،
،اهلجرة إىل بالد غري املسلمني، عامد عامر،)٨٢ص(،سليامن توبولياك،السياسية لألقليات اإلسالمية

.هـ١٤١٢-٣٢ية، العدد ، جملة البحوث اإلسالم)٢٧٨ص(
- ٦٠٧ص(،الد عبد القادرخل،، فقه األقليات املسلمة)٣٢٩ص(، العثامينحمدملقضايا فقهية معارصة، ) ٢(

. م١٩٨٧العدد الثالث ،، جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة الثالثة)٦٠٨
.)١١٥٧، ١١٥٢، ١١١٩، ١١١٣-٢/١١٠٣(،، العدد الثالث)١٩٥ص(م، ١٩٨٧جملة املجمع الفقهي اإلسالمي ) ٣(



 

: التفصيل يف املسألة؛ فالناس يف طلب اجلنسية عىل ثالثة أقسام: القول الرابع
ًس بجنسية الدولة الكافرة من غري مسوغ رشعي، بل تفضيال التجن: األول

ًللدولة الكافرة وإعجابا هبا وبشعبها وحكمها، وهذه ردة عن اإلسالم عياذا باهللا ً .
التجنس لألقليات املسلمة التي هي من أصل سكان تلك البالد؛ فهو مرشوع، : الثاين

. ، لو قامت دولة اإلسالم، واحتاجت إليهموعليهم نرش اإلسالم يف بالدهم، وتبييت النية للهجرة
جتنس األقليات املسلمة التي مل تكن من أهل البلد وأقامت به، ويعرتيه احلاالت : الثالث

: التالية
أن يرتك املسلم بلده بسبب االضطرار واالضطهاد، ويلجأ هلذه الدولة، فهو - أ

وأهله يف بالد جائز برشط االضطرار احلقيقي للجوء، وأن يتحقق األمن للمسلم
الكفر، وأن يستطيع إقامة دينه هناك، وأن ينوي الرجوع لبالد اإلسالم متى تيرس 

. ذلك، وأن ينكر املنكر ولو بقلبه، مع عدم الذوبان يف جمتمعات الكفر
ًأن يرتك املسلم بلده قاصدا بالد الكفر ألجل القوت؛ فلو بقي يف بالده -ب

.مل يستطع البقاء بغري جنسيتههللك هو وأهله، فله أن يتجنس إذا
.التجنس ملصلحة اإلسالم واملسلمني ونرش الدعوة، وهو جائز-جـ

التجنس ملجرد أغراض دنيوية بال رضورة، وال مصلحة لإلسالم وأهله، -د
ٍوهو حمرم، وليس بردة أو كفر َّ)١( .

-٢٧١ص(،سميح عواد احلسنل،اجلنسية والتجنس: وهذا التفصيل رجحته عدة رسائل جامعية، منها)١(
األقليات وما بعدها،) ٧٩ص(،سليامن توبولياك، ل، األحكام السياسية لألقليات املسلمة)٢٧٨

د، ملحمد درويش سالمة، ضمن رسائل اإلسالمية وما يتعلق هبا من أحكام يف العبادة واإلمارة واجلها
لمسلم املقيم يف دار لاألحكام الفقهية ملا يعرض ، كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى

دار اليرس، عطية عدالن، . ، األحكام الرشعية للنوازل السياسية، د)٥٩٧ص(،يوسف اجلرب. د،الكفر
.بعدهاوما) ٢/٧٢٧(م، ٢٠١٠-#١٤٣١، ١القاهرة، ط



 

: األدلة واملناقشات
: أدلة القول األول

: هبهم بالقرآن، والسنة، ومقاصد الرشيعة، واملعقولاستدل القائلون باملنع عىل مذ
: القرآن الكريم: ًأوال
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: وجه الداللة
ًيف هاتني اآليتني النهي عن اختاذ ذوي القربى أولياء إن كانوا كفارا، فكيف باختاذ األباعد  َ

ًأولياء وأصحابا، وإظهار املوافقة ملا هم عليهم والرضا به؟ وعليه فإن احلصول عىل اجلنسية !َ
.)١(حمرمتهم عىل دينهم الباطل، وهووسيلة إىل مواالة الكفار، وموافق

" # $ % & ' ) (* + , -. ﴿: وقال تعاىل-٣
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).٢/٦٩(،فتاوي اللجنة الدائمة) ١(



 

� ~ } | { z y﴾]١٤٤: النساء[.
: وجه الداللة
منهم، بني اهللا تعاىل أن يعضدهم عىل املسلمني، فإنه : ومن يتوهلم منكم، أي«: قال القرطبي

حكمه كحكمهم؛ ألنه قد خالف اهللا ورسوله، كام خالفوا، ووجبت معاداته، كام وجبت 
.)١(»أصحاهبممن: معاداهتم، ووجبت له النار، كام وجبت هلم، فصار منهم، أي

يغري وكام هو معروف أن الذي جتنس بجنسية الدولة غري اإلسالمية جيب عليه أن 
إلسالمية إىل دولة غري إسالمية، وهي من أهم صفات الوالء، ووالء الكفار كفر يف تبعية الدولة ا

اإلسالم إذا كان رضاء هبم؛ ولذلك استدل بعض العلامء هبذه اآلية عىل أن التجنس بال رضورة، 
.)٢(كفر وردةًقصدا لتفضيل تلك اجلنسية عىل اجلنسية اإلسالمية

́  µ ﴿: قوله تعاىل-٥ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ ¶
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ويف هذا الوعيد الشديد ما تقشعر منه اجللود، وترجف «: Pقال الشوكاين 
ًله األفئدة، فإنه سبحانه أقسم أوال بنفسه مؤكدا هلذا القسم بحرف النفي بأهنم ال  ً
يؤمنون، فنفى عنهم اإليامن الذي هو رأس مال صاحلي عباد اهللا، حتى حتصل هلم 

¶¸ ﴿: ، ثم مل يكتف سبحانه بذلك حتى قال^هي حتكيم رسول اهللا غاية،
¹º»¼½¾¿À﴾]فضم إىل ]٦٥: النساء ،

.)٣(»ًالتحكيم أمرا آخر هو عدم وجود حرج، أي حرج يف صدورهم

.بترصف واختصار)٦/٢١٧(تفسري القرطبي،) ١(
جملة جممع الفقه اإلسالمي، االستفسارات املقدمة من املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الدورة الثالثة، ) ٢(

).٥/١٧٥٩(،فتاوي الشيخ رشيد رضا،)٢/١١٥٢(م،١٩٨٧
).١/٤٨٤(،، للشوكاينفتح القدير) ٣(



 

إذ ال يقبل اجتامع اإليامن الصحيح برسالة «: Pوقال الشيخ رشيد رضا 
اء به عن اهللا تعاىل، وال مع كراهة حكمه الرسول مع إيثار غريه عىل احلكم الذي ج

.)١(»واالمتعاض منه، وال مع رده وعدم التسليم له بالفعل
رشع اهللا فيام بينهم، ومل : فاآلية تنفي اإليامن عن الذين مل حيكموا الرسول، أي

ًيرضوا بحكمه، ومل يسلموا له، والذي يتقبل جنسية أجنبية اختيارا منه يقبل ويرىض  ً ً
ًرشيعة اهللا رشيعة غريه من البرش، فال يكون مؤمنا باهللا ورسوله، ومن ثم ويفضل عىل َ ِ

.فإن من يقبل التجنس بجنسية غري املسلمني ينطبق عليه حكم اآلية
ُكام أن التجنس بجنسية بالد حتل قوانينها احلرام املجمع عليه، وحترم احلالل  ِّ َ ُ ُُّ ِ

إقرارهم عىل حتليل احلرام، وحتريم املجمع عليه وتبدل الرشع املجمع عليه يتضمن
- يف حق من استحل النيسء-احلالل، وإنكار ما علم من الدين بالرضورة، قال تعاىل 
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َوبني النبي .]٣١: التوبة[﴾² ْلعدي بن حاتم عبادهتم هلم بقوله^َّ ُ َ أليس «: َ
: بىل، قال: قلت»رمون ما أحل اهللا فتحرمونه، وحيلون ما حرم اهللا فتستحلونه؟حي
.»فتلك عبادهتم«
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: وجه الداللة
ويف هذه اآلية دليل عىل وجوب هجران األرض التي «: Pقال القرطبي 

).٥/١٧٥٧(،الشيخ رشيد رضايفتاو) ١(



 

ُعمل فيها باملعايص، وقال سعيد بن جبريُي َ َإذا عمل باملعايص يف أرض فاخرج منها: ْ ِ ُ«)١(.
َّوقد استدل هبذه اآلية عىل أن اهلجرة واجبة عىل كل «: Pوقال الشوكاين  ِ ُ ْ

ًمن كان بدار الرشك، أو بدار يعمل فيها بمعايص اهللا جهارا إذا كان قادرا عىل اهلجرة،  ً َُ ْ ُ
ستضعفني؛ ملا يف هذه اآلية الكريمة من العموم، وإن كان السبب ومل يكن من امل

ُخاصا، كام تقدم، وظاهرها عدم الفرق بني مكان ومكان وزمان وزمان َُ«)٢(.
)٣(وقال اآللويس

P :»﴿UT﴾ برتك اهلجرة، واختيار جماورة الكفار
وإعانتهم ^املوجبة لإلخالل بأمور الدين، أو بنفاقهم وتقاعدهم عن نرصة رسول اهللا

.)٤(»الكفرة
ويف اآلية دليل عىل وجوب اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم ملن استطاع 

ًذلك، ووعيدا شديدا للذين يرتكون اهلجرة، ويقبلون أن يعيشوا مستضعفني أذالء ً.
ٍفإذا كانت اآلية متنع من اإلقامة يف دار الكفر عىل هذا النمط، وتتوعد بوعيد 

يقبلونه، فالنهي عن االنتقال من دار اإلسالم إىل دار الكفر والبقاء هناك ٍشديد الذين
. َمن باب أوىل؛ ألن اإلقامة الدائمة يف البلد املعطي اجلنسية هي أهم آثار اجلنسية

̄  ° ﴿: وقال تعاىل-٧ ®¬ « ª ©  ̈ § ¦
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.)٥/٣٤٦( تفسري القرطبي،) ١(
.)١/٥٠٥(، للشوكاين،فتح القدير) ٢(
املجددين،منأديب،حمدث،مفرس،،الكبريلوسىاآلاحلسينىاهللاعبدبنحممودالدين،شهاب،الثناءأبو) ٣(

إىلالعوديفاملدامونشوة،سالمبولإإىلالسفريفالشمولنشوةروح املعاين، : من مصنفاتهبغداد،أهلمن
، معجم املؤلفني، لعمر )٧/١٧٦(األعالم، للزركيل، . #١٢٧٠، وتويف سنة #١٢١٧، ولد سنة السالمدار

).١٢/١٧٥(رضا كحالة، 
).٥/١٢٥(، لأللويس،روح املعاين) ٤(
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w v u t s﴾]١١٣: هود[.
: وجه الداللة

ًواجلنسية مواالة، وتتضمن ركونا َأولياء،الكافرينُّاآليات تدل عىل حرمة اختاذ
ًإليهم، ورضا بام هم عليه من الكفر، ودخوال يف طاعتهم ً.

.ويف هذا املعنى آيات كثرية
: السنة املطهرة: ًثانيا

ن معه َكَن جامع املرشك وسَم«: أنه قال^عن النبيسعن سمرة بن جندب - ١
. )١(»مثلهَّفإنه

، يا رسول اهللا: قالوا»ر املرشكنيُهْظأبني ُيقيمٍمن كل مسلِميءأنا بر«: وقوله-٢
.)٢(»اُمهاَارَنىَال تراء«: ومل؟ قال

ال يقبل اهللا «: قالأن رسول اهللاسوعن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده-٣

سض الرشك من حديث سمرة بن جندب يف اإلقامة بأر: أخرجه أبو داود، كتاب اجلهاد، باب)١(
. )٢٣٣٠(وحسنه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة، برقم، 

.سبق خترجيه) (٢



 

.)١(»، أو يفارق املرشكني إىل املسلمنيًما أسلم عمالمن مرشك بعد
،وإيتاء الزكاة،إقام الصالةعىلبايعت رسول اهللا«: قالسعن جريرو-٤

.)٢(»فراق املرشكوعىل،مسلملكلوالنصح 
،أوصاه بأمورٍأو جيشٍا عىل رسيةًكان إذا بعث أمريأن النبيسعن بريدة و-٥

.)٣(»إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرينادعهمثم «: فذكرها ومنها
: وجه الداللة

عية السابقة يف التحذير من مواالة الكافرين، وحمبتهم قد استفاضت النصوص الرش
ومودهتم والرضا عنهم، وعن منكراهتم، وأوضحت أن ذلك مناقض ألصل اإلسالم، وهادم 

.ٍلعقيدة الوالء والرباء، واحلب والبغض يف اهللا، التي ال يصح إسالم عبد إال هبا
ة التي حيمل جنسيتها وخضوعه ُوالء املرء للدول-ال حمالة-وملا كان التجنس يلزم منه 

ًلنظامها وقوانينها، ويصري املتجنس واحدا من املواطنني له ما هلم وعليه ما عليهم، وجتري عليه 
أحكام ملتهم يف األحوال الشخصية واملواريث، وعدم تدخله يف شئون أوالده، إذا بلغوا السن 

ك كان طلب التجنس بجنسية الدول القانونية عندهم، سواء الذكور واإلناث، ملا كان األمر كذل
ًأو موافقة عىل قبوهلا صورة من صور ا من املتجنسًالكافرة من غري إكراه عليها؛ بل طلب

ًا باهللا العظيم، وخروجا عن سبيل املؤمنني، ودخوالًالردة عن اإلسالم عياذ يف معية ً
بني أظهرهم، الكافرين الذين حذرنا اهللا تعاىل منهم، ومن اتباع سبيلهم، واملقام 

: ، باباحلدودكتابوابن ماجه، ، )٢٥٦٨(من سأل بوجه اهللا : باب،أخرجه النسائي، كتاب الزكاة)١(
. ًمرفوعا،سمن حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده ) ٢٥٣٦( دينهعناملرتد

) ٤/٣٥٨(، وأمحد، )٤٧١٥(، املرشكفراقعىلالبيعة: أخرجه هبذا اللفظ النسائي، كتاب البيعة، باب) (٢
. »وعىل فراق املرشك«: وهو يف الصحيحني بدون. ًمرفوعاسعن جرير 

ث بريدةمن حدي) ١٧٣١(،عىل البعوثَتأمري اإلمام األمراء: أخرجه مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب)(٣
. سبن احلصيبا



 

.ومواالهتم والركون إليهم، كام أشارت النصوص السابقة
ِويف األحاديث دليل ظاهر عىل حتريم مساكنة الكفار، ووجوب مفارقتهم َ َ َ ؛ حيث )١(ُ

من الذين يقيمون بني أظهر املرشكني، فكيف يكون حال الذين يفارقون ^تربأ الرسول 
ٍدار اإلسالم ويضحون بكل غال ونفيس من أ ٍ جل أن حيصلوا عىل جنسية الدولة غري ُ

ُاإلسالمية، ال شك أن ذلك أخطر وأخوف ُ َّ.
ومن هذه األدلة يتضح أن حكم التجنس حرام يف مجيع األحوال والظروف، 

ُوذلك الفعل يعرض صاحبه إىل غضب اهللا ورسوله  َ َ ُُ ُّ، وهو معصية كبرية متس الدين ^ِّ
.)٢(يا واآلخرةواإليامن، ويدفع اإلنسان إىل خسارة الدن

ًثم إن هذا التجنس قد يكون كفرا وردة إذا كان حبا يف التشبه بأهل الكفر، وإيثارا  ً
. )٣(للحكم األجنبي عىل احلكم اإلسالمي

: املقاصد الرشعية، واملعقول: ًثالثا
املشاركة يف جيش الدولة املانحة : التجنس يرتتب عليه واجبات ملزمة عىل رأسها

اع عنها، ولو كانت حرهبا ضد املسلمني، وهذا من أعظم املواالة للجنسية والدف
ْللمرشكني، والنصوص املذكورة آنفا طافحة بتكفري من فعل هذا، وقد سمى اهللا من  َ ً

ًكذبا وخوفا من الدوائر-أظهر املواالة للمرشكني  :ًمنافقا، كام يف قوله سبحانه-ً
﴿ G F E D C B A @ ? > = < ; :

IH﴾]فكيف بمن أظهر ذلك هلم صادقا، ودخل يف طاعتهم ]١١: احلرش ،ً

، ملحمد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري، ، حتفة األحوذي)٨/٣٣(، للشوكاين،نيل األوطار) ١(
).٥/١٩٠(دار الكتب العلمية، بريوت،

ل أصحاهبا فيها بني حاْقِّرَفُبعض الفتاوي التي مل يُلَمُْحت، وعىل هذا )٢/١١٣١(،جملة الفقه اإلسالمي) ٢(
).٥/١٧٥٥(،رشيد رضاي الشيخفتاو: -عىل سبيل املثال-نظريوحال، 

).٥/١٧٥٩(،رشيد رضاي، فتاو)٢/١١٥٦(،جملة الفقه اإلسالمي)٣(



 

.)١(!ًوانتسب إليها جهرا ؟
َوكيف جيوز ملسلم أن ينتظم يف جيش حيارب املسلمني، وهو يعلم أن ذلك يرتتب  َ
َعليه أن يقتل أخاه املسلم بيده؟ لقد بني اهللا يف كتابه أن املؤمنني أشداء عىل الكفار رمحاء بينهم،  َّ َ

ًىل املؤمنني أعزة عىل الكافرين؛ فكيف تنقلب الصورة بجعل سيف املسلم مسلوال وأهنم أذلة ع ِ ِ ْ
.)٢(»من محل علينا السالح، فليس منا«: قال^عىل أخيه املسلم، ويف الصحيحني أن النبي

ُلزوال الدنيا أهون عىل اهللا من قتل رجل «: قال^عن النبي موعن عبداهللا بن عمرو  ُ َ
.)٣(»مسلم

ِس آثارا غاية يف السوء عىل النشء والذرية من انحالل وتسيب، وانطامس إن للتجن ً ً
للهوية، وانتكاس للفطر، ونبذ ألحكام الدين، وإعراض عنه، ومواالة للمرشكني، ومعاداة 
َللمؤمنني؛ إذ قد نشؤوا ال يعرفون إال الكفر، ورضعوا من لبانه، وخالطت مناهجه حلومهم  ُ ِّ ُ

َوال ينازع يف كون هذا واقع -ًعياذا باهللا العظيم-الرشك َودماءهم فتنجست بنجاسة ُ ُِ
ٌاملتجنسني، أو أغلبهم إال مكابر تسقط مكاملته ِ.

فالواجب عىل كل مؤمن يؤمن باهللا واليوم اآلخر السعي يف «: يقول الونرشييس
ِحفظ رأس اإليامن بالبعد والفرار عن مساكنة أعداء حبيب الرمحن َ َ َ َ؛ ألن مساك...ُ َ َنة ُ َ

ًالكفار من غري أهل الذمة والصغار ال جتوز، وال تباح ساعة من هنار؛ ملا تنتجه من  ِ َ َّ
.)٤(»َاألدناس واألوضار، واملفاسد الدينية والدنيوية طول األعامر

).١٠ص(،)٢٤٥( ،عدد،جملة البيان،حكم التجنس بجنسية دولة غري إسالمية، حممد يرسي) ١(
، ومسلم، كتاب )٦٨٧٤(»...ومن أحياها«: عاىلقول اهللا ت: أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب)٢(

.ًمرفوعاممن حديث ابن عمر ) ٩٨( من محل علينا السالح، : ^قول النبي : اإليامن، باب
، والنسائي، )١٣٩٥(، املؤمنقتلتشديديفجاءما: باب،^اهللارسولعنالدياتكتابأخرجه الرتمذي، )٣(

وروي من . ًمرفوعاممن حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص) ٣٩٨٧(تعظيم الدم : ، بابالدمحتريمكتاب 
).٥٠٧٧(وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع وزياداته، برقم، . ًمرفوعاسحديث الرباء بن عازب 

).٢/١٣٨(،للونرشييس،املعيار املعرب) ٤(



 

ٌإن التجنس إقامة ببالد الكفر وزيادة، واألدلة واضحة يف حتريم املقام بدار الكفر 
بالكتاب والسنة -فإذا وجب «: لدين، يقول ابن رشدمع عدم استطاعة إظهار شعائر ا

َعىل من أسلم ببالد احلرب أن هياجر ويلحق بدار املسلمني-وإمجاع األمة ُِ فكيف ... َ
.)١(»يباح ألحد الدخول إىل بالد حيث جتري عليه أحكامهم

َوال عذر هلؤالء املتجنسني؛ ألهنم ليسوا بمكرهني حتى نقول ما قال اهللا: قالوا ِ َ ُْ : تعاىلِ
﴿X W V U T S R Q P O N M﴾

َبل هم خمتارون راضون، وليس ما ينتظرونه وراء التجنس من حطام الدنيا، ؛]١٠٦: النحل[
وحظوظ العاجلة بمسوغ هلذا التجنس، بل جيب أن يفر املرء بدينه متى استطاع، وإن 

PONMLK ﴿: ذهبت دنياه، اقرأ إن شئت قوله تعاىل
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l k j i h﴾]٢٤: التوبة[.

َوقد أوجب اهللا اهلجرة من دار الكفر إن خاف املسلم عىل نفسه الفتنة، وتوعد اهللا  ََّ َ
َّسبحانه أولئك الذين يبقون يف أوطاهنم بني الفتنة وهم قادرون عىل اهلجرة، فقال جل  َ َ ْ َ

ٍمن قائل ْ ِ :﴿ ] \ [ Z YX W V U T S R Q P
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n﴾]٩٧: النساء[.
ُوتوعد سبحانه من يعبده عىل حرف، فقال ْ َُ َ ََ َّ :﴿ o n ml k j i h g f

}| { z y x w v u t sr q p﴾]١١: احلج[.

).٢/١٥٣(،البن رشد،املقدمات املمهدات) ١(



 

Z Y X W V U T S R Q P O N ﴿: وقال تعاىل
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: أدلة القول الثاين
برشط املحافظة عىل الدين والتمسك به، وعدم الذوبان -قائلون باجلواز استدل ال

: بأدلة من املقاصد الرشعية، والقواعد الكلية، واملعقول-يف املجتمع الكافر
: األدلة من املقاصد واملعقول: ًأوال

قالوا بأننا نرجح مع اجلمهور الرأي القائل بجواز اإلقامة ببالد غري املسلمني، -١
تهم راجحة عىل أدلة خمالفيهم، ثم إن اجلواز هناك مقيد بام إذا استطاع املرء إقامة وأدل

َدينه، وأمن الفتنة عىل نفسه ومن يعول ِ َ .
والتجنس ال يزيد عىل اإلقامة إال بمجرد االنتساب إىل الدولة، وهو يف الوقت ذاته 

ًيكسب املتجنس قوة ومتكنا يف املجتمع، وجيعل اإلقامة مدعومة َ ً بام يدفع الفتنة، ويمكن ً
.)١(املسلم من إظهار دينه؛ األمر الذي يرتتب عليه تأكيد رشعية اإلقامة 

.وعليه، فإنه يمكن ختريج هذه املسألة عىل قول من أباح اإلقامة ببالد غري املسلمني
ما دمنا قد قلنا بجواز اإلقامة يف دار الكفر، فإنه : قال الشيخ الدكتور وهبة الزحييل

،فرع عنه جواز التجنس؛ ألنه ما هو إال لتنظيم العالقة؛ فهي تسهل هلم األموريت
. )٢(ًوتسهل أيضا االستفادة من خدماهتم

الدين والنفس والعقل : اخلمسجاءت حلفظ الكلياتإنامالرشيعة اإلسالمية -٢
،ًوالعرض واملال، وكل ما كان سبيال حلفظ هذه الرضوريات فهو مرشوع

ًسيات هذه الدول يوفر لإلنسان حياة كريمة وطمأنينة وأمنا ومتتعا والتجنس بجن ً

).٣٣١-٣٢٩ص(حمد تقي العثامين، ملقضايا فقهية معارصة، ) ١(
. ، يف مقابلة خاصة مع الزحييل)٦٠٨ص(، خلالد عبد القادر،ًنقال عن فقه األقليات املسلمة) ٢(



 

تيرس إهنا بل ،ًبحقوق وحريات تنعدم غالبا يف الدول اإلسالمية يف واقعنا املعارص
ال نظري له يف الدول اإلسالمية؛ ألن دول الغرب بام له التعبد والدعوة ونرش العلم 

ملطلقة، وعىل احلريات العامة التي تقوم وعىل الليربالية ا،عىل العلامنيةقائمة 
الشعوب عىل حراستها واالستمساك هبا، وال تستطيع األنظمة املساس هبذه احلريات 
ًالعامة؛ ومن ثم يكون التجنس يف ظل هذه األوضاع حمققا لكثري من املصالح اإلسالمية،  ِّ

.وعًإذا مرشفإذا كان التجنس وسيلة لتحقيق هذه املصالح املرشوعة فهو
ًومن حرم التجنس من أهل العلم إنام حرمه خوفا من الذوبان يف الشخصية  َّ َّ
ًالغربية، أما إذا كانت اجلنسية تعطي املتجنس قوة وصالبة وقدرة عىل املطالبة باحلقوق  َ
وإبداء رأيه، والتصويت يف االنتخابات ملن خيدم قضيته دون أن يتنازل عن دينه، 

LKJI ﴿: وحيسن معاملتهم، كام قال جل وعالويعايش من حوله باملعروف، 
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لوجود املصلحة املتحققة التي تربو ؛فإذا صار الوضع كذلك فال مانع من التجنس
.)١(بكثري عىل املفسدة املتوقعة

ة تعطيه املسلم الذي حيتاج للسفر إىل بالد غري إسالمي«: القرضاوي. ويقول د
ُّاجلنسية قوة ومنعة، فال حيق للسلطات طرده، ويكون له احلق يف االنتخاب، مما يعطي  ً ًُ
ُقوة للمسلمني يف هذه البالد، حيث خيطب املرشحون ودهم؛ ولذا فحمل اجلنسية ليس  َّ ُ ُ ً
يف ذاته رشا وال خريا، وإنام يأخذ احلكم حسب ما يرتتب عىل أخذ هذه اجلنسية من 

َمسلمني، أو اإلرضار هبم، مثل أخذ الفلسطينيني خاصة اجلنسية اإلرسائيلية، النفع لل َ

).٧٢٣-٢/٧٢٢(عطية عدالن، . األحكام الرشعية للنوازل السياسية، د) ١(



 

ًفإن هذا يعد اعرتافا ضمنيا بدولة إرسائيل، ولكن أخذ اجلنسية من دول الغرب بغرض 
.)١(»تقوية شوكة املسلمني هناك، فال حرمة يف هذا

َّبعد التسليم بوجود بعض املفاسد، إال أنه ينبغي أن يسل-٣ َ ُم بأن املصالح املرتتبة أعظم ُ َ
ِوأهم، ومعلوم أنه يرتكب أخف الرضرين، ويدفع الرضر األشد بالرضر  ُّ ْ َُ ْ ٌُ ُ ُ َُ ُّ َ

ُّاألخف، ويتحمل الرضر األخف جللب مصلحة تفويتها أشد ُ ََ َ ٍُ ُّ ُِّ َُّ.
إن الرشيعة جاءت بتحصيل املصالح «: Pيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

،الرشينَّرشُعَفْدَوت،اخلريينَخريُحِّجَرُوإهنا ت،فاسد وتقليلهاوتعطيل امل،وتكميلها
َوحت .)٢(»املفسدتني باحتامل أدنامهاَأعظمُوتدفع،املصلحتني بتفويت أدنامهاَأعظمُلِّصُ

: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطنجواب أسئلة يف قد جاء و
أو تبليغ األحكام ،ا إىل اإلسالمولو جتنس مسلم هبذه اجلنسية لدعوة أهله«

ًفإنه يثاب عىل ذلك، فضال عن كونه جائزا،الرشعية إىل املسلمني املقيمني هبا ً «)٣(.
وترك جنسياهتا إضعاف لإلسالم ،يف أمر املسلمني هناك باخلروج من تلك البالد-٤

ُهناك؛ بحيث ال ترجى له رجعة، كام حدث يف األندلس وصقلية؛ إذ أخرج منها
فهو ،َّاملسلمون وحل النصارى حملهم، أما أن يثبت وضع املسلمني هناك ويقوى

.، وحتقيق مقاصد فقه األقليات املسلمةالسبيل لدعوهتم ونرش الدين بينهم
ًأحيانا يضطر املسلم إىل التجنس بجنسية تلك الدول حمافظةأنه -٥ كأن ،عىل حياتهً

جنسية دولة إسالمية حتميه ومتكنه من َْحنْمُأو مل ييكون فارا من بلده األصيل،

).٦٠٧ص(، خلالد عبد القادر،سلمةم، فقه األقليات امل١/٨/٢٠٠٠فقهية مبارشة، موقع إسالم أون الين يفتاو) ١(
).٢٠/٤٨(،، البن تيميةيجمموع الفتاو)٢(
،بحوث يف قضايا فقهية معارصة: نظريالفتوى للحاج عبد الرمحن باه والقايض تقي الدين العثامين، )٣(

سنة ،٣العدد ، ٣جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة ،)٣٣١-٣٢٩ص(،ملحمد تقي الدين العثامين
).٢/١١٣٠(،م١٩٨٧



 

له باملقام يف بالد الكفر إال ُحَمْسُ، وقد ال ينيالعيش فيها كالالجئني الفلسطيني
عياله يف بالد املسلمني، والقاعدة ِوقوتِِهوتُبالتجنس، وكذا لو انعدم مصدر ق

.ُأن الرضر يزال، وأن الرضورات تبيح املحظورات: الفقهية الكلية
َال شك أن كل من حيرم احلصول عىل اجلنسية يبيح ذلك لدى االضطرارو ُ ِّ َ ُ.
نخرج من هذا إىل أن التجنس بجنسية دولة غري مسلمة جائز، برشط أال يرتتب «

-ًأيضا-عليه ذوبان وفقدان الشخصية اإلسالمية، وضياع الدين، وأال يرتتب عليه 
حرم، وكل إنسان عىل نفسه حجة فعل أو قول حمرم، فإن ترتب عليه يشء من ذلك في

.)١(»بينة شاهدة بام يصدر عنه من األعامل يوم القيامة
: أدلة القول الثالث-١

َّاستدل القائلون باجلواز عند الرضورة فقط، بام استدل به املانعون يف القول األول، 
ات، فأدلتهم أدلة للفريق الثالث، إال أهنم استثنوا الرضورات، وما يف حكمها من احلاج

ُباألدلة التي يستند إليها عند إباحة املحرمات لدى االضطرار ََ ْ ُ.
ًبحيث يدخل يف هذا من كان مضطرا إىل ذلك بأصل وجوده ونشأته يف تلك البالد، ومن 

.ًكان مضطهدا يف بلده، كأن تكون صادرة ضده أحكام ظاملة، أو ال جنسية له، ونحو ذلك
: سئل عن ذلك، فقالوقد أفتى الشيخ عيل الطنطاوي عندما 

ال جيوز ملسلم أن يتجنس بجنسية دولة كافرة؛ ألن ذلك يوجب عليه االلتزام بقوانينها «
.)٢(»ًوأوامرها، إال إذا اضطر إىل ذلك اضطرارا، ومل يقل أو يعمل ما خيالف الرشع

: أدلة القول الرابع-٢
اجة، وفيام استدلوا فيام أباحوه من صور التجنس بأدلة املجوزين للرضورة واحل

.َّحرموا بأدلة املانعني

).٦٠٨ص (، خلالد عبد القادر،فقه األقليات املسلمة) ١(
).١٦٣ص(،الطنطاويللشيخ عيلي،الفتاو) ٢(



 

: مناقشة األدلة
: القائلني باملنعمناقشة أدلة : ًأوال

للمواالة والتحاكم لغري اهللا ورسوله ِمةِّأما استداللكم بالنصوص القطعية املحر-١
ٌفمسلم ُّمنه حبهم وال ُمَزْلَفيه بني أهل اإلسالم، وكالمنا يف جتنس ال يَوال نزاعَّ
ِّأو مشاركتهم فيها، واملتجنس مأمور بأن ،وال رضا القلب بمنكراهتم،منرصهت

َيكون والؤه هللا ولرسوله وللمؤمنني، وأن يظهر ًما استطاع إىل ذلك سبيال، َُهدينُ
لرشيعة اهللا، ويمكن أن يويص بذلك يف مرياثه إذا مات، عىل أن أكثر الدول َوأن يتحاكم

َاإلسالمية ال حت ُكمُ ًوفيها من الربا والظلم ما ال خيفى، كام أن كثريا ممن يقيم ،اهللاَرشيعةِّ
ًبالبالد اإلسالمية هلم والءاهتم للغربيني عقال وروحا، فام الفرق !إذن؟ً

: وأجيب
بأن جمرد التجنس هو إعالن من املرء بخضوعه ألحكام الكفر وقبوله الوالء 

تعبري رصيح قاطع عن والئه «للكفر وأهله، سواء خضع بالفعل أو ال، فاجلنسية 
. )١(»للدولة التي حيمل جنسيتها وعن خضوعه لنظامها

ألن صبغة املجتمع هكذا بخالف ؛من الوقوع يف احلرام أو املشاركة فيهَمَلْسَثم إنه لن ي
وأن يتعامل معامالت رشعية مع إخوانه املسلمني؛ ًدول املسلمني؛ فيمكن للمرء أن جيد مندوحة

.ه عىل ذلكنقوانني بالده عىل الربا يف الغالب، وسيجد من يعيإذ ال جتربه 
.املفسدة عىل املصلحة يف هذا الشأنغلبةواقع املتجنسني يدل عىل ءفإن استقرا،وعليه

راجحة لالنفصال التدرجيي عن مجاعة ًبدايةَُربَتْعُوأن التجنس يف هذه البالد ي
نبالنسبة للجيل القادم من األبناء الذيوال سيام،املسلمني بكل ما تعنيه هذه الكلمة

).١٩٩ص(،وطيبقضايا فقهية معارصة، لل) ١(



 

ِاألغلبِّيف األعمُّومشارهبا العلامنية اجلاحمة، فريتد،هذه املجتمعاتنينشأون يف حماض
.عن اإلسالم

: وقد نوقش هذا
بأن ما طرأ عىل العمل اإلسالمي ومؤسساته يف الغرب من تطور ورسوخ ينهض 

مر ففي احلالة التي يغلب عىل الظن فيها أن تؤول ا كان األًدليال عىل نقيض ذلك، وأي
املنع، ولكنه ال ينسحب ُفيها بعينها أصلُبَحْصَتْسُفهذه التي ي،األمور إىل ذلك

. )١(بالرضورة عىل مجيع احلاالت 
ُأن التجنس يؤدي إىل إنكار ما علم من الدين بالرضورة وهو كفر؛ فال بوأما القول -٢

ِّاملتجنس ببعض املحرمات؛ فال يلزم منه َسَّ؛ بل لو تلبُا الالزممن التجنس هذُمَزْلَي
. ُهَّا بقلبه، وأهل السنة جممعون عىل عدم تكفري املسلم بذنب ما مل يستحلَهـُاستحالل
: َوأجيب

ُبأن النصوص اعتربت من ريض بالتحاكم إىل قوانني الكفر كافرا؛ ألنه ال ي ً أن ُلَقْعَ
! ﴿: اإلسالم؛ بل هو عني التناقض، قال تعاىلَاعتقاده أحكامًيتحاكم إليها طوعا مع 
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َكثريا ممن جتنسوا بجنسية هذه البالد ب وا عىل وفائهم لدينهم وأمتهم، وقد َقً

لكرتويناإله الشخيصمنشور بموقع. صالح الصاوي. ل اإلسالمي، دمتأمالت يف مسرية الع)١(
www.assawy.com.



 

لدعوة إىل اهللا تعاىل، وإقامة املؤسسات فوها يف اَّوظًاستفادوا من هذا التجنس قوة
ا، ًهلا مهادُئِّأو مهاجرة، وتوطًةَّمن كوهنا مارًبدالًةَّا قارَُهوجتعلَالدعوةُنِّطَوُواملراكز التي ت

.يف هذه املجتمعات، وعىل أيدي هؤالء دخل كثري من الناس يف دين اهللاًهلا لواءُِزكْرُوت
: َوأجيب

من غري احتياج إىل مفسدة الدخول يف ًدائمةأو ًطويلةًيم إقامةبأن هذا يتأتى للمق
.عقد اجلنسية باشرتاطاته وإلزاماته

، ونحن َاالستداللُطِقْسُيُواالحتامل،ٌلَمَتْحُمَعىل الذرية فُرِّثَؤُأن التجنس يبا القول َّوأم-٣
َّنرى كثريا من أبناء اجلاليات املسلمة متمسكا بدينه وقيمه خاص ً .يف ظل الرتبية اإلسالميةًةً

: َوأجيب
ًوالذي اعتربوه احتامال هو الواقع إال يف قليل من ،ٌوتعسفٌبأن هذه مكابرة

؛ بل منهم ِينِّمن الدَتُّوالتفلِاألخالقَاملسلمة تشكو انحاللَُِرسالناس؛ فأغلب األ
إىل ينسبوهنمو،ك البالدا بحكم قوانني تلًْرسَأمهاهتم قْمُهُأو تأخذُهُأوالدُّمن يرتد

َالوالد أن حيُالكفر، وال يستطيع َساكنا، وكذا ال يستطيع أن يريبَكِّرُ ْمُهَأو يأطرُهَأوالدً
فليس -ًعياذا باهللا-وا عليه، حتى لو وصل األمر إىل الزنا ورشب اخلمر َبَعىل احلق لو أ

ُلويل البنت أو االبن أن يمنع ذلك، فضال عن أن ي ِبل لو فعل لعوق،ليهعَبِاقَعً َبُ
ْوأج فهل هناك -ًعياذا باهللا-لبناته وأبنائه للزنا والفجور ٍّعىل تأمني مكان مستقلَِربُ

ًأعظم من هذا فسادا وانحالال؟ ً!
.وأما حمذور املشاركة يف جيوش الدول الكافرة-٤

: فأجيب عنه
ْأن املسلم أكَضِرُف، ولوٌمن تلك الدول اختياريةٍكثريِاخلدمة يف جيوشَّبأن َهِرُ

.ُهُروحْتَقِهْزُأولو ،َأو يمتنعَّرِفَيْبأنٌعىل ذلك فهو مأمور



 

: وأجيب
؟ ُهَنفسُّ، وملاذا يذلِهِيف غامرُهَفلامذا يرمي نفس،ِبأنه كان يف مندوحة عن هذا البالء
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!حتت لواء أعداء اهللا؟َبمحض إرادته االنضواءَِلبَقْنَِم، فكيف بٍبدرَإخواهنم املسلمني يوم

فهو ،اشكليًجراءإن التعهد الذي يبذله املتجنس ال يعدو أن يكون إ: وال يصح أن يقال
ولو علموا أن طالب ،ألنه عهد وميثاق، والقوم يعنون ما يفعلون؛َال حمالةٌ، بل غلطٍنظرُموضع

ومن ،اجلنسية بحال من األحوالهالتجنس خيادعهم، ويبيت عدم االلتزام بنظمهم ملا قبلوا منح
واليمني ،عن الكذبًيض فضالِرناحية أخرى فإن املواثيق والعهود يف اإلسالم ال جيوز فيها املعا

.ٍإكراهُوال شبهة،ٌنه ليس يف األمر إكراهأ، وال سيام َُكما استحلفك عليه صاحبعىل
: القائلني باجلوازمناقشة أدلة : ًثانيا

: عىل النحو التايلالقائلني باجلوازَناقش املانعون أدلة
ٌاستداللس وسيلة لذلكوبأن التجن،االستدالل بحفظ الرشيعة للكليات اخلمس-١

يف غري موضعه؛ ألن حفظ الرشيعة للكليات اخلمس يكون بطرق مرشوعة، ال 
مة عىل كل َّبفعل املحرمات وترك الواجبات، ثم إن مصلحة حفظ الدين مقد

وأين ،للديانة؛ فأين هي املصلحةٌِقمصلحة سواها، والتجنس هادم للدين وحال
!هو حفظ الكليات؟

ًم أصال جواز اإلقامة مع املحاذير َّسليفال ، بني التجنس واإلقامةوأما التسوية-٢
!"#$% ﴿: املذكورة،والتي ال انفكاك عنها إال باملكابرة، قال تعاىل
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إذ يلزم منه التزامات ؛عنهاٌِفاإلقامة فالتجنس حمظور؛ ألنه خمتلُولو سلم جواز
.إقامتهت، وال كذلك املقيم، ولو طالكام سبق،ِّوحقوق عىل املتجنس

فإن مصلحة الرخاء والدعة ليست ؛ ودرء املفاسد،وأما االستدالل بجلب املصالح-٣
ىَاوَسُتَفَالناس كعذاب اهللا؟ أُفتنةُلَعْجُتَفَعىل مصلحة احلفاظ عىل الدين، أًمةَّمقد

من ر؟ ولو سلم األمريةُّوإهالك الذ،باملواالة والتحاكم لغري اهللاُهذه املصالح
ٌبقدرها، والرضورة مندفعةُرَّدَقُفالرضورة ت؛ذلك مع حتصيل تلك املصالح

.والبالياُه هذه املحنبُمَزْلَتللتجنس الذي َباإلقامة، وال حاجة
َأوال من حتَّدُبفال؛ وكذلك أصحاب القول الثالث،أما االستدالل بالرضورة-٤ َ ِقُّقً

كرغد العيش ،ِوال التحسينيةِوال احلاجيةِال املتومهة،ًرشعاِةََربَاملعتِالرضورة
.والرفاهية، وهو حال كثري من املتجنسني الذين يستحبون احلياة الدنيا عىل اآلخرة

،مثلهاٍبرضرَالَزُتََّالبقدرها، وأَرَّدَقُأن تَّدُبفالِةَََرببرشوطها املعتِالرضورةُقُّقََحتَضِرُولو ف
دون اللجوء للتجنس، فإن زالت ،ليتخلص من رضورتهٌكثريةٌلَيِ، ولإلنسان حَّأو أشد

.ٌغِّوَسُهنا للتجنس مَْقبَمل يِةَّاملمتدِالرضورة بام دون التجنس من أنواع اإلقامة
: الرتجيح

كام يف قول املانعني ،ٌأو تعميامت،ٌال شك أن نازلة كهذه ال يصلح فيها إطالقات
.ًو قول املبيحني مطلقاأ،اًاملحرمني مطلق

.هبذا املقامُواإلباحة عند االضطرار واالحتياج من غري وقوع يف املنكرات الكبار أليق
َمنزلةُلََّزنَتَويباح عند احلاجة املاسة التي ت،من التجنسُاملنعَإن األصل: ولو قيل

.ًالرضورة لكان هذا إنصافا
يف النظر ُ، والتشددُالتعميم: هاُأخطر،رحيف الطٌإشكاالتَاألولَويعيب القول

بال ُعليه الدليلُلََّزنَتَالتفريق بني واقع يُا، وعدمًبدوامها أبدُإىل اللوازم، واالعتقاد



 

.اًخمتلفَاحلكمُجيعلَآخرٍبدخوله حتت دليلُقد يقيض النظرَآخرٍوواقع،ٍتأويل
فيها احلصول عىل اجلنسية َِربُتْاعهناك بعض احلاالت التارخيية : وعىل سبيل املثال

،واالرتباط باألجنبي املحتل، كام حدث يف تونس واجلزائر،بمثابة مغادرة اإلسالم
رة تشجع املسلمني هناك عىل احلصول عىل اجلنسية ِحيث كانت احلكومة الفرنسية املستعم

عتبارهم اب،ة الفرنسيةتلك البلدان إىل الدولِّألسباب سياسية وقانونية من خالل ضم؛الفرنسية
َوكانت السلطات الفرنسية جت. مواطنني فرنسيني ،عدد الفرنسينيِاجلزائريني لتكثريَاليهودُدِّنُ

. جتارهتاواهليمنة عىل،ولالعتامد عليهم يف إدارة البالد
حتالل األجنبي ومن يتعاون معه، جرى ضد االًكانت حركة اجلهاد اإلسالمي موجهةاومل

.ا عن الدين اإلسالميًيتجنس باجلنسية الفرنسية ملتحقا بخدمة الكفار، ومرتدْنَمُاعتبار
ٍةَُّمجتنس رجل مسلم بجنسية أ«: َاألزهر حولَالتونسيني علامءُويف هذه األثناء سأل بعض

َمسلمة اختيارا منه، والتزم أن جتري عليه قوانينها بِغري يخ جاب الشأف» أحكام الرشيعة الغراءَلَدً
: بام ييل-من هيئة كبار العلامء باألزهر الرشيف-يوسف الدجوي 

إن التجنس باجلنسية الفرنسية والتزام ما عليه الفرنسيون يف كل يشء حتى «
من ُنسالخاال: األنكحة واملواريث والطالق وحماربة املسلمني واالنضامم إىل صفوفهم معناه

ا حليف الفرنسيني اخلارج من صفوف املسمني َّمأو. ..أعدائهُةومبايع،مجيع رشائع اإلسالم
ِطوعا واختيارا مستبد ً ٍال لرشيعةً َّ، وأمٍبرشيعةً َّبأمٍةُ ٍما ذلك عىل اتباع الرسول بال قارسِّمقد،ٍةُ وال ً

فلسنا نشك يف أن هؤالء املتجنسني . ..ٌلَخَ، ويف إيامنه دٌأن يكون يف اعتقاده خللَّدُفال بٍ،رضورة
.)١(» سلكوا أقرب طريق إليهوقد،لفرنسية عىل أبواب الكفرباجلنسية ا

، نس بجنسية دولة غري إسالمية، حممد عبد اهللا السبيل، جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، العدد الرابعالتج) ١(
).١٥٠ص(،م١٩٨٩



 

ب حكم هذه الصورة عىل مجيع الصور التي ختتلف معها حفهل يصح أن نس
عليه؟ إن احلكم عىل اليشء فرع ُلََّزنَتَالذي يِالواقعُِّريَغَِتاحلكم لَُّريَغَا يستدعي تًاختالف

ُوالتزام.األحكام الرشعيةَاختالفُلبعن تصوره، وإن اختالف الصور الواقعية يتط
ُواحد ال يتغريٍحكم األحكام ُه السليم، وتعطيلفقيأباه الٌالواقع مجودََّريَغَمهام تَّ

.القويمُالفهمُهُالرشعية يرفض
ُوقد سبق القول،عىل هذا العملِةَّدِّالقول بالرُفليس من السائغ إطالق،وعليه

بني احلكم األصيل للتجنس يف صورته املطلقة املعتادة، ِلبابيف هذا اِبرضورة التفريق
يف واقع اجلاليات اإلسالمية ٍومالبساتَبه من قرائنَّفَتْوبني حكمه يف ضوء ما اح

ح ال صبوأ،عن هذا املضمون السابقُالتجنسَدَّفإذا جتر،د اإلسالمالاملقيمة خارج ب
إليه ْودفعتِهِودجوِ، وتوطنيِِهشئونلرتتيب ًيكون وسيلةأن ِيعدو لدى املتجنس

عىل ًا عىل والئه وبرائه، مقيامًحفيظِِهصاحبِمع بقاء،ةَّأو حاجات ماس،ٌةَئِملجٌرضورات
عهده مع اهللا ورسوله، فإنه يصبح من موارد االجتهاد، وال يبعد القول بمرشوعيته يف هذا 

ا هو املقصود عند ًا وباطنًا هبا ظاهروالرض،لرشائع الكافرينَّاإلطار، فإن القبول التام
احلديث عن اإليامن والكفر يف هذا الباب، أما جمرد اخلضوع أو القبول الظاهري هلذه 

ألمر من األمور، مع بقاء القلب عىل ًا ملصلحة من املصالح، أو إمضاءًالرشائع حتقيق
.عبالفروٌقِّاطمئنانه باإليامن، والتزامه برشائع املسلمني فهو متعل

َواحلرمة أو الكراهة بحسب األحوال، ولكنه ال يبلغ مبلغِّلِحـبني الُهُويرتدد أمر
عىل حرية املعتقدات الدينية، ٌنصوصِالقومِ، ويف دساتريِاألغلبِّالكفر يف األعم

يف ُدِرَاملقام قد تصلح لتقييد ما يهذا عليها، وهي يفًومحاية الترصفات التي تصدر بناء
.رشيعةللٍةَِفخمالٍس من بنودعقد التجن

وعىل اجلانب اآلخر نجد قول املجيزين للتجنس ال تنقصه املرونة واملراعاة للواقع، ولكن 



 

!!فيض إىل ما بعدهُلضغط الواقع، وهو مسلك يف غاية اخلطورة؛ ألنه يُّرِاملستمُيعيبه اخلضوع
مها بعض َّي قدبعض املعاجلات التُنستعرضِهذا املسلكُخطورةَولكي تتضح

وهي مشكلة االلتحاق ،املجيزين للتجنس ملشكلة ترتبت عىل التجنس واملواطنة
.بجيوش الدول الكافرة املانحة للجنسية

ِقِحَاهتا أفتى بعض العلامء بأن عىل املسلم امللتطفبسبب من هذه اجلنسية واشرتا
كام وقع يف ،الميةيف جيش دولة إسَبجيوش تلك الدول غري املسلمة أن يقاتل املسلم

مع ما يرتتب عىل ذلك من ! ٍّشكَّوإال كان والؤه لدولته حمل،احلرب األمريكية عىل أفغانستان
بجانب األرضار العامة التي تلحق بجموع املسلمني يف اجليش ٌا أنه مغتفرَّوإم!رضار عديدةأ

التيوالئهم لبلدهم ًالواليات املتحدة بوجه عام، إذا أصبحوا مشكوكا يفيفاألمريكي، بل
.)١(يؤدوا واجباته حيملون جنسيته، ويتمتعون فيه بحقوق املواطنة، وعليهم أن

: مولويفيصل وقد سئل الشيخ 
ُّاملسلم األمريكيَلَاتَهل إذا ق َّاملسلم األفغاينُ يدخل النار؟ُهَلَتَوقَ
ُهَفقتلٍب قاهروبدون أي سب،ٍبدون تأويلَأخاه املسلمُإذا قتل املسلم: فأجاب

.كام ذكرت ذلك األحاديث الصحيحة،دخل النار بال جدال
ٍمعنيٍبسبب تأويلَأخاه املسلمُأما إذا قاتل املسلم هوحكم،ًهم مجيعا إىل اهللاُرْمَأَفَّ

بني فئتني من املسلمني من صحابة رسول اهللا ُالعدل ال يعرفه إال هو، وقد حصل القتال
ٍ، بناء عىل خالف^ منهم ٍّألسباب معينة، وال نستطيع أن نحكم عىل أيٍو تأويلأ،ً

برشي، والدكتور المحلت هذه الفتوى توقيع الشيخ يوسف القرضاوي، باإلضافة إىل املستشار طارق ) ١(
ي، وهي منشورة يف موقع إسالم أون فهمي هويدواألستاذ حممد سليم العوا، والدكتور هيثم اخلياط، 

مقال األستاذ فهمي : -ًأيضا-وينظرم، ١٩/١٠/٢٠٠١نت، ونرشت يف جريدة الشعب بتاريخ . الين
.م٢٠٠١أكتوبر ٣١هويدي يف جريدة الرشق األوسط يوم 



 

َبدخول النار، لكننا نكل أ ُ ِ .م إىل اهللا، ونسأله املغفرة لنا وهلمُهَرْمَ
َإذا قتل أخاه املسلمَّاألمريكيَإن املسلم: ًوبناء عىل ذلك ال نستطيع أن نقول

إن : أنه يف النار، بل نقولَّاألمريكيَسلمإذا قتل أخاه املَّاألفغاينَأو أن املسلم،َّاألفغاين
.)١(املغفرة والرمحةهلمًالظروف الصعبة جعلتهام معا يف موضع صعب، نسأل اهللا

جلميع اجلنود املسلمني ًةَّفتوى عامُوال يمكن يف مثل هذه احلاالت إعطاء
أو بتغليب يب االنتامء الديني؛ إذ قد يرتتب عىل ذلك رضر أكرب،لاألمريكان؛ سواء بتغ

ا، ًاالنتامء الوطني، والذي قد يرتتب عليه رضر أكرب أيضا، والرضران متقاربان جد
إذن ال بد من البحث . أو لقتل نفسه،ومها تعريض اإلنسان املسلم لقتل أخيه املسلم

بحسب ،َوآخرٍّثالث بني األمرين، وهذا احلل الثالث قد خيتلف بني جنديٍّلَعن ح
. )٢(نه، واهللا أعلمظروفه وقوة إيام

.ملزيد من التقييد واإلحكامِةَصِّومثل هذه املآالت تدعو إىل مراجعة أهل الفتيا املرخ
ها إىل الكتاب والسنة ِّاملختلفني وردِأدلةِالذي يظهر بعد عرضًوأخريا فإن

يل يف أحكامه والتفص،أن القول بالتفريق بني التجنس وأنواعهِةََربَاملعتِةَّيِاملرعِواملقاصد
.ًواألهدى سبيال يف هذه النازلة،ًهو األرجح دليال

َّيف الكفر وأهله،وحتسينا لدينهم وملًرغبةجتنسْنَمَف ا بأحكامهم ًهم ورضِتً
.ِيف كفره عنزانُوال ينتطح،ِعاملانِِهتَّدِيف رُال خيتلف، ورشائعهم فهو منهم

، والرغبة يف ِِهشهواتيفِملجرد التوسعُهَمآثمَوعانقِهِأقبل عىل مفاسدْنَا مَّوأم
عىل خطر يف دينه عظيم، ويصح فيه أنه و،ملذاته، فهو مرتكب لكبرية من الكبائر

.www.mawlawi.netالشبكة العنكبوتية لشيخ فيصل مولوي عىل الشخيص لوقع امل) ١(
.ن الين، جانب الفتوى مبارشة، الشيخ فيصل مولويموقع إسالم أو) ٢(



 

tsrqpo ﴿: وقد قال سبحانه، استحب احلياة الدنيا عىل اآلخرة
{ z y x w v u﴾]٢٠: الشورى[.

جيوز ملسلم اإلقدام ، وكلتامها حرام الوهاتان صورتان مما يسمى بالتجنس االختياري
.عليهام

: هي،يف ثالث صور استثنائية أخرىَالكالمَّولكن
لألقليات املسلمة ًوهي التي متنح ابتداء: اجلنسية االضطرارية غري االختيارية-١

َالتي هي من سكان تلك البالد أصال؛ فهذه اجلنسية ال خيار ) األقليات(فيها، وهؤالء ً
َرهون عليها وال إثمْكُيف ذلك؛ فهم مهلم َدهتم، وال خيارتثبت هلم اجلنسية بمجرد وال عىل َ

ٍرهْكُم أن َّدُبفهي يف حقهم رضورة، لكن مع ذلك ال،، وال تستقيم هلم حياة بدون جنسيةَ
طاقتهم، وإال وجب عليهم َقدرْمَُهروا دينِهْظُ، وأن يْمُهَدْهُيلتزموا بأحكام اإلسالم ج

حتى ُ، وال تنقطع التوبةُالتوبةَال تنقطع حتى تنقطعُ، واهلجرةُجرةاهلُمُهْتَمِزَولُالتحول
.الشمس من مغرهباَعُلْطَت

عىل إظهار دينه ما استطاع، أو ْفليعمل،البقاء أو ضاقت به السبلَختاراِنَوم
§¨©ª» ﴿لبالد املسلمني متى أمكنه ذلك، وِعىل اهلجرةْمِزْعَِيل

مسلمي ُلزامإ-ٍواقعيةٍالعتبارات-إنه ال يمكن وبكل حال ف،]٢٨٦: البقرة[﴾¬®
.إىل ديار اإلسالمًمجيعاِلُّتلك الديار بالتحو

لتضييق بسبب او،من اضطر إىل التجنس بسبب اضطهاده يف بلده األصيل-٢
ْأو عر،عليه يف نفسه ِأو كان ال حيمل جنسية أصال، ومن،ِِهوتُأو ق،ضهِ ُ من اإلقامة إال َعً

،من التجنسَّدُبوكان ال،ء إن مل يمكنهم دفع رضورهتم باإلقامة فقطبالتجنس؛ فهؤال
الرضورات تبيح«: من بابُالتجنسُمُ؛ فلهِةََربَاملعتِم الواقعةِهتَلدفع رضورََّنيَعَوت

﴾01243/.-,+*﴿:قال تعاىل،»املحظورات



 

.كراه مع طمأنينة القلب باإليامنوقد أباح الرشع النطق بكلمة الكفر حال اإل، ]١١٩: األنعام[
W V U T S R Q P O N M ﴿: قال تعاىل

X﴾]² ³ ﴿: وقال سبحانه،]١٠٦: النحل ± °  ̄ ® ¬
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´﴾]٢٨: آل عمران.[

َالرضورة بقدرها بعد حتَرَّدَقُأن تَّدُبولكن ال َكوهنِقُّقَ ََّنيَعَوتًةَئِملجًا رضورةِ
عىل َشخصيته يف شخصية الكفار، وأن يأمنَبرشط أن ال تذوب،ًيال هلامزُالتجنس

الرجوع إىل َ، وينويِِهلإلسالم وأهلُهَانتامءَوأن يستشعر،َنفسه وأهله وأوالده الفتنة
إن مل يمكنه ذلك بيده ولسانه، ،عذره، وأن ينكر املنكرات بقلبهَبالد املسلمني متى زال

دينه بال غضاضة عليه، وأن ال تكون بالد َع فيه إظهاريستطالبلد الذي يَوأن يتخري
.اإلسالم بحاجة إليه

،كالدعوة إىل اهللا،كربى لإلسالم وأهلهٍةَّكليَمصالحِأن يتجنس املسلم لتحقيق-٣
ِمع أمنه وال يمكن حتصيلها بدون ذلك، ،وحتصيل علوم رضورية حيتاجها املسلمون عىل نفسه ِ

ِيف حقه،ًاملفاسد التي ذكرناها آنفانتفاءاو،ودينه وأهله وولده ُوغُسَباب ي؛ فهذاِّيف حق أهلهأوِّ
﴾2 3 4 5 6﴿واالجتهاد واملوازنة بني املصالح واملفاسد ُفيه النظر

.واهللا تعاىل أعلم. وال خيفى عليه يشء من أمره،واهللا عند قلب املرء ولسانه، ]٢٢٠: البقرة[
ولكنها من ،ًلحق بالتجنس االختياري ظاهراقد تمن التجنس الصورة هذه و

من التجنس االضطراري من غري ِنيَيَولُ، يف حني أن الصورتني األًوحكامًاالضطراري حقيقة
!واهللا أعلمخالف



 

 
 
 

 

مصدر ساس يسوس سياسة، وهي فعل السائس، وهي القيام عىل : السياسة لغة
.)٢(»كانت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء«: ، ويف احلديث)١(الرعية بام يصلحها

.فهي دائرة عىل تدبري األمور يف االصطالح اللغوي
.فهي تدبري شئون اجلامعة من الناس بام حيقق مصلحتهم: ًوأما اصطالحا

.)٣(»القانون املوضوع لرعاية اآلداب واملصالح وانتظام األحوال«: يزي بأهناَّوقد عرفها املقر
ًما كان فعال يكون معه الناس أقرب إىل «: َّوعرفها ابن عقيل احلنبيل بقوله

.)٤(»^الصالح، وأبعد عن الفساد، وإن مل يضعه الرسول 
ْفعل يشء من احلاكم ملصلحة يراها، وإن مل يرد بذلك الف«: أو هي .)٥(»عل دليل جزئيَِ

.)٧(، أو السياسة الرشعية)٦(وقد أطلق عليها مصطلح األحكام السلطانية

).٢/٢٢٠(، القاموس املحيط، للفريوزآبادي، )٤٣٠-٦/٤٢٩(لسان العرب، البن منظور، ) ١(
، ومسلم، كتاب )٣٤٥٥( ما ذكر عن بني إرسائيل، : أخرجه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب) ٢(

.ًمرفوعاسمن حديث أيب هريرة ) ١٨٤٢( األول األول، وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء : اإلمارة، باب
املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار املعروف باخلطط املقريزية، لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عيل ) ٣(

).٢/٢٢٠(املقريزي، دار صادر، بريوت، 
).١/٢٩(الطرق احلكمية، البن القيم، ) ٤(
).٥/١١(البحر الرائق، البن نجيم، ) ٥(
.ًوقد ألف كل من أيب يعىل احلنبيل، واملاوردي الشافعي كتابا محل هذا االسم) ٦(
ًكام أن لتلميذه ابن القيم كتابا »السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية«والبن تيمية كتاب باسم ) ٧(

. »الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية«باسم 



 

ًومصطلح السياسة الرشعية هو األكثر شيوعا اليوم، وباسمه كتب كثريا يف القديم واحلديث ً.
هي «: َّويف العرص احلديث عرفها الشيخ عبد الرمحن تاج شيخ األزهر بقوله

ُافق الدولة، وتدبر هبا شئون األمة، املتفقة مع روح الرشيعة، األحكام التي تنظم مر َّ َ ُ
النازلة عىل أصوهلا الكلية، املحققة ملقاصدها، ولو مل يرد عليها يشء من النصوص 

.)١(»التفصيلية اجلزئية الواردة يف الكتاب والسنة
ام يصلحهم، والسياسة الرشعية هي سياسة باعتبار القائمني عليها، وتدبري أمور الناس ب

ٌّوهي رشعية باعتبارها تطبيقات ألحكام الرشع فيام ورد فيه نص، أو هي تطبيق ألحكام رشعية 
.مبناها االجتهاد، وهي املستندة إىل عمومات النصوص، وقواعد الرشع ومبادئه العامة

فالكتاب والسنة مها املرجعان األساسيان للسياسة، سواء بنصوصهام الدالة 
لية، أو بام اشتمال عليه من قواعد عامة، وأحكام كلية، أو بام رسام عىل أحكام تفصي

.من مناهج وخطط لالجتهاد
ًهو حتصيل املصلحة املعتربة رشعا، وال تكون : وأساس السياسة الرشعية وغايتها

كذلك إال إذا حافظت عىل مقصود الشارع يف ترشيع األحكام، وإذا كانت املصلحة 
باختالف مشارب الناس، وعاداهتم وأعرافهم، فإن املعترب من ًأمرا اعتباريا خيتلف 

.ذلك كله ما ورد الرشع برعايته واالعتداد به
: النوع األولPعىل أن األحكام السياسية عىل رضبني؛ يسمي ابن القيم 

بالسياسات : بالرشائع الكلية التي ال تتغري بتغري األزمنة واألمكنة، بينام يسمي الثاين
ًسب املصلحة وختتلف باختالف األزمنة، فهي إذن تتقيد هبا زمانا ومكانا اجلزئية بح ً

).١٠ص(م، ١٩٩٣، ١ن تاج، مطبعة دار التأليف، مرص، طالسياسة الرشعية، لعبد الرمح) ١(



 

َحد الرسقة عام الرمادة، سإيقاف عمر : ، ومسائل هذا النوع كثرية، منها)١(ًوظرفا
.إمساك ضوال اإلبل، وغري ذلكسوإيقاف سهم املؤلفة قلوهبم، وأمر عثامن 

أهنا نصوص رشعية، فإن الفقه فيها ِأما النوع الثاين من املسائل التي مل تأت بش
يكون عن طريق االجتهاد برشوطه، وضوابطه ومرتكزاته، وإن كان االجتهاد يف كال 

.ًالنوعني مطلوبا أن يراعي حتقيق املصالح ودرء املفاسد
: املقصود باملشاركة السياسية يف الدول غري اإلسالمية
تلك األعامل واألنشطة التي يقصد باملشاركة السياسية يف الدول غري اإلسالمية

ًتتعلق بالسياسة املعارصة يف بلد األقليات، والتي يشارك فيها املسلمون بدءا من تكوين 
ًاألحزاب السياسية، وااللتحاق هبا، مرورا بالرتشح والرتشيح يف االنتخابات الربملانية، 

.)٢(وانتهاء بالتحالفات، وإقامة التكتالت، وعمل املناورات السياسية
ِوذلك كله بغية تقوية الوجود اإلسالمي ومحايته يف بالد األقليات وتوطني األمة  َ
ِّاملهاجرة، أو املقيمة هناك، واملحافظة عىل مكتسباهتا، ومساعدهتا عىل حل مشكالهتا،  َ

ِّوحتقيق مقاصد الوجود اإلسالمي فوق كل أرض وحتت كل سامء َِّ َ)٣(.
ًوع؛ فلقد حتدث القرآن الكريم كثريا وال شك أن العمل السيايس يف أصله مرش

عن تدبري شأن الناس، وأنزلت فيه أحكام كثرية تتعلق باحلكم ونظامه، والعالقات 
َالدولية وغري ذلك، كام أن السنة املطهرة مألى بأحاديث تناولت املعاهدات الدولية  ِ

ًوالعالقات اخلارجية ونظم احلكم الداخلية، وكثريا من التفصيالت ال ِ ََ .دقيقةِ

).٤٧ص(الطرق احلكمية، البن القيم، ) ١(
، ١نور الدين اخلادمي، دار وحي القلم، ط. املشاركة السياسية للمسلمني يف البالد غري اإلسالمية، د) ٢(

).١١-٩ص(م، ٢٠٠٤
التطوير، حسام شاكر، بحث ضمن املجلة مسلمو أوروبا واملشاركة السياسية مالمح الواقع وخيارات) ٣(

). ٢٧١-٢٧٠ص (م، ٢٠٠٧، اجلزء الثاين، ١١-١٠العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء، العدد 



 

ولذا فإن الدين حيكم عىل السياسة ويضبطها بضوابط املرشوعية واألخالقية، 
.وحيقق مقاصدها النبيلة بالوسائل املرشوعة والصحيحة

ُولذا وجد من علامء اإلسالم من يعرف السياسة الرشعية بأهنا ِّ َ ُ َُ تدبري الشئون العامة «: ِ
املضار؛ بام ال يتعدى حدود الرشيعة للدولة اإلسالمية بام يكفل حتقيق املصالح ودفع

.)١(»وأصوهلا الكلية
ُويعرف علم السياسة الرشعية بأنه َُّ َ ُعلم يبحث فيه عام تدبر به شئون الدولة : ُ َّ ٌَّ َ ْ َُ ُ ُ

َاإلسالمية من القوانني والنظم التي تتفق وأصول اإلسالم، وإن مل يقم عىل كل تدبري 
ٌّدليل خاص ٌ)٢( .

َّفات يف القواميس والكتابات الغربية؛ لكن االجتاهات احلديثة ُوللسياسة عدة تعري ٍ
ُأو اجلديدة تتجه نحو الرتكيز عىل اعتبار علم السياسة علم السلطة؛ حيث يعرف عىل  َّ ََ ُ ِ ِ ِ

علم الدولة، أو هو فرع من تلك العلوم االجتامعية التي تعالج نظرية وتنظيم «: أنه
.)٣(»لتحقيق ذلكةالالزموحكم الدول، وكذا املامرسات العملية

ًويشهد علم السياسة يف الغرب تطورا كبريا، كام يشمل اختصاصات دقيقة تتعلق  ً
بنظام احلكم الداخيل بمختلف تفاصيله، والسياسة اخلارجية، وكل ما يتعلق هبا، كام 
ًيرتبط علم السياسة ارتباطا وثيقا بجملة من العلوم األخرى؛ حيث ظهر ما يسمى  ً

. )٤(جتامع السيايس، واالقتصاد السيايس، واجلغرافيا السياسية، وغريهابعلم اال
ورغم تشابه أبواب وجماالت البحث يف السياسة الوضعية والسياسة الرشعية، إال 

).١٧ص (م، ١٩٩٧-#١٤١٨، ١السياسة الرشعية، لعبد الوهاب خالف، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط) ١(
).٧ص(السياسة الرشعية، لعبد الوهاب خالف، ) ٢(
).١٩ص(السياسة، حممد نرص مهنا، دار غريب احلديث، القاهرة، علم ) ٣(
فقه السياسة الرشعية لألقليات املسلمة، لفلة زردومي، رسالة ماجستري بقسم الرشيعة، كلية العلوم االجتامعية ) ٤(

).٢٣ص (م، ٢٠٠٦-#١٤٢٧والعلوم اإلسالمية، جامعة العقيد احلاج خلرض، باتنة، اجلزائر، 



 

ٌأهنام من حيث املقاصد واألصول خمتلفان؛ فاألوىل اجتهادات برشية رصفة، ختضع 
ال حتتكم إىل دين، وال إىل أخالق، ُّللمصالح واألهواء التي ال يضبطها أي ضابط، و

فهي رشعية املنطلقات، رشعية الغايات، «بينام تستنري السياسة الرشعية بالرشع اإلهلي، 
.)١(»رشعية املناهج
 

: تصوير وتكييف النازلة
ًروبا وأمريكا أقلية ذات حضور فاعل تعترب األقليات املسلمة يف بعض بلدان أو

َّومكثف، وقد زادت أحداث عاملية كثرية من االهتامم هبذه األقليات، ومع كون تلك 
ًاألقليات تعيش يف بلدان علامنية ديموقراطية إال أن كثريا من حقوقها مهضومة، 

أهل وامتيازاهتا مسلوبة، ومع تزايد أعداد املسلمني سواء بالدخول يف اإلسالم من 
تلك البالد، أو من ناحية اهلجرة والتوطن واإلقامة الطويلة، فقد غدت احلاجة ملحة 

.بأن يوجد من املسلمني من يتكلم باسمهم، وينادي بحقوقهم ويقف خلف مطالبهم
وإذا كان املسلمون هنالك يكتوون بنار املخالفات الصارخة لإلسالم يف تلك 

ُستفيدوا من بعض ما تكفله تلك الدول املجتمعات، فهل من حرج عليهم يف أن ي
لرعاياها ومواطنيها من حقوق وامتيازات، ال تتأتى إال باملشاركة الفاعلة يف إدارة 

شئون تلك البالد؟ 
فام حكم التسجيل لالنتخابات، والتصويت فيها، واملشاركة يف األحزاب، 

يف مؤسسات واالنخراط يف أنشطتها؟ وهل يسوغ أن يكون من املسلمني من يشارك 

يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، . الرشعية يف ضوء نصوص الرشيعة ومقاصدها، دالسياسة ) ١(
).٢٦ص (م، ٢٠٠٠-#١٤٢١، ١بريوت، ط



 

الرئاسة يف تلك البالد؟ وما ضوابط ذلك؟
وهل يدخل تدبري شئون األقليات املسلمة يف تلك البالد خاصة، ومتكينها من صيانة 

يف مفهوم السياسة الرشعية؟-حقوقها ورعاية مؤسساهتا ورفع الظلم أو ختفيفه عنها
َالفات رضورة أن املظلة التي َمع العلم أن املشاركة السياسية يف تلك البالد لن ختلو من خم

ُتظلل تلك البالد يف مجلتها أحكام غري املسلمني حيكم هبا غري مسلمني، وأن مجهور تلك البالد  ُ ْ ُُ َ ِ
ُّوسوادها األعظم من غري املسلمني أيضا، حتى لو قدر أن عدد املسلمني يف اهلند أو الصني يعد  َِّ ُ ََ ُ ً َ

.ملاليني من غري املسلمنيبعرشات املاليني فهم أقلية وسط مئات ا
وإذا جاز لألقليات املسلمة أن تشارك يف األنظمة السياسية، فام هو املوقف من تلك 
املخالفات السياسية، بل والعقدية التي قد تقع يف هذا املجال، وما هي الضوابط احلاكمة هلذه 

املامرسة؟
التي تدور حول َّومن املسلم به أن هذه القضية من قضايا السياسة الرشعية، و

.تقدير املوازنة بني املصالح واملنافع من جهة، واملفاسد واملضار من جهة أخرى
وهو باب يتعلق بالواليات الرشعية، وبقواعد التزاحم والتدافع بني املصالح 

.َّواملفاسد، ويدور يف فلك اختيار خري اخلريين، ودفع رش الرشين
قواعد احلاجة والرضورة، واملصالح ُكام يتناوله فقه االستحسان األصويل، و

ًاملرسلة؛ كل ذلك يف تداخل ومتازج يتطلب فصال بني األحكام وتقريرا هلا، كام ينظر  ً
.ًللمآالت رعاية هلا

ُوال شك أن هذه النازلة عىل جدهتا هلا أصول وسوابق يمكن الرد إليها والتخريج  ُّ ُ ٌ َّ ِ
.لنوازلية عرب تراثنا الفقهي التليدعليها بعد استثارة السوابق الفقهية والفتاوي ا

وال خيفى عىل مطلع أن فقهاءنا األقدمني قد بحثوا مسائل يف الوالء والرباء، ومسائل يف 
االستعانة بغري املسلم، والتعامل معه، وتوليته، والتويل له، وانقسم العلامء األقدمون إىل 



 

.مبيح وحاظر: فريقني
يف هذه املسائل املطروحة ونحوها -ًأيضا-وعليه فال غرو أن خيتلف املعارصون 

. جميز ومانع: إىل فريقني
: حترير حمل النزاع

 وإذا كان مفهوم العمل السيايس يف الرشق يكاد يقترص عىل السعي لنرصة
كاألحزاب السياسية، -الدين من خالل املشاركة يف مؤسسات صناعة القرار السيايس 

ومه يف الغرب يتسع لكل سعي يف نرصة الدين فإن مفه-واملجالس النيابية، ونحوها
من خالل القنوات الرسمية بصفة عامة؛ فيتسع بذلك لكثري من األنشطة الدعوية التي 

ْاتفق الناس كافة عىل مرشوعيتها؛ فلم خيتلف فيها، ومل خيتلف عليها ْ ْ َْ ََ َُ ُ.
فام فالعمل السيايس يف الغرب منه ما هو متفق عليه، ومنه ما هو خمتلف فيه؛

كان من جنس أعامل االحتساب العام كاإلنكار عىل ما يقع من الظلم والعسف، وتعمد 
اإلساءة إىل اإلسالم واملسلمني، وإعالن هذا النكري بمختلف وسائل التعبري املتاحة يف 

ُفإن مثل هذا ينبغي أن يكون يف أصله من املحكم الذي ال خيتلف فيه -هذه املجتمعات َْ َ ُ
ُوال خيتلف َْ َ َعليه، وال يدخل ابتداء يف حمل النزاع، أما ما كان من جنس العمل السيايس ُ َّ ً

املشاركة يف مؤسسات صنع القرار السيايس كاألحزاب النيابية (بمفهومه اخلاص 
.فهذا هو موضع النظر؛ الختالط املصالح باملفاسد يف مثل هذه األعامل) ونحوه

َوقد تقدم أن املقصود بالعمل السيايس  يف هذا املقام هو املشاركة يف صنع القرار َّ
السيايس من خالل األحزاب السياسية واملجالس النيابية، وغريها من املؤسسات 
السياسية والدستورية للدولة، مع ما يستتبعه ذلك من التحالفات املؤقتة مع بعض 

تظاهر، القوى السياسية األخرى، أو استعامل بعض اآلليات الديموقراطية املتاحة، كال
َوالعصيان املدين، وتكوين مجاعات الضغط ونحوه؛ وذلك بغية حتصيل بعض املصالح 



 

الرشعية لألقليات اإلسالمية، كحامية حقوقها السياسية واملدنية، ونحوه، وتعطيل أو 
.تقليل بعض املظامل الواقعة عليها، ونرصة قضايا األمة العادلة، وكسب التأييد الدويل هلا

ُاعتباره من حمل النزاع قول ال يلتفت إليه يتضمن إطالق القول ومما خيرج عن  َ َ ْ ٌُ
َبتكفري من دخل يف هذا العمل أيا كان مقصوده ونيته، وهو من اإلطالقات الفاحشة 

: التي ترد عىل أصحاهبا؛ فإن الربملانيني يف ظل العلامنية أنواع
ًيعة ومنحازا فمنهم من بقي عىل أصل إيامنه باهللا ورسوله، حمبا للرش

ٍلفسطاطها، وكان له نوع تأول يف دخوله إىل هذه املواقع، أو بقائه فيها كتحصيل بعض  ُّ
ُاملصالح، أو دفع بعض املفاسد، فهذا له حكم أمثاله من أهل اإلسالم، وأمره إىل اهللا ُ.

 ومنهم من انحاز إىل العلامنية، وأعلن انتامءه هلا، وتبنيه ملقرراهتا، فهذا له حكم
.أمثاله من العلامنيني العقديني

 ومنهم املغيبون عن حقيقة ما جيري يف العامل من الرصاعات الفكرية والسياسية
ْمن العامة وأشباه العامة، وال أرب هلم يف سعيهم إىل هذه املواقع، إال ما يكون لطالب  ِ َ

سالم يف ًالدنيا عادة عند تطلعهم إىل املناصب واأللقاب، مع بقاء انتساهبم إىل اإل
اجلملة، وإقرارهم برشائعه عىل اجلملة، فهؤالء هلم حكم أمثاهلم من جهالء أهل 
ًاإلسالم، ممن خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا، وهم يف خطر املشيئة يوم القيامة، إال إذا  َ ً ً

َأقيمت عليهم احلجة الرسالية التي يكفر معاندها ُ ُ ُ ْ َ ُ)١(.
ًحيل حراما وال حيرم حالال؛ فاحلالل ما وغني عن البيان أن العمل السيايس ال ُُّ ِّ َ ًُ ُِ

أحله اهللا ورسوله، واحلرام ما حرمه اهللا ورسوله، ومجيع األعامل يف ذلك سواء، وعىل 
هذا فاألصل العام أن يتقيد العمل السيايس بمرجعية الرشيعة، وأن ينضبط بضوابط 

).٤٤١ص (توصيات ندوة املشاركة السياسية بمجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا، ) ١(



 

ٌاملصلحة الرشعية، وأن يراقب مرشوعيته ثلة من الفقها ُ َء واخلرباء، ممن حيسنون الفهم ََ ِ ْ ُ
عن اهللا ورسوله، ويضعون األمور يف نصاهبا، فال يغلقون باب االستصالح بالكلية، 
َفيفوتون كثريا من املصالح الرشعية، وال يفتحونه عىل مرصاعيه بغري ضابط فيدخلون  َِ ْ ُ ًِّ

ة رشعية داخل يف دين اهللا ما ليس منه، وإذا كانت األمة قد اصطلحت عىل هيئات رقاب
ُاملصارف اإلسالمية؛ ملراقبة مرشوعية عقودها، فإن العمل السيايس أحوج منها ملثل 
ْهذه الرقابة، وينبغي أن يسلم القائمون عليها قيادهم هلا، وأن جيعلوها حجة بينهم  ُ َ

ُ، وجنة يتقون هبا سخطه وعذابهوبني اهللا  َ ُ َُ ً َّ !
ِومن الضوابط املتفق عليها يف هذا  َ : املقامَّ

 ُدراسة اجلدوى، والتحرير الدقيق ملا يتضمنه هذا العمل من املصالح أو
ُاملفاسد، والتأكد من غلبة املصلحة، ومراجعة هذه املوازنات بصورة دورية ومتجددة،  ُ

.فإن املصالح واملفاسد يف مثل هذه املسائل يف حركة دائبة ومستمرة
ًأن ال يقتيض هذا العمل مظاهرة عىل املؤ ًمنني، أو اختاذ عدوهم بطانة من دوهنمُ َْ ِ ِّ ُ َ.
 ُأن ال يفيض إىل ترشذم فصائل العمل اإلسالمي، بام جيره اخلالف حوله من ُ َُ ُّ ِ

ٍهتارج وتفرق مذموم ُّ.
 ،التوازن بني االشتغال هبذا العلم، واالشتغال بسائر األعامل الدعوية األخرى

ية أو الرتبوية، فال ينبغي أن يكون ًفالعمل السيايس ليس بديال عن األعامل الدعو
.)١(االشتغال به عىل حساب تراجع أو هتميش هذه األعامل

ُاألقوال وقائلوها ِ ُ :

م، دار ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧قرارات وتوصيات املؤمتر الرابع ملجمع فقهاء الرشيعة بالقاهرة يف رجب ) ١(
).٤٣٨-٤٣٦ص(م، ٢٠٠٧-#١٤٢٨، ١اإلسالم للنرش والتوزيع، القاهرة، ط



 

ًاجلواز، سواء أكان األصل هو اجلواز، أم كان األصل احلرمة، وقيل : القول األول
: ًباجلواز استثناء، أو للمصلحة، أو لغري ذلك من األدلة

: رص، ومنهموهم مجهور علامء الع
Pفضيلة شيخ األزهر األسبق جاد احلق عيل جاد احلق -

)١(.
.)٢(فضيلة مفتي الديار املرصية األسبق الشيخ الدكتور نرص فريد واصل-
.)٣(فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان -
.)٤(فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي-
.)٥(فضيلة الدكتور صالح الصاوي-
.)٦(ح سلطان فضيلة الدكتور صال-
.)٧(فضيلة الدكتور عيل الصوا -
.)٨(فضيلة الدكتور حممد الشحات اجلندي -
.)١(فضيلة الشيخ فيصل مولوي -

).٩١٨ص(يناير، -جملة األزهر عدد ديسمرب)١(
مشاركة املسلم يف االنتخابات مع غري املسلم من الناحية الترشيعية والفقهية يف الرشيعة : بحث)٢(

). ٤٨٣-٤٨١ص (، #١٤٢٢ل، اجلزء الثاين، اإلسالمية بمجلة رابطة العامل اإلسالمي، املجلد األو
عبد الكريم زيدان، ضمن بحوث فقهية . الديموقراطية ومشاركة املسلم يف االنتخابات، د: بحث)٣(

).١٢٤-٦٠(م، ٢٠٠٤-#١٤٢٤، ١معارصة، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
، ١ورويب لإلفتاء، طيوسف القرضاوي، مطبوعات املجلس األ. الدين والسياسة، تأصيل ورد شبهات، د) ٤(

١٤٢٨#.
صالح الصاوي، ضمن كتاب . رؤية فقهية حول املشاركة السياسية للمسلمني يف املجتمع األمريكي، د) ٥(

.فقه النوازل باجلامعة األمريكية املفتوحة
صالح سلطان، دار سلطان للنرش، واملركز األمريكي . مشاركة املسلمني يف االنتخابات األمريكية، د) ٦(

)٩١-٥١ص (، #١٤٢٩، ٢بحاث اإلسالمية، طلأل
).٣٦٧-٣٦٦ص(عىل الصوا، . مشاركة املسلم األمريكي يف احلياة السياسية، د) ٧(
حممد الشحات اجلندي، سلسلة قضايا إسالمية . قضايا اجلاليات املسلمة يف املجتمعات الغربية، د) ٨(

).٤٧-٣٧ص (، #١٤٢٩، ١، طصادرة عن وزارة األوقاف، املجلس األعىل للشئون اإلسالمية



 

يف الدورة السادسة ) ٥/١٦(وهبذا صدر قرار املجلس األورويب لإلفتاء، رقم 
.)٢(م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧عرشة للمجلس باستنبول برتكيا، عام 

م ٢٠٠٦دورة املشاركة السياسية، املنعقدة يف ًوبه أيضا صدرت نتائج وتوصيات
.)٣(بمجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا

ًاملنع من هذه املشاركة، وحتريمها من األصل مطلقا: ُالقول الثاين ُ ِ ُ :
الباحث عبد املنعم عبد الغفور يف رسالته للدكتوراه بجامعة : وممن قال هبذا الرأي

.)٤(دية املتعلقة باألقليات اإلسالميةاملسائل العق: أم القرى، والتي بعنوان
.)٦(، وهو قول حزب التحرير)٥(واألستاذ حممد قطب

ًيف آخرين ممن منعوا من أصل اإلقامة بدار الكفر ابتداء، ومنعوا من التجنس بجنسيتها 
.)٧(ًمطلقا

: األدلة واملناقشات
لفقهية من القرآن الكريم، والسنة املطهرة، والقواعد ا: أدلة القول األول

: واملقاصدية
: القرآن الكريم: ًأوال

 
التأصيل الرشعي للعمل السيايس للمسلمني يف أوروبا، فيصل مولوي، املجلة العلمية للمجلس ) ١(

).٥٠-٢/٤٧(م، ٢٠٠٧، #١٤٢٨، ١١-١٠األورويب لإلفتاء والبحوث، العدد 
).٣٠٦-٢/٣٠٥(م، ٢٠٠٧، #١٤٢٨، ١١-١٠البيان اخلتامي، جملة املجلس األورويب لإلفتاء العدد ) ٢(
).٤٥١-٤٣٣ص (، #١٤٢٧قرارات جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا، املؤمتر الرابع، ) ٣(
املسائل العقدية املتعلقة باألقليات اإلسالمية، لعبد املنعم عبد الغفور حيدر، رسالة دكتوراه خمطوطة ) ٤(

.وما بعدها) ٣٠٠ص (، #١٤٢٦بكلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، 
).٥٠٩ص(م، ١٩٨٧-#١٤٠٨، ٢اقعنا املعارص، ملحمد قطب، مؤسسة املدينة، جدة، طو) ٥(
الدعوة إىل اإلسالم، أمحد املحمود، من منشورات حزب التحرير اإلسالمي دار األمة للطباعة والنرش، بريوت، ) ٦(

)٢/٢٩٤.(
).٢٦٢-٢٤٥ص(سميح عواد احلسن، . اجلنسية والتجنس، د) ٧(



 

.]٢٨٣: البقرة[﴾A@ ? > = < ;: 9 8﴿: قوله تعاىل-١
: وجه الداللة

ُهنى اهللا تعاىل عن كتامن الشهادة، وهو هني حيمل عىل  َ ْ ٍبقرائن عديدة، التحريمُ َ
خاصة إذا خاف الشاهد ضياع احلق، ،]٢٨٣: البقرة[﴾<?@A﴿الوعيد : منها

.)١(»عىل الشاهد أن يشهد حيثام استشهد«: مول ابن عباس واستدل بق
الوعيد، ومواضع : وأكد اإلمام الطربي أن النهي للتحريم؛ لعدة قرائن، منها

ًالنهي حيث خيشى ضياع احلق، وبني أن كتامن احلق يؤدي إىل إثم القلب، فيكون سببا  َّ
ُيف مسخه، فيكون منافقا ويطبع عليه َ ُْ ً)٢(.

.]٢٨٢: البقرة[﴾t s r q p o﴿: قوله تعاىل-٢
: وجه الداللة

إذا علم الشاهد أن احلق يذهب ويتلف بتأخره عن الشهادة فواجب عليه القيام «
، ويذكر القرطبي أنه ليس معنى اآلية )٣(»هبا ألهنا قالدة يف العنق، وأمانة تقتيض األداء

دعي ويرد عىل من فهم أن واجب أداء الشهادة عند الدعوة إليها فقط، وال جتب إال إذا 
والصحيح أن أداءها فرض وإن مل يسأهلا إذا خاف عىل احلق «: ذلك من اآلية بقوله

.)٤(»]٢: الطالق[﴾\ [ ^_﴿: واهللا تعاىل يقول... ضياعه أو فوته
َوينتهي إىل أن من وجبت عليه شهادة فلم يؤدها فهي جرحة يف الشاهد والشهادة،  ِّ َُ

قيام بام وجب عليه من غري عذر، وهذا الفسق يسلب أهليته وهو فاسق بامتناعه عن ال

).٣/٤١٥(قرآن، اجلامع ألحكام ال) ١(
).١٢٧-٥/١٢٦(تفسري الطربي، ) ٢(
.، بترصف)١/٣٨٣(تفسري ابن عطية، ) ٣(
).٣/٣٩٩(تفسري القرطبي، ) ٤(



 

.)١(ًيف الشهادة مطلقا يف عقود الزواج، أو الطالق، أو أهلية القضاء والواليات العامة
" # $ % & ' ) ( * + ﴿: قوله تعاىل-٣

 < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0/ . - ,
I H G F E D C B A @ ?> =﴾]١٣٥: النساء[.

: وجه الداللة
اآلية أمر جيل بإقامة العدل وجتريد الشهادة هللا، وال يميل اإلنسان هبواه إىل يف

انتخاب، أو ترشيح نفسه، أو والديه أو األقربني، واعترب هذا من االلتواء واإلعراض 
عن العدل واحلق، وأن اهللا تعاىل يعلم األسباب اخلفية يف االختيار، واالنتخاب، 

ًأنه ال جتوز املحاباة للغني؛ كسبا : -يذكر السيوطيكام-والشهادة، وتفسري اآلية 
، وهو ما جيب أن يتحىل )٢(ًلرضاه، أو الفقري رمحة له، بل جيب إقامة العدل يف كل حال

. )٣(ًبه املسلم يف تصويته دائام 
M L K J IH G F E D O N﴿: قوله تعاىل-٤

 _ ^ ] \[ Z Y X WV U T S R Q P
. ]٥٦-٥٥: يوسف[﴾`

: لةوجه الدال
فيها دليل عىل جواز طلب الوالية، إذا كان الطالب ممن يقدر عىل «: قال األلويس

إقامة العدل، وإجراء أحكام الرشيعة، وإن كان من يد الكافر أو اجلائر، وربام جيب عليه 

).٤٠٠-٣/٣٩٩(تفسري القرطبي، ) ١(
، دار السيوطيبكرأيببنعبدالرمحنالدين، وجالل املحيلأمحدبنحممدالدينجاللتفسري اجلاللني، ) ٢(

).١٢٥ص(، ١احلديث، ط
).٥٥ص (صالح سلطان، . مشاركة املسلمني يف االنتخابات األمريكية، د) ٣(



 

ًالطلب إذا توقفت عىل واليته إقامة واجب مثال، وكان متعينا لذلك ِّ ً ٍُ«)١(.
يف احلكم يف جمتمع مرشك، ال يقوم احلكم فيه عىل -ًفعال–وقد شارك يوسف 

قواعد اإلسالم، وإنه حني طلب هذه الوالية علل طلبه بأنه يتمتع بصفات تؤهله 
.حفيظ عليم: لتحمل املسئولية، فوصف نفسه بأنه
ًبناء عىل ذلك كله، يظهر لنا جواز املشاركة يف «: ويقول الدكتور عمر األشقر

، إذا كان يرتتب عىل ذلك خالل عرض قصة يوسف احلكم غري اإلسالمي، من
َمصلحة كربى، أو دفع رش مستطري، ولو مل يكن بإمكان املشارك أن يغري يف األوضاع  ٍِّّ َ ُ ٍ

ِتغيريا جذريا ً«)٢( .
: السنة املطهرة: ًثانيا

َبالال فأذن يف الناس أنهج أمر رسول اهللا : ، قالسعن أيب هريرة  َّ ال يدخل «: ً
ِال نفس مسلمة، وإن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجراجلنة إ ِ ٌ«)٣(.

: وجه الداللة
ًال يمتنع عن ترشيح بعض الفجرة أو الكفرة يف االنتخابات فقد يقدم منافع جليلة  ََ ُ ُ ُُ ِّْ ََ

.للجالية اإلسالمية هناك
ًفالتقدم النتخاب هذا الفاجر ال حرج فيه رشعا، إذا غلب عىل الظن أنه خي ُ دم ما ُّ

َرشح له بقوة وأمانة ِّ ُ.
ِوجوب االنتخاب والتقدم للتصويت يف «ويظهر من هذه اآليات واألحاديث  ُّ

.بترصف يسري) ١٣/٥(روح املعاين، لآللويس، ) ١(
).٣٢ص (م، ١٩٩٢عمر األشقر، دار النفائس، عامن، . حكم املشاركة يف الوزارة واملجالس النيابية، د) ٢(
غلظ : ، ومسلم، كتاب اإليامن، باب)٦٦٠٦( اخلواتيم، العمل ب: أخرجه البخاري، كتاب القدر، باب) ٣(

.ًمرفوعاسمن حديث أيب هريرة ) ١١١(، ...حتريم قتل اإلنسان نفسه



 

ُاالنتخابات التي يكون من حق املسلم املشاركة فيها، وأن التخلف عن ذلك فيه إثم  ُ ِّ ِ
ُخمالفة الرشع وترك الواجب، حتى لو كان املرشح فاجرا، ما دام صاحلا ملا ي ًُ ً َّ ِ ِ ُرشح له، ِِ َّ َ

ًويرجى نفعه للمجتمع عامة واملسلمني خاصة ًَّ ُ ُ َ َُّ ْ«)١(.
وقد استدل هذا الفريق عىل جواز تويل الوالية العامة يف ظل حكومة غري إسالمية، 
ًأو حكومة ال حتكم برشيعة اهللا بموقف النجايش فقد ظل حاكام عىل نظام حيكم بغري  َّ

ًرجال صاحلا، وصىل عليه بعد موته، ^ه النبي رشيعة اهللا بعد إسالمه، ومع ذلك اعترب ً
ُومل يـخطئه يف فعله، ومما يشهد بإسالمه ُْ ِّ حني بلغه حديث البخاري الذي فيه أنه : َ

َمات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا عىل أخيكم أصحمة«: وفاة النجايش قال ُّ«)٢( .
له، ^النبي ومجيع الروايات التي ذكرها البخاري حول موت النجايش، ونعي

ًوالصالة عليه، ومنحه وصف الصالح، تؤكد أنه كان مسلام، مع أنه كان ملكا ألمة  ً
ًكان ردءا «كافرة، حيكمها وفق ما اعتادته من نظام وأعراف، وقد وصفه ابن حجر بأنه 

.)٣(»ًللمسلمني نافعا
مل حيكم سوقد ساق الدكتور عمر األشقر جمموعة من األدلة عىل أن النجايش 

، »فإين ال أملك إال نفيس«^قوله يف رسالته إىل النبي : يف قومه برشيعة اإلسالم، منها
أن قومه قد خرجوا عليه يريدون خلعه، فنرصه اهللا عىل خصمه، وكان حجته : ومنها

ًعىل قومه أنه مل يغري، ومل يبدل مما عرفوه عنه، مع أنه اعتقد باإلسالم باطنا، وبعث يعلم  ْ ِّ َ ُ ُْ ِّ َ
.)٤(اهللا بمعتقدهرسول 

).٥٨-٥٧ص (صالح سلطان، . مشاركة املسلمني يف االنتخابات األمريكية، د) ١(
تاب اجلنائز، ، ومسلم، ك)٣٨٧٧( موت النجايش، : أخرجه البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب) ٢(

.ًمرفوعاممن حديث جابر بن عبد اهللا ) ٩٥٢( يف التكبري عىل اجلنائز، : باب
).١/٢٠٥(اإلصابة، البن حجر، ) ٣(
).٧٥-٧٤ص(عمر األشقر، . حكم املشاركة يف الوزارة واملجالس النيابية، د) ٤(



 

والنجايش ما كان يمكنه أن حيكم بحكم القرآن، فإن قومه «: Pقال ابن تيمية
ًال يقرونه عىل ذلك، وكثريا ما يتوىل الرجل بني املسلمني والتتار قاضيا، بل وإماما، ويف  ً ً
نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل هبا، فال يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، وال يكلف 

فالنجايش وأمثاله سعداء يف اجلنة، وإن كانوا مل يلتزموا برشائع اإلسالم ما ... ًاهللا نفسا إال وسعها
.)١(»احلكم هباال يقدرون عىل التزامه، بل كانوا حيكمون باألحكام التي يمكنهم

: القواعد الفقهية واألصولية: ًثالثا
: )٢(ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب-١

ٍقليات ال يتم حفظ مكتسباهتا، ودرء املفاسد عنها، إال بحضور فاعل ويف بالد األ ٍ
ًومشاركة قوية، والغياب عن هذه األنشطة يفوت مصالح كثرية مالية واجتامعية وسياسية َ ِّ ُُ َ ٍ ٍ.

: )٣(حتقيق أكمل املصلحتني، ودرء أعظم املفسدتني عند التعارض-٢
املنضبطة، وما يرتتب عليها من وبإعامل هذه القاعدة نجد أن املشاركة السياسية

صيانة حقوق األقليات، ورفع الظلم عنها، يمثل مصلحة راجحة، ينغمر فيها ما قد 
.يتعرض له املشارك من مفاسد

: )٤(اعتبار الذرائع، والنظر يف املآالت-٣
َوقد سبق أن عمر أمر حذيفة بطالق زوجته اليهودية ملا خيش أن ينرصف الناس  َ َ ََ

.سلامت فيكون من ذلك فتنة هلنعن النساء امل
وال شك أن املشاركة تؤول عاقبتها إىل تقوية شوكة املسلمني، وحفظ مصاحلهم، 

).٢١٩-١٩/٢١٨(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ١(
).١٢٥ص(، األشباه والنظائر، للسيوطي، )٢/٨٨(، البن السبكي، األشباه والنظائر) ٢(
، املوافقات، للشاطبي، )٩٨ص(،البن نجيم،، األشباه والنظائر)٨٧ص(، للسيوطي،النظائرواألشباه )٣(

)١/٣٥٠(
. )٤/١٩٤(املوافقات، للشاطبي، )٤(



 

.وعىل من يشارك أن يتقي اهللا يف املفاسد واملناكر التي تعرتض سبيله
: )١(األمور بمقاصدها-٤

وذلك ألن املشارك يف هذا العمل من مسلمي األقليات ليس ممن يريد علوا يف
ٍاألرض وال فسادا، وإنام هو ساع يف اإلصالح، وحتقيق العدل، ورفع املظامل، فال  ً

ُيستوي ومن يبتغي بذلك دنيا أو يبيع دينه هبا َُ ِ.
.وعليه فإن قواعد الفقه واألصول تشهد هلذا العمل باجلواز، وحتكم عليه بالقبول

: املعقول، والقياس: ًرابعا
: سلمنيالقياس عىل وجوب فداء أرسى امل

َأطعموا اجلائع، وعودوا املريض، وفكوا العاين«:قال^يف احلديث أن رسول اهللا ُِ ُّ ُ َ ُ ُ َ ِ ْ َ«)٢(.
َوقد ذكر اإلمام مالك أن عىل الناس أن يفدوا األسارى، ولو استغرق ذلك مجيع أمواهلم ُُ ْ)٣(.

ًألن أستنقذ رجال من املسلمني من أيدي «: أنه قالسوعن عمر بن اخلطاب  َ ِ
َّالكفار أحب إيل من جزيرة العرب ُّ«)٤(.

وقد نص عىل وجوب فداء األرسى من بيت مال املسلمني طائفة من فقهاء املذاهب، 
،)١٠(، والسيوطي)٩)(٨(، والرميل)٧(، والبهويت)٦(، وابن تيمية)٥(منهم ابن قدامة املقديس

).٨ص(للسيوطي، ، األشباه والنظائر، )١/٥٤(األشباه والنظائر، البن السبكي، ) ١(
.ًمن حديث أيب موسى األشعري س مرفوعا) ٥٦٤٩(وجوب عيادة املريض، : أخرجه البخاري، كتاب املريض، باب) ٢(
).٥/٢٧٩(تفسري القرطبي، ) ٣(
).١٩٦ص(اخلراج، أليب يوسف، ) ٤(
).١٣/١٣٥(املغني، البن قدامة، ) ٥(
).١٨٤، ٢٩/١٨٣(جمموع الفتاوي، البن تيمية، ) ٦(
).٣/١٣٩(كشاف القناع، للبهويت، )٧(
).٨/١٠٨(هناية املحتاج، للرميل، ) ٨(
يقال، الفتوىيفومرجعهاعرصه،يفاملرصيةالديارفقيه، الرميلالدينشمسمحزة،بنأمحدبنحممد) ٩(

حرشعىلحاشيةاملحتاجهناية، رسالنابنزبدرشحيفالبيانغاية: من مصنفاتهالصغريالشافعي: له
. #١٠٠٤، وتويف سنة #٩١٩، ولد سنة العامدابنمنظومةبرشحاجلوادفتح، اإلسالملشيخالتحرير

).٨/٢٥٥( ، معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، )٦/٧(األعالم، للزركيل، 
).٨٧ص (األشباه والنظائر، للسيوطي، ) ١٠(



 

ستحباب منهم العز ، وذهبت طائفة أخرى إىل اال)٣)(٢(، وابن سلمون املالكي)١(رجبوابن
.ابن عبد السالم وغريه

ُوبناء عىل وجوب فداء األسري لو كان واحدا، أو األرسى إذا تعددوا، ويبذل  َ ْ ُ ُ ََّ َ ً ً
ُلذلك املال ملن يأخذه وينتفع به يف معصية، لكن هذه املعصية غري مقصودة؛ ولذا قال 

والفسوق والعصيان ال قد جتوز املعاونة عىل اإلثم والعدوان«: السالمالعز ابن عبد
ما يبذل : وله أمثلة، منها. من جهة كوهنا معصية، بل من جهة كوهنا وسيلة إىل مصلحة

.)٤(»لباذليه-بل مندوب-يف افتكاك األسارى فإنه حرام عىل آخذيه مباح 
ُوإذا كان هناك قول بوجوب بذل املال فداء لألرسى فيقاس عليه صحة بذل املال 

َلبعض املرشحني الذين يرفعون القيود عن املسلمني للعلة اجلامعة، ِللحملة االنتخابية َ
ٍوهي دفع الفتنة واالبتالء عن املسلمني، وال يكون القصد أن يعان أي مرشح الختاذ  ُّ َ َُ

. ِّقرارات ختالف الرشيعة، بل مؤازرة قضايا املسلمني، ورد الرش عنهم
: هذا الشأنبعض الفتاوي واالجتهادات املعارصة الصادرة يف 

: Pفتيا شيخ األزهر جاد احلق عيل جاد احلق : ًأوال
ًما دام املسلم مقيام يف غري دار اإلسالم، فاألجدر به والواجب عليه أال يشرتك، «

إىل فرقة سياسية حيث ال يأمن عىل حرية ترصفاته، وقد تضطره السياسة احلزبية أو ينضم 
َإىل االلتزام بمبادئها،-غري املسلمة- َوحتام هي مبادئ ختالف اإلسالم يف األغلب، ِ ً
).١٤٤ص(القواعد، البن رجب، ) ١(
).١٨٦، ٢/١٨٥(سلمون الكتاين املالكي، العقد املنظم للحكام، البن) ٢(
الشايف: ، من مصنفاتهندليسأفاضلاين،تالك، سلمونبنعيلبناهللاعبدبنعيلبناهللاعبد، حممدأبو) ٣(

العقودمنأيدهيمبنيجيريفيامللحكاماملنظمالعقدو،والكايفالتبرصةبنياخلالفمنوقعماحتريريف
، معجم املؤلفني، لعمر )٤/١٠٦( األعالم، للزركيل، . #٧٤١، وتويف سنة #٦٩٩، ولد سنة حكامواأل

).٦/٩٠(رضا كحالة، 
).١/١٧٦(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ٤(



 

َوخيشى منها عليه ْ ُ.
ٍأما إذا كان املسلم قوي الشخصية، قوي اإليامن، صاحب نفوذ ورأي، وكان يف  َ َّ َّ
ِانضاممه إىل الفرقة السياسية نفع لألقلية املسلمة بالدفاع عنها، وتوصيل النفع هلا، فال  ٌ

.)١(»ظةَمانع من االنضامم مع احلذر واليق
: ويمكن بيان رشوط االنضامم، وهي

.أن يكون املسلم قوي الشخصية، قوي اإليامن-١
ُأن يكون صاحب نفوذ بحيث يؤثر، وال يتأثر-٢ َُ ِّ َ ُ.
.أال يلتزم بمبادئ احلزب التي ختالف األحكام الرشعية، القولية منها، والفعلية-٣
.أال يرتتب عليه مواالة-٤
.ه املسلمةٌأن يكون يف انضاممه نفع جلامعت-٥
.أال تكون تلك الفرقة شيوعية، أو إباحية، وما شابه ذلك-٦

: وقد سئل فضيلته عن االنضامم إىل الشيوعية واالشرتاكية، فأجاب
ال جيوز ملسلم أن يضم نفسه باالنتساب إىل واحد من هذه املذاهب ونحوها، «

َفمن استبدل عقيدة أو مذهبا آخر فقد باء بغضب اهللا ً«)٢(.
م، ديرتويت، ١٩٩٩فتوى مؤمتر علامء الرشيعة يف أمريكا الشاملية، نوفمرب :ًثانيا
: ميتشجان

فضيلة الشيخ الدكتور : ًحيث حرضه أكثر من ستني عاملا، وكان عىل رأسهم
وهبة الزحييل،. مجال بدوي، ود. د: يوسف القرضاوي، ومعه مجع من العلامء، منهم

).٦١٨ص (يناير -جملة األزهر عدد ديسمرب) ١(
).٦١٩ص (يناير -جملة األزهر عدد ديسمرب)٢(



 

. مزمل الصديقي. عبد اهللا النجار، ود. أبو غدة، ودعبد الستار. عبد احلكيم جاكسون، ود. ود
: وقد انتهى أصحاب الفضيلة العلامء إىل القرار التايل

األصل مرشوعية املشاركة السياسية يف مجيع املجاالت التي يتحقق بدخوهلا نفع «
االنتخاب، والرتشيح للمجالس، : عام للمواطنني واملقيمني بمن فيهم من املسلمني، مثل

حلكومات املحلية، وممثيل الشعب، واإلدارات التنفيذية، واملؤسسات اإلغاثية والدولية؛ ملا يف وا
ذلك من محاية مصالح املسلمني يف الداخل، وتوضيح صورة اإلسالم احلضارية بطرق 

.)١(»العادلةوممارسات عملية، ودعم القضايا اإلسالمية واإلنسانية
: فتاءفتوى املجلس األورويب لإل: ًثالثا

حيث صدرت الفتوى من املجلس برضورة مشاركة املسلمني يف الغرب يف 
ًاالنتخابات؛ حرصا عىل الدفاع عن حقوقهم، وتقديم مرشوعهم احلضاري 

.اإلصالحي إىل جمتمعهم الذي يعيشون فيه سواء يف أوروبا أو أمريكا أو غريها
: وفيام ييل نص القرار

: أحكامها وضوابطهااملشاركة السياسية ) ٥/١٦(قرار «
: بعد تدارس البحوث املقدمة املتعلقة هبذا املوضوع، قرر املجلس ما ييل

هدف املشاركة السياسية هو صيانة احلقوق واحلريات والدفاع عن القيم : ًأوال
.اخللقية والروحية، وعن وجود املسلمني يف ذلك البلد ومصاحلهم املرشوعة

السياسية للمسلمني يف أوروبا، وهي ترتدد بني األصل مرشوعية املشاركة: ًثانيا
َاإلباحة والندب والوجوب، وهذا مما يدل عليه قوله تعاىل ُ ُ ُّ :﴿ ÁÀ¿

ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ﴾]كام أنه يعترب من مقتضيات املواطنة]٢: املائدة ،.

).٦٧ص(صالح سلطان، . األمريكية، دمشاركة املسلمني يف االنتخابات) ١(



 

املشاركة السياسية تشمل االنخراط يف مؤسسات املجتمع املدين وااللتحاق : ًثالثا
ًوتكوين التوجهات، واملشاركة يف االنتخابات تصويتا وترشيحاباألحزاب، ً.

االلتزام باألخالق اإلسالمية، : من أهم ضوابط املشاركة السياسية: ًرابعا
كالصدق والعدل والوفاء واألمانة، واحرتام التعددية، والرأي املخالف، والتنافس 

.النزيه مع املعارضني، وجتنب العنف
التصويت يف االنتخابات، برشط : بط املشاركة السياسيةمن أهم ضوا: ًخامسا

ِوضوح املقاصد يف خدمة : االلتزام بالقواعد الرشعية، واألخالقية، والقانونية، ومنها ُ
.مصالح املجتمع، والبعد عن التزوير أو التشهري، والتجرد من األهواء الشخصية

ٍاملرشح غري مسلم، ما جواز بذل املال للحملة االنتخابية، حتى لو كان: ًسادسا َ
.َدام أقدر عىل حتقيق الصالح العام

. )١(»مرشوعية املشاركة تنطبق عىل املرأة املسلمة، كالرجل: ًسابعا
: من القرآن، والقواعد املقاصدية، واملعقول: أدلة املانعني

: القرآن الكريم: ًأوال
والفسوق، والظلم، النصوص القاضية عىل من مل حيكم بام أنزل اهللا بالكفر، -١

.]٤٤: املائدة[﴾z y x w v u t } |﴿: كقوله تعاىل
.]٤٥: املائدة[﴾Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴿: وقوله
.]٤٧: املائدة[﴾M L K J I H G F E﴿: وقوله

: وجه الداللة
ًاحلكم بالرشع املستبدل والوضعي أمر رتب اهللا تعاىل عليه أحكاما بالكفر أو  ٌَّ

.ُملشاركة يف ذلك خيشى منها عىل املسلم ببالد األقلياتالظلم أو الفسق، وا

).٣٠٦-٣٠٥ص (م، ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، ١١-١٠جملة املجلس األورويب لإلفتاء عدد ) ١(



 

ZYX][^_ ﴿: النصوص التي جتعل احلكم هللا وحده، كقوله تعاىل-٢
ba`﴾]مع النهي عن االحتكام إىل رشيعة غري رشيعة اهللا، ، ]٤٠: يوسف

¬®¯°±² ﴿:ًوجعل ذلك منافيا لإليامن، كقوله تعاىل
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

À﴾]٦٥: النساء[.
: وجه الداللة

وال ريب أن من مل يعتقد وجوب احلكم بام أنزل اهللا عىل رسوله فهو كافر، فمن «
ًاستحل أن حيكم بني الناس بام يراه عدال دون اتباع ملا أنزل اهللا فهو كافر َّ«)١(.

: اآليات التي تنهى عن الركون إىل الظاملني، أو اختاذهم أولياء، كقوله تعاىل-٣
﴿ i h gm l k j﴾]١١٣: هود[.
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: وجه الداللة
هذه النصوص وأمثاهلا تدل عىل عدم جواز املشاركة يف احلكم بغري ما أنزل اهللا، «

ل ذلك َّوأن ذلك هو األصل؛ ألنه ال جيوز ترك حكم اهللا إىل حكم غريه، وإن من يفع
ًيكون مؤثرا حلكم اجلاهلية عىل حكم اهللا ُِ وبناء عىل «: سليامن توبولياك. ، ويقول د)٢(»ْ

هذه األدلة استنتج أن األصل عدم جواز املشاركة يف مثل هذه النظم، سواء يف دار 

حممد رشاد سامل، . د: منهاج السنة النبوية، أليب العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق) ١(
).٥/١٣٠(، ١٩٨٦-١٤٠٦، ١جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض، ط

).٣٩ص( حممد عبد القادر أبو فارس، . املشاركة يف الوزارة، د) ٢(



 

. )١(»الكفر، أو يف دار اإلسالم
ضفي الرشعية ُإن هذه املشاركة يف االنتخابات ت: صالح الصاوي قوهلم. ويورد د

عبد الكريم . ويثري د. )٢(ًعىل األحزاب واملؤسسات الكفرية، عندما تدعم بعضا منها عىل آخر
زيدان هذه النقطة من زاوية قريبة بأن هناك من يعرتض عىل املشاركة؛ ألهنا تدعم الديمقراطية، 

.)٣(بتسويغهوهي نظام غري إسالمي فال جتوز املشاركة فيه مما يوحي
ًاختاذ املطيع هلم أربابا : َعة احلكام الظاملني فيام يرشعون خمالفني أمر اهللا تعنيإن طا-٤

¨ ﴿: -يف شأن أهل الكتاب-من دون اهللا، وهو ممنوع، كقوله تعاىل 
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

º¹ ¸ ¶ µ ´﴾]٣١: التوبة[.
: وجه الداللة

عتهم يف حتليلهم طا: لعدي بن حاتم أن معنى هذا االختاذ هو^َّقد بني الرسول 
َّما حرم اهللا وحتريم ما أحل اهللا َّ)٤( .

ٌوغريها كثري يف كتاب اهللا-إن داللة النصوص السابقة  ٌواضحة قاطعة يف أن -ُ ٌ
مأمورون باالحتكام إىل رشع اهللا، ومنهيون عن التحاكم -ُواحلكام يف أوهلم-َالناس 

يام أمر أو هنى، وأن من مل ف^إىل الطاغوت، وأن الواجب عليهم اتباع رسول اهللا 
ًيرض بحكم اهللا وحكم رسوله ال يكون مؤمنا ِ ِ ِ َ.

).١٠٠ص(األحكام السياسية لألقليات املسلمة، لسليامن توبولياك، ) ١(
).٢١-٢٠ص(صالح الصاوي، . رؤية فقهية حول املشاركة السياسية للمسلمني يف املجتمع األمريكي، د) ٢(
).٩٦ص(عبد الكريم زيدان، . بحوث فقهية معارصة، د) ٣(
من ) ٣٠٩٥( ة، التوبسورةومن: ، باب^اهللارسولعنالقرآنتفسريكتابأخرجه الرتمذي، )٤(

حديثمنإالنعرفهالغريبحديثهذا«: ًمرفوعا قال الرتمذيسبن حاتم حديث عدي
.»احلديثيفبمعروفليسأعنيبنوغطيف،حرببنالسالمعبد



 

ًوقد سقتها آنفا-من أجل هذه النصوص التي سقناها «: عمر األشقر. يقول د َ ُ-
.)١(»إن األصل عدم جواز املشاركة: قلنا

أن الداعي هلا يقبل بوجود ترشيع برشي إىل : واملشاركة يف أنظمة الكفر تعني«
ُالترشيع اإلهلي، وبالتايل يقبل بمرشع لألحكام غري الرشعية إىل جانب املرشع جانب

إن عدم : القبول بتعدد مصادر الترشيع، إىل أن يقول: لألحكام الرشعية، وتعني كذلك
.»جواز اإلرشاك باهللا يقتيض عدم جواز املشاركة يف حكمه

ِّبكل-ومن هنا فإن الرشع « ُ ِتهـَّيـِ .)٢(»جواز املشاركة يف األنظمة اجلاهليةُّيدل عىل عدم -ِ
: األدلة من القواعد املقاصدية، واملعقول: ًثانيا

: األدلة املقاصدية والعقلية
إن املشاركة السياسية وتوليها من الظاملني أو الكافرين اعتداء عىل حق اهللا يف أن -١

.اتيكون له احلكم واألمر، وهذه مفسدة تتعلق بالدين، وحفظه من الرضوري
الركون إىل الذين ظلموا يوقع أهله يف مغبة الوعيد، ويف هذا تضييع ملصالح -٢

.اآلخرة، ويف تويل الوزارة ركون إليهم، وكل ذلك منهي عنه
إن يف تويل املناصب السياسية ونحوها تزكية لفعل الظاملني، بتقلد أعامهلم، وهي -٣

.لصني تزيني حكمهمتصبغ عىل حكمهم املرشوعية، وقد قصدوا من توليتهم املخ
ًإن يف مشاركة الظاملني يف إدارهتم السياسية فقدانا لثقة اجلامهري بأهل الفضل -٤

ِّوالدعوة؛ ألهنم حني يشاركون مغتصبي حق اهللا تعاىل يف تنفيذ رشعه وحده دون 
.سواه، يضعهم الناس مع األنظمة يف خندق الكراهية

).٣٣ص (عمر األشقر، . شاركة يف الوزارات، دحكم امل) ١(
).٢٩٤ص (الدعوة إىل اإلسالم، أمحد املحمود، ) ٢(



 

.)١(ًاملخاصمني متهيدا لتصفية وجودهموقد تكون املشاركة مصيدة اهلدف إىل اإليقاع ب-٥
ُوإذا كانت اإلقامة يف بالد الكفر ال جتوز فاملشاركة السياسية حترم من باب أوىل-٦ ُ ْ َ.

: املناقشة
َأورد املانعون مناقشات عىل أدلة املبيحني، وتوىل املبيحون الرد عليها وبيان  َ َّْ ٍَ َ

: هتافتها، وقبل إيرادها ينبغي أن نذكر بأمور، منها
ًال خيتلف فقيهان قديام أو حديثا عىل وجوب حتكيم رشيعة اهللا، وأن هذا -١ ً

ٍّاخلطاب عام موجه للشعوب واحلكام عىل حد سواء، وإن تفاوتت درجة تنفيذه 
ُاالتفاق عىل وجوب اتباع حكم : ِبحسب موقع كل فرد، ومن لوازم هذا االتفاق
.ًة ملؤمن يف هذا أبداًاهللا ورسوله إذا قىض اهللا ورسوله أمرا، وال خري

ِكام أهنم ال خيتلفون يف حرمة التحاكم إىل رشيعة غري رشيعة اهللا التي جاء هبا حممد  ٍِ
ً، وكلهم يقول بتأثيم من يفعل ذلك إن مل يكن معتقدا، أو تكفريه إن اعتقد عدم ^

.صالحية هذه الرشيعة، أو فضل غريها عليها
ًال خيتلف مجيع الفقهاء سلفا وخلفا -٢ .يف أن مواالة الكفار والركون إىل الظاملني حرامً
ًاملانعون من املشاركة واملجيزون هلا للمصلحة متفقون عىل أن املشاركة تعد حكام -٣ ُّ َُ

ًبغري ما أنزل اهللا، وحتاكام إىل غري رشع اهللا، وركونا للظاملني ومواالة للكافرين،  ً
ًاعتربوا قول املجيزين قوال بالرأي بدليل أهنم استدلوا باألدلة نفسها، وأن املانعني

ًيف مقابلة النص، وإعامال للمصلحة بدال من إعامل النص، كام أن املجيزين حني  ً
-وهو حتريم املشاركة إىل القول بجوازها بدليل املصلحة-خرجوا عن األصل 

ًنزعوا عن القوس نفسه، وإال ملا احتاجوا إىل جعل املشاركة جائزة استثناء ً.

).٢٢ص(عمر األشقر، . ، املشاركة يف الوزارة، د)٢٠ص(أبو فارس، . املشاركة يف الوزارة، د)١(



 

ٌّييل رد تفصييل عىل حجج املانعنيوفيام  ٌّ َ :
ٍمناقشة القول بأن املشاركة السياسية إنام هي مشاركة يف عمل حمرم يقوم عىل -١ َّ

: التحاكم إىل غري ما أنزل اهللا
، فإذا كان القصد من املشاركة يف »األمور بمقاصدها«: هذا يعارض القاعدة الرشعية

إصالح البلد الذي يعيش فيه املسلمون، ثم يف الوقت املشاركة العملية يف: االنتخابات أمرين
نفسه محاية حقوقهم ومصاحلهم، فإن هذا قد يتحقق باملشاركة السياسية املنضبطة بالضوابط 

.الرشعية
ُلو دعيت ملثله يف «: -عن حلف الفضول يف اجلاهلية-^ُويؤكد هذا قول النبي  ُ

كل ما يفعله غري املسلمني يف احللف، بل ًوهذا ال يعني إقرارا عىل )١(»ُاإلسالم ألجبت
.حماولة فعل اخلري من منرب قوي: هو مشاركة تعني

مناقشة القول بأن اإلقامة إذا كانت ممنوعة فإن املشاركة السياسية ستحرم من - ٢
: باب أوىل

عدم جواز اإلقامة يف غري بالد اإلسالم، قال به عدد غري قليل من العلامء، -
لقادر أبو فارس، والشيخ حممد عبد اهللا بن سبيل، والشيخ يوسف حممد عبد ا. د: منهم

الدجوي، والشيخ عيل حمفوظ، والشيخ حممد الزرقاين من علامء األزهر، والشيخ 
. ًالرشيف حمفوظ مفتي بريوت سابقا، وطائفة من أهل العلم

: ويقابل هذه الفتاوي من يرى جواز أو وجوب اإلقامة يف بالد الغرب، ومنهم-
ة الشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ حممد رشيد رضا، والشيخ فيصل مولوي، فضيل

جممـع «وقـال اهليثمـي يف. اًمرفوعـس، من حديث عبد الرمحن بـن عـوف )٣/٢٣٥(البزار، : أخرجه)١(
وروى مـن حـديث جبـري بـن . رواه البزار، وفيه رضار بن رصد؛ وهو ضعيف، وله طريق آخـر: »الزوائد
.امطعم 



 

والدكتور عبد الكريم زيدان، والباحثون يف فقه األقليات، والدكتورة رشيفة آل سعيد، 
.)١(وعامر منذر قحف، وسليامن توبولياك 

ًوباجلملة فإن من خاف عىل دينه أو عىل أوالده إذا وجد بلدا ال فتنة فيه فإن -
يه أن يغادر تلك البالد، أما من مل يكن كذلك فال وجوب، وقد يستحب أو جيب ملن عل

. )٢(تقوم به مصالح املسلمني هناك، أو ترتتب عىل مغادرته مفاسد
ًوإذا كان املسلم من أهل تلك الدار فقد ال جيد مكانا هياجر إليه ويستقبله يف -

.كل الظروف واألوقات
ىل تلك األنظمة غري اإلسالمية بمجرد املشاركة مناقشة فكرة إضفاء الرشعية ع-٣

: يف االنتخابات ونحوها
إن كل تعامل مع أهل الكفر بصلح أو هدنة أو : لو طردنا هذا االعرتاض لقلنا-

ًعقد أو نحوه يتضمن إقرارا هلم بالرشعية، ولدياناهتم بالصحة، وهو غلط بني، فلم 
ًخلصوم حربا وسلام، وترسل هلم الرسل تزل أمة اإلسالم عرب تارخيها كله تتعامل مع ا ً

ًوالكتب، وتربم معهم العهود والعقود، من غري أن يعني ذلك إقرارا هلم بالرشعية، وال 
.)٣(لدياناهتم بالصحة

واحلق أن النظم الغربية قائمة سواء شارك املسلمون فيها أم ال؟ وال حيتاجون -
َمئات السنني ورشعيتهم وفق إىل إضفاء الرشعية من األقلية املسلمة فيها، وهلم

دستورهم وقوانينهم قائمة، وإضفاء الرشعية اإلسالمية ال يمكن أن يعطى لو شارك 
: املسلمون أمجعون؛ ألهنم أقلية صاحبة رسالة، أقىص ما تثمره هذه املشاركة اآلن أمران

).٣٠٤-٢/٣٠٣(، ١١-١٠املجلة العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء، العدد ) ١(
).٢٨٥ص(صناعة الفتوى وفقه األقليات، البن بيه، ) ٢(
).٢٠ص(صالح الصاوي، . ية للمسلمني يف املجتمع األمريكي، درؤية فقهية حول املشاركة السياس) ٣(



 

املشاركة العملية اجلادة يف إصالح البلد الذي يعيشون فيه وفق أطر التعاون يف-أ
.الوجوه التي تشرتك فيها األديان واألخالق اإلنسانية العامة

احلفاظ عىل حقوق األقليات القانونية التي يمنحها القانون لكل مواطن برصف -ب
ًالنظر عن جنسيته، وأال يعامل املسلمون معاملة خاصة، كام جرى بعد أحداث سبتمرب يف  َ َ َ ُ

.التنصت والتوقيف واحلجزبعض الترصفات، وإصدار بعض قوانني اهلجرة، و
: الرتجيح

ظاهر أن األدلة التي ساقها املانعون ليست يف حمل اخلالف، وأن هذه املشاركة 
ًالسياسية ليست عند املبيحني تسويغا للحكم بغري ما أنزل اهللا، بقدر ما هي إنكار 

.للمنكرات وحتقيق للمصالح التي متس إليها حاجة األقليات
ُن مفاسد فإهنا حتتمل لتحصيل املصلحة األعىل، وحتقيق النفع األوىلوما يرتتب عىل هذا م َ َ َْ ُ.

ولو استوىل الكفار عىل إقليم «: ويف هذا اإلطار يفهم قول العز ابن عبد السالم
ًعظيم فولوا القضاء ملن يقوم بمصالح املسلمني العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك جلبا للمصالح 

املة، إذ يبعد عن رمحة الشارع ورعايته ملصالح عباده، تعطيل املصالح ًالعامة، ودفعا للمفاسد الش
.)١(»ملن هو أهل هلاالعامة، وحتمل املفاسد الشاملة لفوات الكامل يف من يتعاطى توليتها

هل جيوز للمسلم «: كام أن الشيخ حممد رشيد رضا يف جوابه عىل سؤال مضمونه
ُاملستخدم عند اإلنجليز احلكم بالقو ِ َ »انني اإلنجليزية، وفيها احلكم بغري ما أنزل اهللا؟َْ

َوعىل من قام أن خيدم املسلمني بقدر طاقته ويقوي أحكام «: فأجاب باجلواز، وقال َ َ
اإلسالم بقدر استطاعته، وال وسيلة لتقوية نفوذ اإلسالم وحفظ مصلحة املسلمني مثل 

له من أهل اخلربة للقضاء والظاهر أن ترك أمثا«: إىل أن يقول»تقلد أعامل احلكومة
ًوغريه من أعامل احلكومة تأثام من العمل بقوانينها، يضيع عىل املسلمني معظم 

).١٢٢-١/١٢١(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ١(



 

مصاحلهم يف دينهم ودنياهم، وما نكب املسلمون يف اهلند ونحوها، وتأخروا إال بسبب 
.)١(»احلرمان من أعامل اخلدمة

.هذا العمل واالنضباط بضوابطهوعند القول باجلواز فال بد من االنضباط باحلذر من مزالق
: ومن هذه املحاذير

 ِشق الصف اإلسالمي، وتفجري الفتن بني فضائله لتباين االجتهادات حول هذه ُ ُّ َ
.ًالقضية ابتداء من ناحية، أو لتباين االجتهادات حول بعض تطبيقاهتا وآلياهتا من ناحية أخرى

ودمغها باجلمود أو اإلرهاب التورط يف إدانة الفصائل األخرى العاملة لإلسالم ،
. عندما ال تتجاوب مع الطرح السيايس الذي تقدمه التجمعات التي تتحمس هلذا العمل

 التورط يف بعض املواقف الفقهية أو الترصحيات اإلعالمية التي ال تتفق مع أصول
.سواءالرشيعة والتي تستفز أهل البصرية من املؤيدين هلذا العمل أو املعارضني له عىل حد

 ُاالستدراج إىل تنازالت ال تقابل بمصالح راجحة، والتنازل إذا بدأ فليس له َ َ ُ
!حد ينتهي إليه، واملعصوم من عصمه اهللا تعاىل

 ًأن ينرصوا كافرا عىل مسلم إال -يف خضم هذا العمل-ال جيوز ألهل اإلسالم
.من ظلم، وال يعينوه عىل مسلم إال باحلق

ًة يف تلك الديار أن جتعل والءها مرتبطا بنزعات إقليمية ال يليق بالفئات املسلم
.أو عصبيات قومية، وإنام الوالء لإلسالم فحسب

ال يصلح ملن جتشموا أمر املشاركة السياسية يف بالد األقليات أن يكونوا متفرقني، 
ًأو أن يعيشوا أوزاعا متخالفني، بل ال بد أن يكونوا متحدين ومتفقني، ليتحقق من وراء 

.ذلك تعظيم املصالح وتكثري املنافع وتقليل املفاسد
.واهللا تعاىل وحده هو اهلادي واملوفق ملا فيه صالح هذه األقليات

).٧/٥٦١(جملة املنار، ملحمد رشيد رضا ) ١(



 

 





 



 

 

ًاحلمد هللا أوال وآخرا، والشكر هللا ظاهرا وباطنا، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل  ً ً ً
:خري خلق اهللا، وآله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد

:فقد اجتمعت يف رحلة هذا البحث باقة مباركة من نتائجه، أسوقها فيام ييل
ٍصاحلة واملصلحة ألهل كل زمان الغراء هي وحدها الاإلسالميةالرشيعة-١

.ٍمىض أو سيأيت، ولكل مكان اقرتب أو نأى عن ديار اإلسالم
إن وجود األقليات اإلسالمية اليوم ال ينبغي النظر إليه عىل أنه جمموعة -٢

مشكالت معقدة الرتكيب، بقدر ما ينبغي أن ينظر إليها عىل أهنا سفارات 
قضايا أمتها، وتتفاعل مع حوارض إسالمية تعرف بحقائق اإلسالم، وتتبنى

.اإلسالم املختلفة بطريقة إجيابية
حتى تقوم األقليات اإلسالمية بواجبها نحو نفسها ودينها وأمتها فال مناص -٣

من توحدها قطريا، وتنظيمها عمليا، وضبط مرجعيتها رشعيا، وإجياد ما 
.»فقه األقليات املسلمة«يسمى بـ

ًاسة إلحكام بنيان منهج النظر يف نوازل األقليات املسلمة، ال تزال احلاجة م-٤ َّ
وتأصيل القواعد األصولية املقاصدية والفقهية التي ترد إليها مسائل األقليات املسلمة يف 

.عامل اليوم ، وذلك من خالل جمالس عاملية، ومقررات جممعية
قائع املستجدة هو العلم الذي يبحث يف األحكام الرشعية للو»فقه النوازل«-٥

ومل يسبق فيها اجتهاد، والعالقة ٌّبخصوصها نصْدِرَواملسائل احلادثة، مما مل ي
.بينه وبني علم الفقه العموم واخلصوص



 

هو ذلك الفرع العلمي الذي يبحث يف املسائل »فقه نوازل األقليات املسلمة«-٦
.والوقائع املستجدة لألقليات املسلمة خارج ديار اإلسالم

َوجدت األقليات املسلمة يف العامل نتيجة اهلجرة االختيارية واالضطرارية، -٧ ُ
، وهي تواجه أو تزيدوهي تبلغ يف تعدادها اليوم أربعامئة مليون مسلم

.، وحتتاج إىل أنواع من الدعم متنوعةًمتعددةٍمشكالت
قليات، ُّالتأصيل لفقه نوازل األقليات متس احلاجة إليه إلقامة الدين بني األ-٨

.وحفظ مصاحلها يف جمتمعاهتا ، وضبط مرجعيتها الرشعية، وجتديد الدين بعامة
االجتهاد يف الكشف عن حكم نوازل األقليات املسلمة فرض كفاية، وقد -٩

يتعني عىل املجتهدين املقيمني يف تلك البالد، وعمل املجتهدين يف هذا 
.جتهاد االنتقائياملضامر أقرب إىل االجتهاد اإلبداعي منه إىل اال

إقامة الدين، وتبليغ رسالة : من مقاصد فقه نوازل األقليات املسلمة-١٠
ورفع احلرج، والتأصيل لفقه اجلامعة يف حياة األقليات، ،اإلسالم، والتيسري

.والتأسيسوجتاوز فقه الرتخيص إىل فقه العزائم
ات من القواعد جمموعاألقليات املسلمة إىل ثامنفقه نوازل ُّدَأمكن ر-١١

واملشقات، ،باالجتهاد، والرخص: األصولية املقاصدية والفقهية، تتعلق
والرتجيح بني املصالح ،واحلاجات، واملقاصد، والتعارض،والرضورات

.واملفاسد، واملآالت، والعرف، والوالية والسياسة الرشعية
إىل من االحتكاماملسلمة ألقليات نوازل اال مناص عند تأصيل فقه -١٢

األصول القطعيات، والنظر بعني االعتبار إىل املوروث من الفقهيات، بعد 
.التقيد بالنصوص يف الرشعيات مع استصحاب مقاصد فقه األقليات

متس احلاجة إىل معاجلة نوازل األقليات معاجلة مجاعية لتكثري الصواب وتقليل -١٣



 

.ط موافقة املذاهب األربعة الفقهيةاخلطأ من غري أن يلزم املجتهد برأي األغلبية، أو تشرت
تكتنف حياة األقليات املسلمة اليوم رضورات وحاجات وصعوبات -١٤

ومشقات، وتبني منهج التيسري املنضبط متفق مع روح الدين، واألخذ بالرخص الرشعية 
.ًمن شأنه أن يفتح بابا لاللتزام بأحكام الرشع واملحافظة عليها

رخص املذاهب بالتشهي وال زالت العلامء، والتساهل ليس من التيسري تتبع -١٥
، وغلب عىل الظن حصول ما يدعو إىل التيسريَدِجُيف الفتيا حمرم ممنوع، فإن و

املقصود منه، ومل يرتتب عىل األخذ باأليرس مصادمة للرشيعة، واستند التيسري إىل دليل 
ْصحتجازت الفتيا به و-تفصييل، ومل ترتتب مفسدة عاجلة أو آجلة َّ.

الدعوة إىل اهللا يف بالد األقليات اإلسالمية وخارج ديار أهل َمما يقيم رصح-١٦
ُاإلسالم خاصة قاعدة ً ُاإلسالم جيب ما قبله، وقاعدة: َّ ُّ ُ ُّالتوبة النصوح جتب ما قبلها: َ ُ َ.

قبل العمل بحكم الرضورة يف حياة األقليات جيب األخذ بالبدائل املباحة -١٧
عىل القدر والوقت الذي به يرتفع الرضر يف أثناء العمل َُرصَتْقُيواملتاحة، و

.من ورطتهابحكمها، مع السعي إىل رفعها وبذل اجلهد يف التخلص 
يتعني عىل املفتي يف نوازل األقليات املسلمة رعاية املآالت، مع النظر إىل -١٨

.نتائج الترصفات ومقاصد املكلفني، وأعراف أهل الزمان واملكان
ًيكون تغري العرف مصادما للرشع، َّأالَقد تتغري الفتيا بتغري األعراف رشيطة-١٩

.ًقا ملقاصده، وأن يكون الناظر يف التغري من املجتهدين املعتربينِّبل حمق
اإلمام أو نائبه فيام َببالد األقليات اإلسالمية مقامِدْقَوالعِّلَيقوم أهل احل-٢٠

.يملكون إقامته من واجبات الدين ، وبام حيقق املصالح ويدفع املفاسد
التزام مذهب فقهي واحد للمجتهد يف نوازل األقليات ليس بالزم، ويمكن -٢١

.اعتبار املذاهب االجتهادية املتعددة كاألقوال يف املذهب الواحد



 

َاتباعَبَناَ، وجِِهلدليلَالقولَعَبَّإذا اتبني املذاهب ُالتلفيقَوال يرض املجتهد
.ًصحيحاًاهلوى، ومل خيرق إمجاعا

يقف منهج الوسطية واالعتدال يف استنباط أحكام نوازل األقليات املسلمة -٢٢
.بني طرفني مذمومني، التشديد واإلفراط، والتساهل والتفريط

النظر يف ُها، وجوازِوقوعُقُّمن الضوابط يف استنباط حكم النازلة، حتق-٢٣
ًرا ُّها تصوُرُّها وتصوُمُّاللجأ إليه، وتفهُوصدق،حكمها، وتقوى اهللا

ُصحيحا، والتأين واستشارة من ضغط الواقع الفاسد، ُرُّأهل اخلربة، والتحرً
.مع مراعاة احلال والزمان ومالبسات النازلة

ا، ثم بتكييفها، ثم َهِرُّأحكام النوازل أن يعتني بحسن تصوِِطْبعىل مستن-٢٤
بالتطبيق الستخراج حكمها، مع مراعاة مقاصد الرشيعة ومصاحلها 
ٌوقواعدها الكلية، واملوازنة بني املصالح واملفاسد، فإن أشكل عليه أمر 

.حتى يزول اإلشكالَفَّتوق
األعيان النجسة، أو املتنجسة إىل أعيان أخرى ُانقالب: من نوازل الطهارة-٢٥

أهل العلم، وهو أمر له تطبيقات كثرية يف مياه َالراجح من قويليطهرها عىل 
. الرشب، واألغذية واألدوية يف بالد األقليات خاصة

ا ًَرصِيف بعض بالد األقليات حني يقرص الليل أو النهار ق: من نوازل الصالة-٢٦
ًمفرطا مع بقاء العالمات الفلكية الرشعية لألوقات مجيعا ومتيزها يتعني -ً

رة وال يسوغ َّدَقُمـًالصلوات مجيعا يف أوقاهتا الُأهل تلك البالد أداءعىل
. اجلمع إال لعذر

العالمات الفلكية الرشعية لألوقات باستمرار الليل أو النهار ِدْقَيف حالة ف-٢٧
ْملدة تزيد عىل أربع وعرشين ساعة يل التقدير أو إىل التقدير النسبي، ُأَجُ



 

. بلد تتحقق فيه العالمات الرشعيةاملطابق لتوقيت أقرب 
ْمست جيوز إعامل سهم املؤلفة قلوهبم يف بالد األقليات إذا : من نوازل الزكاة-٢٨ َّ َ

َإىل ذلك حاجة رشعية معتربة يقدرها أهل احلل والعقد يف تلك الديار ُ ِّ َ ٌُ .
ُحيرم عىل عموم األقليات اإلسالمية االقرتاض با: من نوازل املعامالت-٢٩ لربا لرشاء َْ

املساكن، ملجرد وجود احلاجة إىل ذلك، وال يباح إال ملن حتققت رضورته بالرشوط 
. املعتربة

عقود التأمني ُجيوز لألقليات اإلسالمية إجراء: من نوازل املعامالت-٣٠
ة، مع السعي إلجياد البدائل َّأو احلاجة املاس،التجاري للرضورة امللجئة

. الرشعية الصحيحة
من زواج الكتابيات احلربيات إال ملن خيش ُاملنعَحَّجَرَت: ن نوازل النكاحم-٣١

.ًعىل نفسه الوقوع يف العنت مع توقي اإلنجاب ما استطاع إىل ذلك سبيال
َواختلف يف الذمية الكتابية، وترجح قول من أباح نكاحها وإن كان خالف األوىل َ ُ َ َّ َ َ .

ح بقصد احلصول عىل أوراق رسمية، النكاُّقد يصح: من نوازل النكاح-٣٢
ُبرشوط يف العاقد واملعقود عليها، مع خلو العقد عن كل سبب يبطله أو يفسده، فإن  ُ

َّختلف يشء منها فال مفر من القول باحلرمة والنهي عن هذا العقد َ َّ .
إن -إذا أسلمت املرأة حتت زوجها الكافر، جاز هلا : من نوازل النكاح-٣٣

َمتَّ، عىل أالَبه اإلسالمًمعه مرتبصةأن تقيم -شاءت من نفسها، ويكون َُهنِّكُ
ُعقدها موقوفا، فإن اختارت الف . فلها ذلكَرقةً

يف حال طلب املرأة الطالق وامتناع الزوج عنه، فإن : من نوازل الطالق-٣٤
ًطالق القايض غري املسلم ال يقع وال يعتد به رشعا، وللمرأة أن ترفع أمرها إىل م ن يقوم ُّ

. الزوجٍمقام القايض يف بالد األقليات، وعندئذ يقع طالقه عند امتناع



 

بجنسية دولة غري مسلمة إال ُسُّال يباح التجن: من نوازل السياسة الرشعية-٣٥
ًلسكان تلك البالد األصليني من املسلمني، ومن كان مضطرا لذلك من 

. الوافدين، ومن كانت حاجته بمنزلة املضطرين
السياسية للمقيمني يف بالد األقليات ُاملشاركة: من نوازل السياسة الرشعية-٣٦

الرشعية املعتربة، وانضبطت بالضوابط َاملصالحِتَقَّقَمتى ما حٌجائزة
.ترجح عىل تلك املصالحَاحلاكمة ألمر هذه املشاركات، ومل تتضمن مفاسد

، 
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حممــد الــصادق : ، أليب بكــر أمحــد بــن عــيل الــرازي اجلــصاص، حتقيــقأحكــام القــرآن-١
.م١٩٩٢-ه١٤١٢قمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

ــرآن-٢ ــام الق ــق، ألأحك ــريب، حتقي ــابن الع ــروف ب ــد اهللا املع ــن عب ــد ب ــر حمم ــد : يب بك حمم
.م٢٠٠٣-ه١٤٢٤دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، القادر عطا،عبد

جمموعـة مـن : ، حتقيـق، ملحمد بـن يوسـف الـشهري بـأيب حيـان األندلـيسالبحر املحيط-٣
.م١٩٩٣-ه١٤١٣الباحثني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

.م١٩٨٤تونس، بن عاشور، الدار التونسية، ا، ملحمد الطاهر تفسري التحرير والتنوير-٤
أيببـنعبـدالرمحنالـدين، وجـالل املحيلأمحدبنحممدالدينجالل، تفسري اجلاللني-٥

.، دار احلديث، القاهرة، الطبعة األوىلالسيوطيبكر
سـامي بـن حممـد : ، أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثـري، حتقيـقتفسري القرآن العظيم-٦

.م١٩٩٩-# ١٤٢٠ة، السالمة، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثاني
، أليب عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن فخر الـدين الـرازي، دار الفكـر، التفسري الكبري-٧

.م١٩٨١-# ١٤٠١بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
.م١٩٩٠القاهرة،، ملحمد رشيد رضا، اهليئة املرصية العامة للكتاب،تفسري املنار-٨
عبـد اهللا : أيب جعفر حممد بن جريـر الطـربي، حتقيـق، لإلمامجامع البيان عن تأويل آي القرآن-٩

بالتعاون مع مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة واإلسـالمية بـدار ،بن عبد املحسن الرتكي
.م٢٠٠١-# ١٤٢٢هجر، دار هجر، القاهرة، الطبعة األوىل، 

، أليب عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد األنـصاري القرطبـي، دار إحيـاءاجلامع ألحكام القـرآن-١٠
.الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية



 

ــل-١١ ــوه التأوي ــل يف وج ــون األقاوي ــل وعي ــائق التنزي ــر حق ــن عم ــود ب ــم حمم ، أليب القاس
.عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: الزخمرشي، حتقيق

اهللا بـن عبـدبـدع. د: الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيقعبدل، الدر املنثور يف التفسري باملأثور-١٢
.م٢٠٠٣-#١٤٢٤، القاهرةبالتعاون مع مركز هجر، دار هجر، ،املحسن الرتكي

لويس، دار إحياء ،ملحمود شكري اآلروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين-١٣
.الرتاث العريب، بريوت

حممــد ، أليب الفــرج مجــال الــدين عبــد الــرمحن بــن عــيل بــنزاد املــسري يف علــم التفــسري-١٤
.ه١٤٠٤اجلوزي، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة، 

، للـشيخ أمحـد حممـد شـاكر، دار الوفـاء، املنـصورة، عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري-١٥
.م٢٠٠٥-ه١٤٢٦الطبعة الثانية، 

، ملحمد بـن عـيل بـن حممـد فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري-١٦
.عبد الرمحن عمرية، دار الوفاء، املنصورة. د: حتقيقالشوكاين،

حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء : ، ملحمد مجال الدين القاسمي، حتقيقحماسن التأويل-١٧
.م١٩٥٧-ه١٣٧٦الكتب العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، 

ن ضـمريية، حممـد النمـر، وعـثام: ، أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي، حتقيـقمعامل التنزيل-١٨
.م١٩٨٩-# ١٤٠٩وسليامن احلرش، دار طيبة، الرياض، الطبعة األوىل، 

 

ــاكري-١٩ ــل واملن ــزم، يبأل، األباطي ــن ح ــاين، دار اب ــراهيم اجلورق ــن إب ــسني ب ــد اهللا احل عب
.م٢٠٠٤-#١٤٢٤بريوت، الطبعة األوىل، 

ملختارة مما مل خيرجه البخاري ومـسلم األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث ا-٢٠
بـن عبـد اعبـد اهللا حممـد بـن عبـد الواحـد بـن أمحـد ضياء الـدين أيبلـهام،ييف صحيح

عبـد امللـك بـن عبـد اهللا بـن دهـيش، دار خـرض، . د: الرمحن احلنبيل املقـديس، حتقيـق



 

.م٢٠٠٠-#١٤٢٠بريوت، الطبعة الثالثة، 
إســامعيل بــن حممــد : اآلجــري، حتقيــقبكــر حممــد بــن احلــسنييبأل، أخــالق العلــامء-٢١

والــدعوة رئاســة إدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء: األنــصاري، نــرش وتوزيــع
.م١٩٧٨-#١٣٩٨واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، 

حممــد فــؤاد عبــد : عبــد اهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري، حتقيــقيبألاألدب املفــرد،-٢٢
.#١٤٠٩وت، الطبعة الثالثة، الباقي، دار البشائر اإلسالمية، بري

، حممـد نـارص الـدين األلبـاين، املكتـب إرواء الغليل يف ختريج أحاديـث منـار الـسبيل-٢٣
.م١٩٨٥-#١٤٠٥اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 

عبـد العزيـز : ، لعمر بن عيل بن أمحد بن امللقن، حتقيـقاإلعالم بفوائد عمدة األحكام-٢٤
.م١٩٩٧-ه١٤١٧لعاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، بن أمحد بن حممد املشيقح، دار ا

، أليب عبــد اهللا حممــد بــن خلفــة األيب، دار إكــامل إكــامل املعلــم رشح صــحيح مــسلم-٢٥
.الكتب العلمية، بريوت

بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق العتكـي يبألالبحر الزخار املعروف بمسند البزار،-٢٦
مؤسـسة علـوم القـرآن ببـريوت ومكتبـة حمفـوظ الـرمحن زيـن اهللا،. د: البزار، حتقيـق

.م١٩٨٨-#١٤٠٩العلوم واحلكم باملدينة املنورة، الطبعة األوىل، 
حفـص رساج الـدين يبأل، البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبـري-٢٧

امل، بـن كـاويارس ،وعبد اهللا بن سليامن،الغيطمصطفى أيب: عمر بن عيل ابن امللقن، حتقيق
.م٢٠٠٤-#١٤٢٥دار اهلجرة، الرياض، الطبعة األوىل، 

: ، أمحد بن عيل بن حممـد بـن حجـر العـسقالين، حتقيـقبذل املاعون يف فضل الطاعون-٢٨
.أمحد عصام عبد القادر الكاتب، دار العاصمة، الرياض

ِبيان الوهم واإلهيـام الـواقعني-٢٩ ن احلـسن عـيل بـن حممـد ابـن القطـايبأل، يف كتـاب األحكـامَ
-#١٤١٨احلــسني آيــت ســعيد، دار طيبــة، الريــاض، الطبعــة األوىل، . د: الفــايس، حتقيــق

.م١٩٩٧



 

حممـود إبـراهيم : عبد اهللا حممـد بـن إسـامعيل البخـاري، حتقيـقيبأل، التاريخ الصغري-٣٠
.م١٩٨٦-#١٤٠٦زايد، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، 

يل البخـاري، مـصورة عـن طبعـة دائـرة عبد اهللا حممد بـن إسـامعيبأل، التاريخ الكبري-٣١
.بحيدر آباد الدكن، اهلند،املعارف العثامنية

القاسم عيل بن احلسن بـن هبـة اهللا املعـروف بـابن عـساكر، يبألتاريخ مدينة دمشق،-٣٢
حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمـروي، دار الفكـر، بـريوت، الطبعـة : حتقيق

.م١٩٩٨-#١٤١٩األوىل، 
، ملحمد بـن عبـد الـرمحن بـن عبـد الـرحيم املبـاركفوري، دار الكتـب يحتفة األحوذ-٣٣

.العلمية، بريوت
عبـد العظـيم بـن عبـد القـوي املنـذري، لالرتغيب والرتهيب مـن احلـديث الـرشيف،-٣٤

.#١٤١٧إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، : حتقيق
عبــد الــرمحن : حتقيــقأليب عبــد اهللا حممــد بــن نــرص املــروزي،تعظــيم قــدر الــصالة، -٣٥

.#١٤٠٦اجلبار الفريوائي، مكتبة الدار، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، عبد
الفضل أمحد بن عـيل بـن حممـد بـن يبألالتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري،-٣٦

أبو عاصم حسن بن عبـاس بـن قطـب، مؤسـسة : بن حجر العسقالين، اعتنى بهأمحد
.م١٩٩٥-#١٤١٦طبعة األوىل، قرطبة، مرص، ال

عمر يوسف بن عبـد اهللا بـن عبـد الـرب يبألالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد،-٣٧
مـصورة عـن الطبعـة (جمموعة من املحققني، مؤسسة قرطبـة، مـرص : النمري، حتقيق

).ه١٣٨٧املغربية، 
الـسعادات يبجـد الـدين أملجامع األصول يف أحاديث الرسول صىل اهللا عليه وسلم،-٣٨

عبـد القـادر : حتقيـقاملبارك بن حممد بن حممد بن حممد املعروف بـابن األثـري اجلـزري، 
ومكتبـة دار البيـان، الطبعـة األوىل، مـن عـام ،ومطبعـة املـالح،األرنؤوط، مكتبـة احللـواين

.م، بريوت١٩٧٢-#١٣٩٢م إىل ١٩٦٩-#١٣٨٩



 

: د بـن رجـب احلنبيل،حتقيـق، أليب الفـرج عبـد الـرمحن بـن أمحـجامع العلوم واحلكم-٣٩
شــعيب األرنــاؤوط، وإبــراهيم بــاجس، مؤســسة الرســالة، بــريوت، الطبعــة الثالثــة، 

.م١٩٩١-ه١٤١٢
عمر يوسـف بـن عبـد اهللا النمـري القرطبـي املعـروف يبأل، جامع بيان العلم وفضله-٤٠

أيب األشــبال الــزهريي، دار ابــن اجلــوزي، اململكــة العربيــة : بــابن عبــد الــرب، حتقيــق
.م١٩٩٤-#١٤١٤سعودية، الطبعة األوىل، ال

ــة،، حممــد يــرسي، دار اليــرس، القــاهرة، اجلــامع يف رشح األربعــني-٤١ -#١٤٢٧الطبعــة الثاني
.م٢٠٠٦

بكـر أمحـد بـن عـيل بـن ثابـت اخلطيـب يبألاجلامع ألخالق الـراوي وآداب الـسامع،-٤٢
.حممد عجاج اخلطيب، مؤسسة الرسالة، بريوت. د: البغدادي، حتقيق

نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين، دار الكتاب يبألاألولياء وطبقات األصفياء،حلية -٤٣
.#١٤٠٥العريب، بريوت، الطبعة الرابعة، 

محــد بــن عــيل بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر أل، الدرايــة يف ختــريج أحاديــث اهلدايــة-٤٤
.السيد عبد اهللا هاشم اليامين املدين، دار املعرفة، بريوت: العسقالين، حتقيق

بكـر أمحـد بـن احلـسني البيهقـي، يبألدالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الـرشيعة،-٤٥
ودار الريـان للـرتاث ،عبد املعطـي قلعجـي، دار الكتـب العلميـة ببـريوت. د: حتقيق

.م١٩٨٨-#١٤٠٨بالقاهرة، الطبعة األوىل، 
حممـد نـارص الـدين : ، ملحيي الدين حييى بـن رشف النـووي، حتقيـقرياض الصاحلني-٤٦

.م١٩٧٩-ه١٣٩٩لباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، األ
.م١٩٨٣-#١٤٠٣محد بن حنبل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ألالزهد،-٤٧
األلبـاين، مكتبـة حمـد نـارص الـدينمل، سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها اليسء عىل األمة-٤٨

.م١٩٩٢-#١٤١٢املعارف، الرياض، الطبعة األوىل، 



 

.#١٤١٥حمد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، ملالسلسلة الصحيحة، -٤٩
سـامل أمحـد الـسلفي، مؤسـسة : اهللا حممـد بـن نـرص املـروزي، حتقيـقعبـديبأل، السنة-٥٠

.#١٤٠٨الكتب الثقافية، بريوت، الطبعة األوىل، 
مد فؤاد عبـد البـاقي، حم: عبد اهللا القزويني، حتقيقحمد بن يزيد أيبملسنن ابن ماجه،-٥١

.دار الفكر، بريوت
حممـد حميـي الـدين : داود السجستاين، حتقيـقسليامن بن األشعث أيبل، سنن أيب داود-٥٢

.عبد احلميد، دار الفكر، بريوت
بكـر البيهقــي، جملـس دائــرة املعــارف محــد بـن احلــسني أيبألسـنن البيهقــي الكـربى،-٥٣

.#١٣٤٤، حيدرآباد، الطبعة األوىل-النظامية، اهلند 
أمحـد : حمد بن عيسى بن سورة الرتمذي، حتقيقمل،)اجلامع الصحيح(سنن الرتمذي -٥٤

.حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
جمموعة من املحققني، : احلسن عيل بن عمر الدارقطني، حتقيقيبألسنن الدارقطني،-٥٥

.م٢٠٠٤-#١٤٢٤مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
: حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الـدارمي، حتقيـقيبأل،)مسند الدارمي(سنن الدرامي -٥٦

حسني سـليم أسـد الـداراين، دار املغنـي للنـرش والتوزيـع، الريـاض، الطبعـة األوىل، 
.م٢٠٠٠-#١٤٢١

عبـد الغفـار سـليامن . د: محـد بـن شـعيب النـسائي، حتقيـقألسنن النـسائي الكـربى، -٥٧
ــداري ــرسوي،البن ــيد ك ــة األوىل، وس ــريوت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــسن، دار الكت ح

.م، بريوت، لبنان١٩٩١-#١٤١١
سـعد بـن عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز آل محيـد، دار . د: ، حتقيـقسنن سعيد بـن منـصور-٥٨

.م١٩٩٣-#١٤١٤الصميعي، الرياض، الطبعة األوىل، 
وإبـراهيم ،وعبـد احلفـيظ شـلبي،مصطفى السقا: بن هشام، حتقيقالالسرية النبوية، -٥٩



 

.اإلبياري، مكتبة مصطفى البايب احللبي، القاهرة
، ملحمــد بــن عبــد البــاقي بــن يوســف الزرقــاين، دار رشح الزرقــاين عــىل موطــأ مالــك-٦٠

.الكتب العلمية، بريوت
شـعيب األرنـاؤوط، وحممـد زهـري :، حلسني بن مسعود البغـوي، حتقيـقرشح السنة-٦١

.م١٩٨٣-#١٤٠٣، ثانيةالطبعة الالشاويش، املكتب اإلسالمي، دمشق، 
شـعيب : جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحـاوي، حتقيـقيبألرشح مشكل اآلثار،-٦٢

.#١٤٠٨األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
حممــد الـسعيد بــسيوين : بكــر أمحـد بـن احلــسني البيهقـي، حتقيـقيبألشـعب اإليـامن، -٦٣

.#١٤١٠األوىل، زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة
ألمـري عـالء الـدين عـيل بـن بلبـان الفـاريس، للبـان، بصحيح ابن حبان برتتيـب ابـن -٦٤

-#١٤١٤شــعيب األرنــاؤوط، مؤســسة الرســالة، بــريوت، الطبعــة الثانيــة، : حتقيــق
.م١٩٩٣

حممـد : بكر النيسابوري، حتقيقحمد بن إسحاق بن خزيمة أيبملصحيح ابن خزيمة،-٦٥
.م١٩٧٠-ه ١٣٩٠اإلسالمي، بريوت، مصطفى األعظمي، املكتب 

حممــد فــؤاد : عبــد اهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري، تــرقيميبألصــحيح البخــاري،-٦٦
.#١٤٠٠مرص، الطبعة األوىل، ،الباقي، املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرةعبد

حمد نارص الدين األلباين، املكتـب مل،)الفتح الكبري(صحيح اجلامع الصغري وزياداته -٦٧
.م١٩٨٨-#١٤٠٨سالمي، بريوت، الطبعة الثالثة، اإل

حمد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة مل، صحيح سنن ابن ماجه-٦٨
.م١٩٩٧-#١٤١٧األوىل للطبعة اجلديدة، 

حمد نارص الدين األلباين، مؤسسة غراس للنرش والتوزيـع، مل، صحيح سنن أيب داود-٦٩
.م٢٠٠٢-#١٤٢٣الكويت، الطبعة األوىل، 



 

حمد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة مل، صحيح سنن الرتمذي-٧٠
.م٢٠٠٠-#١٤٢٠األوىل للطبعة اجلديدة، 

حمد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعـة مل، صحيح سنن النسائي-٧١
.م١٩٩٨-#١٤١٩األوىل للطبعة اجلديدة، 

حممــد فــؤاد : سلم بــن احلجــاج النيــسابوري، حتقيــقاحلــسني مــيبألصــحيح مــسلم، -٧٢
.الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوتعبد

، دار صــادر، بــريوتإحــسان عبــاس،: حتقيــقحمــد بــن ســعد،مل، الطبقــات الكــربى-٧٣
.م١٩٨٦الطبعة األوىل، 

الــرمحن بــن عــيل بــن الفــرج مجــال الــدين عبــديبألالعلــل املتناهيــة يف األحاديــث الواهيــة،-٧٤
.ه١٤٠٣خليل امليس، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، : جلوزي، حتقيقا

حممــد نــارص الــدين األلبــاين، املكتــب : خيثمــة زهــري بــن حــرب، حتقيــقيبأل، العلــم-٧٥
.م١٩٨٣-#١٤٠٣اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 

بيـان، دمـشق، برش حممد عيون، مكتبـة دار ال: بن السني، حتقيقالعمل اليوم والليلة، -٧٦
.م١٩٨٧-#١٤٠٧الطبعة األوىل، 

حممد : محد بن عيل بن حجر العسقالين، ترقيمألفتح الباري رشح صحيح البخاري،-٧٧
مـصورة عـن طبعـة املطبعـة الـسلفية ومكتبتهـا (فؤاد عبد الباقي، دار املعرفة، بريوت 

.#١٣٧٩)بالقاهرة، مرص
سـهيل . د: عـدي اجلرجـاين، حتقيـقأمحد عبد اهللا بن يبألالكامل يف ضعفاء الرجال،-٧٨

حييــى خمتــار غــزاوي، دار الفكــر، بــريوت، : زكــار، قرأهــا ودققهــا عــىل املخطوطــات
.م١٩٩٨-#١٤٠٩الطبعة الثالثة، 

نور الدين بـن شـكري،. د: الفرج عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي، حتقيقيبأل، كتاب املوضوعات-٧٩
.م١٩٩٧-#١٤١٨أضواء السلف، الرياض، الطبعة األوىل، 



 

نـور الـدين عـيل بـن أيب بكـر اهليثمـي، لكشف األستار عن زوائد البزار عىل الكتـب الـستة،-٨٠
-#١٣٩٩حبيــب الــرمحن األعظمــي، مؤســسة الرســالة، بــريوت، الطبعــة األوىل، : حتقيــق

.م١٩٧٩
: بكر أمحد بن عيل بـن ثابـت اخلطيـب البغـدادي، حتقيـقيبأل، الكفاية يف علم الرواية-٨١

.وإبراهيم محدي املدين، املكتبة العلمية، املدينة املنورة،سورقيعبد اهللا الأيب
عالء الدين عيل بن حسام الدين املتقي اهلندي، ل، كنز العامل يف سنن األقوال واألعامل-٨٢

السقا، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة اخلامـسة، توصفو،بكري حياين: حتقيق
.م١٩٨١-#١٤٠١

غـدة، مكتبـة عبـد الفتـاح أيب: يب النـسائي، تـرقيممحد بن شـعألاملجتبى من السنن، -٨٣
.م١٩٨٦-#١٤٠٦املطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة الثانية، 

نور الدين عيل بـن أيب بكـر اهليثمـي، بتحريـر احلـافظني لجممع الزوائد ومنبع الفوائد،-٨٤
م ١٩٨٨-#١٤٩٨العراقــي وابــن حجــر، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، : اجلليلــني

).بعة القديس بمرصمصورة عن ط(
حممـد : بكر أمحد بن احلسني بن عـيل البيهقـي، حتقيـقيبأل، املدخل إىل السنن الكربى-٨٥

.#١٤٢٠ضياء الدين األعظمي، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الثانية، 
–حمـد بـن عبـد اهللا احلـاكم النيـسابوري، دار املعرفـة ملاملـستدرك عـىل الـصحيحني،-٨٦

).اهلنديةمصورة عن الطبعة (بريوت 
عـادل بـن يوسـف : بكـر عبـد اهللا بـن حممـد بـن أيب شـيبة، حتقيـقيبألمسند ابـن أيب شـيبة،-٨٧

.م١٩٩٧-#١٤١٨وأمحد فريد املزيدي، دار الوطن، الرياض، الطبعة األوىل، ،العزازي
حسني سليم : أمحد بن عيل بن املثنى التميمي املوصيل، حتقيقاملوصيل،مسند أيب يعىل-٨٨

.م١٩٨٩-#١٤١٠بريوت، الطبعة الثانية، ،مون للرتاث، دمشقأسد، دار املأ
.حمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوتملمسند الشافعي،-٨٩



 

محدي بن عبـد املجيـد: عبد اهللا القضاعي حممد بن سالمة بن جعفر، حتقيقيبأل، مسند الشهاب-٩٠
.م١٩٨٦-#١٤٠٧السلفي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، 

، )مصورة عن الطبعة امليمنيـة(مؤسسة قرطبة ،إلمام أمحد بن حنبل الشيباينلاملسند، -٩١
.مرص،أمحد حممد شاكر، دار املعارف، القاهرة: حتقيق،القاهرة

ــرزاق،-٩٢ ــد ال ــصنف عب ــقلَّم ــصنعاين، حتقي ــام ال ــن مه ــرزاق ب ــد ال ــرمحن : َّعب ــب ال حبي
.#١٤٠٣نية، األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثا

خمتـار : عبد اهللا بن حممد بـن أيب شـيبة الكـويف، حتقيـقل، املصنف يف األحاديث واآلثار-٩٣
.#١٤٠٣أمحد الندوي، الدار السلفية، اهلند، الطبعة األوىل، 

، أليب سليامن حممد بن حممـد اخلطايب،تـصحيح حممـد راغـب الطبـاخ، يف معامل السنن-٩٤
.م١٩٣٢-# ١٣٥١مطبعته بحلب، الطبعة األوىل، 

وعبـد ،طـارق بـن عـوض اهللا: سليامن بـن أمحـد الطـرباين، حتقيـقلـاملعجم األوسط، -٩٥
.#١٤١٥،القاهرة، املحسن إبراهيم، دار احلرمني

حممد األمني بن حممد : القاسم عبد اهللا بن حممد البغوي، حتقيقيبأل، معجم الصحابة-٩٦
.م٢٠٠٠-#١٤٢١، الطبعة األوىل، اجلكني، مكتبة دار البيان، الكويت

محـدي بـن عبـد املجيـد الـسلفي، : سليامن بـن أمحـد الطـرباين، حتقيـقلاملعجم الكبري، -٩٧
.م١٩٨٣-#١٤٠٤العراق، الطبعة الثانية، ،مكتبة العلوم واحلكم، املوصل

: بكــر أمحــد بــن احلــسني بــن عــيل البيهقــي، حتقيــقيبأل، معرفــة الــسنن واآلثــار-٩٨
.م١٩٩١-#١٤١١ب، الطبعة األوىل، املعطي أمني قلعجي، دار الوعي بحلعبد.د

أكـرم ضـياء . د: يوسف يعقـوب بـن سـفيان الفـسوي، حتقيـقيبألاملعرفة والتاريخ،-٩٩
.#١٤١٠العمري، مكتبة الدار باملدينة املنورة، الطبعة األوىل، 

الفـضل يبأل، املغني عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبـار-١٠٠
أبو حممد أرشف عبد املقصود، : لرحيم بن احلسني العراقي، اعتنى بهزين الدين عبد ا



 

.م١٩٩٥-#١٤١٥ألوىل، مكتبة طربية، الرياض، الطبعة ا
دار ، أليب زكريـا حييـى بـن رشف النـووي،املنهاج يف رشح صحيح مسلم بن احلجاج-١٠١

.#١٣٩٢إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، 
حممـد عبـد القـادر : الوليد سليامن بن خلف الباجي، حتقيـق، أليبرشح املوطأىاملنتق-١٠٢

.م١٩٩٩-# ١٤٢٠عطا، دار الكتب العلمية، بريوت،الطبعة األوىل، 
حممـد عطيـة، طبعـة : ، للسيوطي، حتقيـق»إنام األعامل«منتهى اآلمال يف رشح حديث -١٠٣

.، بريوتدار ابن حزم
: عبد اهللا األصبحي، حتقيقس أيبالك بن أنمل، حييى الليثي: موطأ اإلمام مالك، رواية-١٠٤

.حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، القاهرة
حممـد بـن صـالح :، أليب عبيـد القاسـم بـن سـالم اهلـروي، حتقيـقالناسخ واملنـسوخ-١٠٥

.املديفر، مكتبة الرشد،الرياض
عـي، امل الـدين عبـد اهللا بـن يوسـف بـن حممـد الزيلجل، نصب الراية ألحاديث اهلداية-١٠٦

،ودار القبلـة للثقافـة اإلسـالمية بجـدة،حممد عوامة، مؤسسة الريان ببريوت: حتقيق
.م١٩٩٧-#١٤١٨السعودية، الطبعة األوىل، 

 

ــة-١٠٧ ــاب العــريب، إعجــاز القــرآن والبالغــة النبوي ، ملــصطفى صــادق الرافعــي، دار الكت
.م٢٠٠٥-ه١٤٢٥بريوت، 

جمموعة من املحققني، : عبد الرزاق الزبيدي، حتقيقبنمد، ملحمد بن حمتاج العروس-١٠٨
.م١٩٩٤-#١٤١٥وزارة اإلرشاد واألنباء، الكويت، الطبعة الثانية مصورة، 

عبد السالم هارون، الدار : ، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيقهتذيب اللغة-١٠٩
.املرصية للتأليف والرتمجة

.م١٩٩٣احلسني بن أمحد الزوزين، الدار العاملية، ، أليب عبد اهللارشح املعلقات السبع-١١٠



 

.، أليب زكريا حييى بن عيل التربيزي الشهري باخلطيب، عامل الكتب، بريوترشح ديوان احلامسة-١١١
أمحـد : ، إلسامعيل بـن محـاد اجلـوهري، حتقيـقتاج اللغة وصحاح العربية) الصحاح(-١١٢

.م١٩٩٠الرابعة، عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة
حممــد إبــراهيم ســليم، دار العلــم :، أليب هــالل العــسكري، حتقيــقالفــروق اللغويــة-١١٣

.والثقافة، القاهرة
ــة-١١٤ ــة وأرسار العربي ــه اللغ ــة فق ــويب، املكتب ــني األي ــبط ياس ــالبي، ض ــصور الثع ، أليب من

.م٢٠٠٠-ه١٤٢٠العرصية، صيدا، بريوت، الطبعة الثانية، 
ين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، اهليئـة املـرصية العامـة ، ملجد الدالقاموس املحيط-١١٥

.#١٣٠١للكتاب، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة األمريية سنة 
إبـراهيم . مهـدي املخزومـي، ود.د: ، للخليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيقكتاب العني-١١٦

.السامرائي، دار ومكتبة اهلالل
سـسة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة الثانيـة، ، أليـوب بـن موسـى الكفـوي، مؤالكليات-١١٧

.م١٩٩٨-ه١٤١٩
أمــني عبــد الوهــاب، وحممــد : ، ملحمــد بــن مكــرم بــن منظــور، حتقيــقلــسان العــرب-١١٨

.م١٩٩٩-ه١٤١٩العبيدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، 
لميـة، حممـد الفيـومي، املكتبـة العبـن ، ألمحـد املصباح املنـري يف غريـب الـرشح الكبـري-١١٩

.بريوت
.م٢٠٠٤-#١٤٢٥، الطبعة الرابعة، ، ملجمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاهرةاملعجم الوسيط-١٢٠
حامـد صـادق قنيبـي، دار النفـائس، .حممد رواس قلعه جي، د.، دمعجم لغة الفقهاء-١٢١

.م١٩٨٥-ه١٤٠٥األردن، الطبعة األوىل، 
الـسالم عبـد: يـا، حتقيـق، أليب احلسني أمحـد بـن فـارس بـن زكرمعجم مقاييس اللغة-١٢٢

.م١٩٧٩-ه١٣٩٩هارون، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 



 

 



.، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب، الطبعة الثانيةأبو حنيفة، حياته وعرصه، آراؤه وفقهه-١٢٣
:ن مـودود املوصـيل احلنفـي، تعليـق، لعبـد اهللا بـن حممـود بـاالختيار لتعليل املختـار-١٢٤

.دقيقة، دار الكتب العلمية، بريوتالشيخ حممود أيب
، لزين الدين ابن إبراهيم بن نجيم، دار إحياء الرتاث البحر الرائق رشح كنز الدقائق-١٢٥

.م٢٠٠٢-ه١٤٢٢العريب، الطبعة األوىل، 
، دار ينالكاسـا، لعـالء الـدين أيب بكـر بـن مـسعود بدائع الصنائع يف ترتيب الـرشائع-١٢٦

.م١٩٨٦-# ١٤٠٦الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 
، لفخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي، املطبعة الكربى تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق-١٢٧

.#١٣١٣األمريية، القاهرة، الطبعة األوىل، 
لعلميـة، ، أليب بكر عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي، دار الكتـب احتفة الفقهاء-١٢٨

.م١٩٨٤-#١٤٠٥بريوت، 
مهـدي حـسن الكـيالين :، ملحمد بن احلـسن الـشيباين، حتقيـقاحلجة عىل أهل املدينة-١٢٩

.#١٤٠٣، القادري، دار عامل الكتب، بريوت
، ملحمد أمني بن عمر بن عبد العزيـز رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار-١٣٠

وعيل حممد عوض، دار عـامل ،بد املوجودعادل أمحد ع: بن عابدين الدمشقي، حتقيق
.م٢٠٠٣-ه١٤٢٣الكتب، الرياض، 

حممـد حـسن : ، لشمس الـدين حممـد بـن أمحـد الرسخـيس، حتقيـقالسري الكبريرشح-١٣١
.م١٩٩٧-#١٤١٧إسامعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

املعروف بابن اهلـامم، ، لكامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايسفتح القديررشح -١٣٢
.دار الفكر، بريوت، لبنان



 

عبـد اللطيـف حـسن :، للشيخ نظام ومجاعـة مـن علـامء اهلنـد، حتقيـقالفتاوي اهلندية-١٣٣
.م٢٠٠٠-#١٤٢١الرمحن، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، عبد

.م١٩٨٩-#١٤٠٩، لشمس الدين حممد بن أيب سهل الرسخيس، دار املعرفة، بريوت، املبسوط-١٣٤
، لعبـد الـرمحن بـن حممـد بـن سـليامن الكليبـويل، جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحـر-١٣٥

.ه١٤١٩املدعو بشيخي زاده، دار الكتب العلمية، بريوت، 
ة بنايـاين، مطبوع مـع الن، أليب احلسن عيل بن أيب بكر املرغياهلداية رشح بداية املبتدي-١٣٦

د العينــي، دار الفكــر، بــريوت، الطبعــة يف رشح اهلدايــة، أليب حممــد حممــود بــن أمحــ
.م١٩٩٠-ه١٤١١الثانية، 

 

، أليب الوليد حممد بـن أمحـد بـن رشـد القرطبـي الـشهري بداية املجتهد وهناية املقتصد-١٣٧
، الطبعـة الرابعـةبابن رشد احلفيد، مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، القـاهرة، 

.م١٩٧٥-#١٣٩٥
حممد عبد السالم شاهني، دار : ، ألمحد الصاوي، حتقيققرب املسالكبلغة السالك أل-١٣٨

.م١٩٩٥-هـ١٤١٥الكتب العلمية، بريوت، 
حممـدالوليـديب، ألاملـستخرجةملسائلوالتعليلوالتوجيهوالرشحالبيان والتحصيل -١٣٩

اإلسـالمي،الغربدار، نيوآخرحجيحممد.د: ، حتقيقالقرطبيرشدبنأمحدبن
.م١٩٨٨-#١٤٠٨عة الثانية، ، الطببريوت

.، لشمس الدين حممد عرفة الدسوقي، دار الفكر، بريوتحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري-١٤٠
، للـشيخ عـيل الـصعيدي العـدوي، مطبـوع هبـامش، كفايـة الطالـب حاشية العـدوي-١٤١

أمحـد محـدي إمـام، مطبعـة املـدين، : الرباين عىل رسالة ابـن أيب زيـد القـريواين، حتقيـق
.م١٩٨٧-ه١٤٠٧، الطبعة األوىل، القاهرة

حممد حجي، دار الغـرب . د:لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيقالذخرية، -١٤٢



 

.م١٩٩٤، الطبعة األوىلاإلسالمي، بريوت، 
.، أليب الربكات أمحد الدردير، دار الفكر، بريوتالرشح الكبري-١٤٣
ــرص خليــل-١٤٤ ــواق عــىل خمت ــل، حترشح امل ــوع هبــامش مواهــب اجللي ــق، مطب ــا : قي زكري

.م٢٠٠٣-#١٤٢٣، عمريات، دار عامل الكتب
، للخريش، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ضبطه وخرج آياته رشح خمترص خليل-١٤٥

.وأحاديثه زكريا عمريات
بـن ولـد كـريم، دار الغـرب ا، أليب بكـر حممـد القبس يف رشح موطـأ مالـك بـن أنـس-١٤٦

.م١٩٩٢اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 
ــةاننيقــو-١٤٧ ــروع الفقهي ــرشعية ومــسائل الف ــزي األحكــام ال ــن ج ــد ب ــن أمح ــد ب ُ، ملحم

عبــد الــرمحن حــسن حممــود، دار عــامل الفكــر، القــاهرة، :الغرنــاطي املــالكي، حتقيــق
.م١٩٨٥-#١٤٠٦، الطبعة األوىل

حممد بن حممد أحيد: ، أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب، حتقيقالكايف يف فقه أهل املدينة-١٤٨
.م١٩٨٠-# ١٤٠٠ولد ماديك، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، الطبعة الثانية، 

زكريـا عمـريات، دار الكتـب : ، حتقيقرواية سحنون بن سعيد، ملالك بن أنساملدونة-١٤٩
.العلمية، بريوت

، أليب املعيار املعـرب واجلـامع املغـرب عـن فتـاوي أهـل أفريقيـة واألنـدلس واملغـرب-١٥٠
حممـد . د:بـإرشاف،الونرشيـيس، خرجـه مجاعـة مـن الفقهـاءالعباس أمحد بـن حييـى

.م١٩٨١-#١٤٠١حجي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، اململكة املغربية، 
املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الـرشعيات والتحـصيالت املقدمات-١٥١

القرطبـي بـن رشـدأليب الوليـد حممـد بـن أمحـد، املحكامت ألمهات مـسائلها املـشكالت
حممــد حجــي، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، الطبعــة األوىل، . د: ، حتقيــق)اجلــد(

.م١٩٩٨-#١٤٠٨



 

، أليب عبـد اهللا حممـد بـن حممـد املغـريب املعـروف لرشح خمتـرص خليـلمواهب اجلليل-١٥٢
.م٢٠٠٣-ه١٤٢٣زكريا عمريات، دار عامل الكتب، : باحلطاب الرعيني، حتقيق

 

: ، أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي، حتقيـقاألحكام السلطانية والواليات الدينية-١٥٣
.م١٩٨٩-ه١٤٠٩أمحد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، الكويت، الطبعة األوىل، . د

حممد حممد تـامر، دار الكتـب العلميـة، . د: ، لزكريا األنصاري، حتقيقأسنى املطالب-١٥٤
.م٢٠٠٠الطبعة األوىل، 

رفعـت فـوزي عبـد املطلـب، دار . د: ، لإلمام حممد بن إدريس الـشافعي، حتقيـقاألم-١٥٥
.م٢٠٠٤-#١٤٢٥الوفاء، املنصورة، الطبعة الثانية، 

، لـسليامن بـن حممـد بـن عمـر البجريمـي، دار الكتـب حاشية البجريمي عىل اخلطيب-١٥٦
.م١٩٩٦-ه١٤١٧العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

، لـسليامن بـن حممـد بـن عمـر البجريمـي، الطالبرشح منهجالبجريمي عىلحاشية-١٥٧
.املكتبة اإلسالمية، ديار بكر، تركيا

، لشهاب الدين أمحد بـن أمحـد بـن سـالمة القليـويب، حاشية قليويب عىل رشح املنهاج-١٥٨
.م١٩٥٦-#١٣٧٥مطبعة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

الشهري باملاوردي، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، دحممبنعيلاحلسنيب، ألاحلاوي-١٥٩
.م١٩٩٤-#١٤١٤الطبعة األوىل، 

، املكتبـة التجاريـة الكـربى، القـاهرة، حتفة املحتـاجعىلحوايش الرشواين وابن قاسم-١٦٠
.م١٩٣٨-#١٣٥٧

، أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النـووي، طبـع روضة الطالبني وعمدة املفتني-١٦١
.ه١٤٠٥يش املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، بإرشاف زهري الشاو

عبـد اهللا :، لعبـد اهللا بـن الـشيخ حـسن الكـوهجي، حتقيـقزاد املحتاج برشح املنهـاج-١٦٢



 

.م١٩٨٨األنصاري، املكتبة العرصية، بريوت، 
حممـد : ، أليب إبراهيم إسامعيل بن حييى املزين، حتقيـقخمترص املزين، يف فروع الشافعية-١٦٣

.م١٩٩٨-ه١٤١٩شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، عبد القادر
.، ملحمد بن حممد الرشبيني، دار الفكر، بريوتمغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج-١٦٤
، لـشمس الـدين حممـد بـن شـهاب الـدين الـرميل، دار هناية املحتاج إىل رشح املنهـاج-١٦٥

.م١٩٨٤-# ١٤٠٤الفكر، بريوت، 
 

حممد حامد : ، للقايض أيب يعىل حممد بن احلسني بن الفراء، حتقيقاألحكام السلطانية-١٦٦
.م٢٠٠٠-ه١٤٢١الفقي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 

: ، أليب النجا رشف الدين موسى بن أمحـد احلجـاوي، حتقيـقاإلقناع لطالب االنتفاع-١٦٧
.ار املعرفة، بريوتعبد اللطيف حممد موسى السبكي، د

لعـالء ،يف معرفة الراجح من اخلـالف عـىل مـذهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـلاإلنصاف-١٦٨
حممـد حامـد الفقـي، دار إحيـاء : الدين أيب احلسن عيل بـن سـليامن املـرداوي، حتقيـق

.الرتاث العريب، بريوت، لبنان
النجـدي، ، لعبد الرمحن بن حممـد بـن قاسـمد املستقنعحاشية الروض املربع رشح زا-١٦٩

.م١٣٩٢-#١٣١٢الطبعة األوىل، 
ــع-١٧٠ ــصار املقن ــستقنع يف اخت ــقزاد امل ــاوي، حتقي ــد احلج ــن أمح ــى ب ــا موس : ، أليب النج

.م٢٠٠٤-#١٤٢٥الرمحن العسكر، مدار الوطن، الرياض، الطبعة األوىل، عبد
، لشمس الدين عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املعروف بـأيب عمـر، دار الرشح الكبري-١٧١

.العريبالكتاب
: ، حتقيـقينبـن تيميـة احلـراا، ألمحد بن عبـد احللـيم رشح عمدة الفقه، كتاب الصالة-١٧٢

-ه١٤١٨بــن عــيل بــن حممــد املــشيقح، دار العاصــمة، الريــاض، الطبعــة األوىل، خالــد 



 

.م١٩٩٧
، ملنــصور بــن يــونس رشح منتهــى اإلرادات يف اجلمــع بــني املقنــع والتنقيــع وزيــادات-١٧٣

بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة عبد اهللا: البهويت، حتقيق
.م٢٠٠٠-ه١٤٢١األوىل، 

عبد اهللا بـن عبـد املحـسن الرتكـي، . د: ، لشمس الدين حممد بن مفلح، حتقيقالفروع-١٧٤
.٢٠٠٣-ه١٤٢٤مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

زهري الشاويش، : ، حتقيق، ألمحد بن حممد بن منقورالفواكه العديدة يف املسائل املفيدة-١٧٥
.م١٩٨٧-#١٤٠٧رشكة الطباعة العربية السعودية، الطبعة اخلامسة، 

عبــد اهللا بــن : ، ملوفــق الــدين أيب حممــد عبــد اهللا بــن أمحــد بــن قدامــة، حتقيــقالكــايف-١٧٦
.م١٩٩٧-#١٤١٧املحسن الرتكي، دار هجر، اجليزة، الطبعة األوىل، عبد

حي، يلهـالل مـص: ، حتقيـقيتبن يونس البهو، ملنصوركشاف القناع عن متن اإلقناع-١٧٧
.#١٤٠٢دار الفكر، بريوت، 

زهري الـشاويش، املكتـب : ، لربهان الدين إبراهيم بن مفلح، حتقيقاملبدع رشح املقنع-١٧٨
.اإلسالمي، بريوت

، ملجـد الـدين أيب الربكـات عبـد املحرر يف الفقـه عـىل مـذهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـل-١٧٩
رض بن حممد ابن تيمية احلراين، مكتبـة املعـارف، الريـاض، بن عبد اهللا بن اخلاالسالم 

.م١٩٨٤-# ١٤٠٤، الطبعة الثانية
.، أليب القاسم عمر بن احلسني بن عبد اهللا اخلرقي، دار الصحابة للرتاثخمترص اخلرقي-١٨٠
 

عم أمحـد، دار فؤاد عبد املـن: ، ملحمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، حتقيقاإلمجاع-١٨١
.م٢٠٠٤-#١٤٢٥املسلم، الطبعة األوىل، 

دار مل عبـد الغنـي الرافعـي، اسـ. ، دأحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغـرب-١٨٢



 

.م٢٠٠٢-ه١٤٢٣ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل، 
، أحكام التعامل بالربا بني املسلمني وغري املسلمني يف ظل العالقات الدولية املعارصة-١٨٣

.#١٤٠٧، الطبعة األوىلمحاد، دار الوفاء، جدة، نزيه . د
، سليامن حممد توبوليـاك، دار األحكام السياسية لألقليات املسلمة يف الفقه اإلسالمي-١٨٤

.م١٩٩٧-ه١٤١٨ن، األردن، الطبعة األوىل، َّالنفائس، دار البيارق، عام
ة، الطبعـة دار اليـرس، القـاهرعطيـة عـدالن، . ، داألحكام الرشعية للنوازل السياسية-١٨٥

.م٢٠١٠-#١٤٣١األوىل، 
ــا يعــرض للمــسلم امل-١٨٦ ــة مل ــوراه، غــري قــيم يف دار الكفــراألحكــام الفقهي ، رســالة دكت

.اجلرب، املعهد العايل للقضاء، الرياضبن عبد اللطيف يوسف . مطبوعة، د
بن إدريس القرايف، ، ألمحداإلحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام وترصفات القايض واإلمام-١٨٧

.ه١٤١٦غدة، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة الثانية، عبد الفتاح أيب. د: قيقحت
عبـد املجيـد حممـود صـالحني، دار املجتمـع، ،أحكام النجاسات يف الفقه اإلسـالمي-١٨٨

.#١٤١٢، جدة
وشـاكر بـن توفيـق ،يوسف بن أمحد البكـري: ، البن القيم، حتقيقأحكام أهل الذمة-١٨٩

.م١٩٩٧-# ١٤١٨نرش، الدمام، الطبعة األوىل، العاروري، رمادي لل
ــاره يف أحكــام الــرشيعة اإلســالمية-١٩٠ عبــد العزيــز مــربوك . د.، أاخــتالف الــدارين وآث

.#١٤٢٤، الطبعة األوىلاألمحدي، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 
، أليب بكـر حممـد بـن إبـراهيم بـن املنـذر النيـسابوري، اإلرشاف عىل مذاهب العلـامء-١٩١

أيب محاد صغري أمحد األنـصاري، مكتبـة مكـة الثقافيـة، اإلمـارات العربيـة . د: حتقيق
.م٢٠٠٤-#١٤٢٥املتحدة، الطبعة األوىل، 

، ملحمـد األقليات اإلسالمية وما يتعلق هبـا مـن أحكـام يف العبـادة واإلمـارة واجلهـاد-١٩٢
ضــمن رســائل كليــة الــرشيعة والدراســات رســالة غــري مطبوعــة درويــش ســالمة، 



 

.سالمية، جامعة أم القرىاإل
مـساعد بـن قاسـم . د:، أليب العباس أمحد بن إدريـس القـرايف، حتقيـقاألمنية يف إدراك النية-١٩٣

.م١٩٨٨-ه١٤٠٨، ١الفالح، مكتبة احلرمني، الرياض، ط
أمـري عبـد العزيـز، مكتبـة . ، داألنكحة الفاسدة واملنهـي عنهـا يف الـرشيعة اإلسـالمية-١٩٤

.ألوىلالطبعة ان، َّاألقىص، عام
الطبعـة ، لسبط ابن اجلوزي، دار السالم، القـاهرة، إيثار اإلنصاف يف مسائل اخلالف-١٩٥

.#١٤٠٨، األوىل
عبـد الكـريم زيـدان، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة . ، دبحوث فقهية معارصة-١٩٦

م٢٠٠٤-#١٤٢٤األوىل، 
.#١٤١٩ة األوىل، ، حممد تقي العثامين، دار القلم، دمشق، الطبعبحوث يف قضايا فقهية معارصة-١٩٧
ــد اللطيــف آل حممــود، دار . ، دالتــأمني االجتامعــي يف ضــوء الــرشيعة اإلســالمية-١٩٨ عب

.#١٤١٤، الطبعة األوىلالنفائس، بريوت 
عيل حميي الدين القره داغي، دار البشائر، . ، دالتأمني اإلسالمي دراسة تأصيلية فقهية-١٩٩

.ه١٤٢٦بريوت، الطبعة الثانية، 
.الطبعة األوىلعيسى عبده، دار االعتصام، . ، دلتحريمالتأمني بني احلل وا-٢٠٠
.#١٤٢٤، الطبعة األوىلسليامن الثنيان، دار ابن حزم، . ، دالتأمني وأحكامه-٢٠١
ربهان الدين أيب الوفاء إبراهيم بن فرحون، ، ليف أصول األقضية ومناهج األحكامتبرصة احلكام-٢٠٢

.م١٩٩٥-#١٤١٦، ١مجال مرعشيل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: حتقيق
.دار الكتاب العريب، بريوت،، لعبد القادر عودةالترشيع اجلنائي اإلسالمي-٢٠٣
، لعبد العزيز عـامر، مطبعـة مـصطفى البـايب، القـاهرة، التعزير يف الرشيعة اإلسالمية-٢٠٤

.م١٩٥٧، ه١٣٧٧
ية حمـد نـارص الـدين األلبـاين، املكتبـة اإلسـالممل، متام املنة يف التعليق عىل فقـه الـسنة-٢٠٥



 

.#١٤٠٩ن ودار الراية بالرياض، الطبعة الثالثة، َّبعام
صالح بـن عبـد اهللا بـن محيـد، مكتبـة العبيكـان، الريـاض، . ، داجلامع يف فقه النوازل-٢٠٦

.م٢٠٠٣-ه١٤٢٤الطبعة األوىل، 
بـن أمحـد القـريواين ا، أليب القاسـمجامع مسائل األحكـام ممـا نـزل بـاملفتني واحلكـام-٢٠٧

: واعتمـدها كمـصدر لكتابـه، حتقيـق،نرشييس صاحب املعيارالربزيل، اخترصها الو
.م١٩٩٩حممد احلبيب اهليلة، يف بريوت، سنة 

ــنس-٢٠٨ ــسية والتج ــالمياجلن ــه اإلس ــا يف الفق ــسن، دار . ، دوأحكامه ــواد احل ــميح ع س
.م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩الطبعة األوىل،، دمشق،النوادر

ري، طنجة املغرب، الطبعـة ، لعبد العزيز بن الصديق الغامحكم اإلقامة ببالد الكفار-٢٠٩
.م١٩٩٦-ه١٤١٦الثانية، 

.م١٩٩٢َّعمر األشقر، دار النفائس، عامن، . دحكم املشاركة يف الوزارة واملجالس النيابية، -٢١٠
صـالح . ، درؤية فقهيـة حـول املـشاركة الـسياسية للمـسلمني يف املجتمـع األمريكـي-٢١١

.توحةالصاوي، ضمن كتاب فقه النوازل باجلامعة األمريكية املف
، أليب يوســف يعقــوب بــن إبــراهيم األنــصاري، تــصحيح الــرد عــىل ســري األوزاعــي-٢١٢

.أيب الوفاء األفغاين، جلنة إحياء املعارف النعامنية، حيدر آباد، الطبعة األوىل:وتعليق
عـيل بـن حممــد : ، البـن تيميـة، حتقيـقالـسياسة الـرشعية يف إصـالح الراعـي والرعيـة-٢١٣

.#١٤٢٩مكة املكرمة،الطبعة األوىل، العمران، دار عامل الفوائد، 
يوسـف القرضـاوي، . ، دالسياسة الـرشعية يف ضـوء نـصوص الـرشيعة ومقاصـدها-٢١٤

.م٢٠٠٠-#١٤٢١مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
.م١٩٩٣، لعبد الرمحن تاج، مطبعة دار التأليف، مرص، الطبعة األوىل، السياسة الرشعية-٢١٥
خالف، مؤسسة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة األوىل، ، لعبد الوهابالسياسة الرشعية-٢١٦

.م١٩٩٧-#١٤١٨



 

نايف بـن أمحـد احلمـد، دار : ، البن القيم، حتقيقلطرق احلكمية يف السياسة الرشعيةا-٢١٧
.#١٤٢٨عامل الفوائد، الطبعة األوىل، 

.م١٩٦٢، الطبعة األوىلدمشق، ملصطفى الزرقا، ، عقد التأمني وموقف الرشيعة منه-٢١٨
اإلسـالمية واليهوديـة يف الـرشيعةجتامعية بني املسلمني وغـري املـسلمنيالعالقات اال-٢١٩

.م١٩٨٤نني، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، يبدران أبو الع. ، دواملسيحية
،مصطفى حلمي. د: ، لإلمام أيب املعايل اجلويني، حتقيقغياث األمم يف التياث الظلم-٢٢٠

.دريةفؤاد عبد املنعم، دار الدعوة، اإلسكن. دو
أليب الوليد حممد بـن أمحـد ،فتاوي ابن رشد، أو نوازل ابن رشد، أو أجوبة ابن رشد-٢٢١

.د: أبو احلسن ابن الوزان، وأبو مروان ابـن مـرسة، حتقيـق:القرطبي، مجعها تلميذاه
.م١٩٨٧،بريوت،املختار التلييل التونيس

.، بريوتكر، لشهاب الدين أمحد بن حجر اهليتمي، دار الفاحلديثيةيالفتاو-٢٢٢
، أليب إســحاق إبــراهيم بــن موســى الغرنــاطي الــشاطبي، طبعــت فتــاوي الــشاطبي-٢٢٣

.م١٩٨٩حممد أيب األجفان، يف تونس سنة :بتحقيق
.م١٩٩٣، وزارة الشئون الدينية، اجلزائر، الشيخ محاينيفتاو-٢٢٤
، لشيخ اإلسالم أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن عبـد الـسالم ابـن تيميـة، الفتاوي الكربى-٢٢٥

ومـصطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، ،حممد عبـد القـادر عطـا: حتقيق
.م١٩٨٧-ه١٤٠٨بريوت، الطبعة األوىل، 

أمحد بن عبـد الـرزاق : مجع وترتيبفتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، -٢٢٦
.الدويش، دار املؤيد

اليـرس، القـاهرة، ، دارفتاوي كبار علامء األزهر الرشيف حول ربا املصارف والبنوك-٢٢٧
.م٢٠٠٩-#١٤٣٠الطبعة األوىل 

.م١٩٧٠-ه١٣٩٠الطبعة األوىل، ، لرشيد رضا، دار الكتاب اجلديد، بريوت، الفتاوي-٢٢٨



 

، ملحمود شـلتوت، ، دراسة ملشكالت املسلم املعارص يف حياته اليومية العامةيالفتاو-٢٢٩
.م٢٠٠٤-#١٤٢٤، الطبعة الثامنة عرشةدار الرشوق، القاهرة، 

ــه األ-٢٣٠ ــربفق ــا يف الغ ــسلمة ونوازهل ــدثني، رسة امل ــي، دار املح ــرمحن الربزنج ــد ال ، عب
.م٢٠٠٨، الطبعة األوىلالقاهرة، 

، الطبعــة األوىلطــرابلس،خالــد عبــد القــادر، دار اإليــامن،، فقــه األقليــات املــسلمة-٢٣١
.م١٩٩٨-#١٤١٩

لة دكتـوراة ، رسـافقه اجلاليات اإلسالمية يف املعامالت املالية واملعـامالت االجتامعيـة-٢٣٢
حممد أمحد . رشيفة سامل السعيد، بإرشاف د. اجلامعة األمريكية املفتوحة، دبخمطوطة

.م٢٠٠١القضاة، نوقشت 
، لفلة زردومي، رسالة ماجستري غري مطبوعة فقه السياسة الرشعية لألقليات املسلمة-٢٣٣

حلـاج بقسم الرشيعة، كلية العلوم االجتامعيـة والعلـوم اإلسـالمية، جامعـة العقيـد ا
.م٢٠٠٦-#١٤٢٧خلرض، باتنة، اجلزائر، 

عبد اهللا بكر أبو زيد، رسـالة دكتـوراه، باملعهـد . ، دفقه القضايا املعارصة يف العبادات-٢٣٤
.، غري مطبوعة#١٤٢٦العايل للقضاء 

ن، َّ، طاهر يوسف صـديق الـصديقي، دار النفـائس، عـامفقه املستجدات يف العبادات-٢٣٥
.م٢٠٠٥-ه١٤٢٥الطبعة األوىل، 

.م٢٠٠٥-#١٤٢٦حممد بن حسني اجليزاين، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، . ، دقه النوازلف-٢٣٦
ــوازل-٢٣٧ ــه الن ــة األوىل، .، دفق ــالة، بــريوت، الطبع ــد، مؤســسة الرس ــو زي ــد اهللا أب ــن عب ــر ب بك

.ه١٤٢٣
، رويعـي بـن راجـح الـرحييل، دار ًفقه عمر بن اخلطاب موازنا بفقه أشهر املجتهدين-٢٣٨

.#١٤٠٣بريوت، الطبعة األوىل، الغرب اإلسالمي، 
دراسـة فقهيـة يف ضـوء القـرآن والـسنة والواقـع مـع -فوائد البنوك هـي الربـا احلـرام-٢٣٩



 

يوسف القرضـاوي، . ، دمناقشة مفصلة لفتوى فضيلة املفتي عن شهادات االستثامر
.م١٩٩٤-#١٤١٥، الطبعة الثالثةدار الصحوة، 

، دار الــرشوق، القــاهرة، الطبعــة يوســف القرضــاوي. ، ديف فقــه األقليــات املــسلمة-٢٤٠
.م٢٠٠١-ه١٤٢٢األوىل، 

، ، املجموعتـان األوىل والثانيـةوالبحـوثاملجلـس األورويب لإلفتـاءيقرارت وفتاو-٢٤١
.، القاهرةدار التوزيع والنرش

.جلنة من أساتذة كلية الرشيعة بالقاهرة، اجلزء الثاينتأليف،قضايا فقهية معارصة-٢٤٢
د سعيد رمضان البوطي، مكتبة الفارايب، دمشق، الطبعة ، ملحمقضايا فقهية معارصة-٢٤٣

.م١٩٩٤-#١٤١٤اخلامسة، 
حممد خليل هراس، دار الفكـر، : ، أليب عبيد القاسم ابن سالم، حتقيقكتاب األموال-٢٤٤

.بريوت
عبـد الـرمحن بـن : ، لعـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسالم، حتقيـقكتاب الفتـاوي-٢٤٥

.م١٩٨٦-ه١٤٠٦الطبعة األوىل، الفتاح، دار املعرفة، بريوت،عبد
، ألمحـد بـن حييـى كتاب الواليات ومناصـب احلكومـة اإلسـالمية واخلطـط الـرشعية-٢٤٦

.حممد األمني بلغيث، مطبعة الفوميك، اجلزائر: الونرشييس، تعليق
عبد الرمحن :، مجع وترتيببن تيميةاجمموع فتاوي شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم -٢٤٧

ع امللـك فهـد لطباعـة املـصحف الـرشيف، املدينـة املنـورة، بن حممد بـن قاسـم، جممـ
.م٢٠٠٤-# ١٤٢٥

، وزارة جمموعــة الفتــاوي الــرشعية الــصادرة عــن قطــاع اإلفتــاء والبحــوث الــرشعية-٢٤٨
.م١٩٩٦-#١٤١٧األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، الطبعة األوىل، 

.العريب، القاهرة، ملحمد أيب زهرة، دار الفكر حمارضات يف عقد الزواج وآثاره-٢٤٩
أمحد حممد شاكر، الطباعـة : ، أليب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، حتقيقاملحىل-٢٥٠



 

.#١٣٥٢املنربية، 
حـسن إسـرب، دار ابـن حـزم،: ، عنايـةحـزمحممـد عـيل بـنيبأل،مراتب اإلمجـاع- ٢٥١

.م١٩٩٨الطبعة األوىل، 
، األحكام الفقهية املتعلقـة هبـانشأهتا أنشطتها و-املراكز اإلسالمية يف أمريكا الشاملية-٢٥٢

.#١٤٣٠، الطبعة األوىلمعمر موفق الغالييني، دار عامر، األردن، . د
نـور الـدين اخلـادمي، دار . ، داملشاركة السياسية للمسلمني يف البالد غـري اإلسـالمية-٢٥٣

.م٢٠٠٤وحي القلم، الطبعة األوىل، 
صالح الـدين . ، دابطها الرشعيةمشاركة املسلمني يف االنتخابات األمريكية، وجوهبا وضو-٢٥٤

.م٢٠٠٤، ه١٤٢٥سلطان، سلطان للنرش، الواليات املتحدة األمريكية، الطبعة األوىل، 
ًالبن عبد الرفيـع التونـيس، طبـع حمققـا يف ،معني احلكام يف نوازل القضايا واألحكام-٢٥٥

.م١٩٨٩حممد بن قاسم بن عياد، .د: جزأين ببريوت، بتحقيق
عبـد . ود،عبـد اهللا الرتكـي. د: بن أمحـد بـن قدامـة املقـديس، حتقيـق، لعبد اهللا املغني-٢٥٦

.م١٩٩٧-ه١٤١٧الفتاح حممد احللو، دار عامل الكتب، الرياض، 
، وزارة األوقاف والـشئون اإلسـالمية بالكويـت، طبعـت املوسوعة الفقهية الكويتية-٢٥٧

.ًتباعا يف مطابع عدة، عىل سنوات متفرقة
عـيل أمحـد الـسالوس، . ، دارصة واالقتـصاد اإلسـالميموسوعة القضايا الفقهية املعـ-٢٥٨

.م٢٠٠٢الطبعة السابعة، مكتبة دار القرآن، بلبيس، دار الثقافة، الدوحة، 
حممــد حجــي، منــشورات اجلمعيــة املغربيــة للتــأليف .، دنظــرات يف النــوازل الفقهيــة-٢٥٩

.م١٩٩٩-ه١٤٢٠والنرش والرتمجة، الطبعة األوىل، 
، ألمحـد بـك احلـسيني، وقـد حقـق بكليـة للنيـة مـن أحكـامهناية اإلحكام يف بيان مـا -٢٦٠

.للباحث مساعد بن قاسم الفالح،هـ١٤٠١الرشيعة، بالرياض، عام 
.ه١٤٠٣صالح السدالن، مكتبة اخلرجيي، الرياض، . ، دالنية وأثرها يف األحكام الرشعية-٢٦١



 

، األوىلالطبعـةبن عـامر، دار ابـن حـزم، بـريوت د، عاماهلجرة إىل بالد غري املسلمني-٢٦٢
.م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥

وقفات هادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل رشاء املساكن يف املجتمعـات -٢٦٣
.صالح الصاوي، دار األندلس اخلرضاء، جدة. ، دالغربية

 

،جلالل الدين عبد الرمحن الـسيوطي، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية-٢٦٤
.م١٩٨٣-# ١٤٠٣العلمية، بريوت،الطبعة األوىل، دار الكتب

: ، أليب حفص رساج الدين عمر بن عيل املعروف بابن امللقن، حتقيقاألشباه والنظائر-٢٦٥
محد بن عبد العزيز اخلضريي، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية بكراتـيش، باكـستان، 

.#١٤١٧الطبعة األوىل، 
عادل أمحد عبد املوجود، : هاب بن عيل السبكي، حتقيق، لتاج الدين عبدالواألشباه والنظائر-٢٦٦

.م١٩٩١-#١٤١١وعيل حممد عوض، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
حممـد مطيـع : لزين الدين بن إبراهيم املعروف بابن نجـيم ، حتقيـقاألشباه والنظائر، -٢٦٧

.م١٩٨٣-#١٤٠٣م، عن الطبعة األوىل ١٩٨٦احلافظ، دار الفكر، بريوت، تصوير 
عـادل . د: ، ملحمد بن عمر بن املرحل املعروف بابن الوكيل، حتقيـقاألشباه والنظائر-٢٦٨

.م١٩٩٣-١٤١٣ابن عبد اهللا الشويخ، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 
: ، ألمحـد بـن حييـى الونرشيـيس، حتقيـقإيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام أيب عبد اهللا مالـك-٢٦٩

.ه١٤٢٧الغرياين، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل، الصادق بن عبد الرمحن
طــه : ، أليب الفــرج عبــد الـرمحن بــن رجــب احلنـبيل، حتقيــقتقريـر القواعــد وحتريــر الفوائـد-٢٧٠

.م١٩٧١-ه١٣٩١الرءوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، الطبعة األوىل، عبد
الكتــب العلميــة، بــريوت، ، ألمحــد كــايف، دار احلاجــة الــرشعية حــدودها وقواعــدها-٢٧١

.#١٤٢٤الطبعة األوىل، 



 

.ه١٣٠٨ستانبول، اعة العامرة، طب، للخادمي، املخامتة جمامع احلقائق-٢٧٢
ــام-٢٧٣ ــة األحك ــبدرر احلكــام رشح جمل ــق وتعري ــدر، حتقي ــيل حي ــي :، لع ــامي فهم املح

.احلسيني، دار الكتب العلمية، بريوت
ســتانبول، امــرحم البوســنوي، ، لــسليامن القــرق أغــاجي، مطبعــة احلــاجرشح اخلامتــة-٢٧٤

.ه١٤٩٩
مــصطفى أمحــد الزرقــا، دار القلــم، : ، ألمحــد الزرقــا، حتقيــقرشح القواعــد الفقهيــة-٢٧٥

.م١٩٩٨-ه١٤١٩دمشق، الطبعة اخلامسة، 
.، لسليم رستم باز، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثالثةرشح املجلة-٢٧٦
.يبية، كانيس رود، باكستان، لألتايس، طبعة املكتبة احلبرشح املجلة-٢٧٧
، مـسلم بــن حممــد الــدورسي، مكتبــة الرشــد، عمـوم البلــوى دراســة نظريــة تطبيقيــة-٢٧٨

.م٢٠٠٠-#١٤٢٠، الطبعة األوىل، الرياض
، ألمحد بن حممـد احلمـوي، دار الكتـب غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر-٢٧٩

.م١٩٨٥-# ١٤٠٥العلمية، الطبعة األوىل، 
ــد يف اخ-٢٨٠ ــصغرىالفوائ ــد ال ــد أو القواع ــصار املقاص ــن ت ــز ب ــد العزي ــدين عب ــز ال ، لع

إيـاد خالـد الطبـاع، دار الفكـر املعـارص، بـريوت، دار : السالم السلمي، حتقيـقعبد
.م١٩٩٦-ه١٤١٦سوريا، الطبعة األوىل، ،الفكر

، الريـاض، الباحسني، مكتبة الرشدبن عبد الوهاب يعقوب . ، دقاعدة العادة حمكمة-٢٨١
.م٢٠٠٤-#١٤٢٤وىل، الطبعة األ

يعقوب بن عبـد الوهـاب الباحـسني، مكتبـة الرشـد، . ، دقاعدة املشقة جتلب التيسري-٢٨٢
.م٢٠٠٥-ه١٤٢٦الطبعة الثانية، 

حممود حامـد عـثامن، دار احلـديث، . ، دقاعدة سد الذرائع وأثرها يف الفقه اإلسالمي-٢٨٣
.م١٩٩٦-ه١٤١٧،الطبعة األوىلالقاهرة، 



 

: ، أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبـد الـسالم، حتقيـقاألنامقواعد األحكام يف إصالح -٢٨٤
.م٢٠٠٠-ه١٤٢١نزيه محاد، وعثامن ضمريية، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، . د

حممـد بكـر إسـامعيل، دار املنـار، القـاهرة، . دالقواعد الفقهية بني األصالة والتوجيـه،-٢٨٥
.م١٩٩٧-#١٤١٧الطبعة األوىل، 

صـالح بـن غـانم الـسدالن، دار بلنـسية، .، دة الكربى وما تفرع عنهـاالقواعد الفقهي-٢٨٦
.م١٩٩٩-ه ١٤٢٠، الطبعة الثانية، ضالريا

: بن تيمية احلراين، حتقيـقا، لتقي الدين أمحد بن عبد احلليم القواعد الفقهية النورانية-٢٨٧
.ه١٣٩٩حممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت، 

.م٢٠٠٤، اجلامعة األمريكية املفتوحةبعةعنني، طنجاح أبو ال. ، دالقواعد الفقهية-٢٨٨
.م١٩٨٦-# ١٤٠٦، لعيل أمحد الندوي، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، القواعد الفقهية-٢٨٩
بـن اأمحـد بـن عبـد اهللا : ، أليب عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد املقري، حتقيـقالقواعد-٢٩٠

.املكرمةمحيد، جامعة أم القرى، مكة
.ه١٣٩٩، ألمحد احلجي الكردي، دار املعارف للطباعة، القواعد الكلية-ياملدخل الفقه-٢٩١
.م٢٠٠١، دار البيان، القاهرة، عزامحممد عبد العزيز . د، يف القواعد الفقهيةاملقاصد الرشعية-٢٩٢
ــائق-٢٩٣ ــامع احلق ــدقائق رشح جم ــافح ال ــوز من ــد الك ــسيد حمم ــن ال ــصطفى ب ــسيد م ، لل

.دمشقةاحلصاري، طبع
، لبــدر الــدين حممــد بــن هبــادر بــن عبــد اهللا الزركــيش أيب اعــد الفقهيــةاملنثــور يف القو-٢٩٤

ــد ــقعب ــشئون . د: اهللا، حتقي ــاف وال ــة وزارة األوق ــود، طبع ــد حمم ــائق أمح ــسري ف تي
.ه١٤٠٥الكويت، الطبعة الثانية، ،اإلسالمية

وهبــة الــزحييل، دار الفكــر، دمــشق، الطبعــة الرابعــة، . ، دنظريــة الــرضورة الــرشعية-٢٩٥
.١٩٩٧-ه١٤١٨

حممـد صـدقي بـن أمحـد البورنـو، مكتبـة . ، دالوجيز يف إيـضاح قواعـد الفقـه الكليـة-٢٩٦



 

.م١٩٩٠-ه١٤١٠املعارف، الرياض، الطبعة الثانية 
 

، لعيل بن عبد الكـايف الـسبكي، دار اإلهباج يف رشح منهاج الوصول إىل علم األصول-٢٩٧
.ه١٤٠٤بعة األوىل، الكتب العلمية، بريوت، الط

، جلامل نادر الفرا، دار اجليل، بريوت، أثر االضطرار يف إباحة فعل املحرمات الرشعية-٢٩٨
.م١٩٩٣-ه١٤١٤الطبعة األوىل، 

الـسيد صـالح عـوض، دار الكتـاب اجلـامعي، . ، دأثر العرف يف التـرشيع اإلسـالمي-٢٩٩
.م١٩٨١القاهرة، الطبعة األوىل، 

وهبـة الـزحييل، منـشور ضـمن كتـاب االجتهـاد . د، بحث االجتهاد الفقهي احلديث-٣٠٠
ــي أ ــوم الفقه ــة اآلداب والعل ــرش كلي ــي، ن ــد الروك ــسيق حمم ــد، تن ي دور وأي جدي

.م١٩٩٦، الطبعة األوىل، ٥٣رقم ،اإلنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات
.م١٩١٩-#١٣٧٩دار االجتهاد، القاهرة، ، ملحمد مصطفى املراغي، االجتهاد يف اإلسالم-٣٠١
، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، مـدكورسـالم، حممداالجتهاد يف الترشيع اإلسالمي-٣٠٢

.١٩٨٤-#١٤٠٤، ١ط
يوسف القرضاوي، دار القلم، الكويـت، الطبعـة . ، داالجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية-٣٠٣

.م١٩٩٩-ه١٤٢٠الثالثة، 
ماجـستري، خالـد عبـد العلـيم، رسـالةاالجتهاد يف العرص احلارض ومدى احلاجة إليـه-٣٠٤

.غري مطبوعة باجلامعة األمريكية املفتوحة
قطب سانو، رسالة دكتوراه غري مطبوعـة، . ، داالجتهاد يف فهم النص معامل وضوابط-٣٠٥

.م١٩٩٦قدمت إىل كلية القانون يف اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا، 
االجتهـاد ، حلسن العلمي، ضمن كتـاباالجتهاد وتغري الفتوى بتغري الزمان واملكان-٣٠٦

داب والعلـوم الفقهي، أي دور وأي جديد، تنسيق حممد الروكي، منشورات كلية اآل



 

.م١٩٩٦-# ١٤١٦اإلنسانية بالرباط، الطبعة األوىل، 
عامر بن عبـد اهللا بـن ناصـح علـوان، دار . ، داالجتهاد وضوابطه عند اإلمام الشاطبي-٣٠٧

.م٢٠٠٥-ه١٤٢٦ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل، 
، أليب حممد، عيل بن أمحد بن حزم األندلـيس، دار اآلفـاق اإلحكام يف أصول األحكام-٣٠٨

.اجلديدة، بريوت
سـيد . د: ، لسيف الـدين عـيل بـن حممـد اآلمـدي، حتقيـقاإلحكام يف أصول األحكام-٣٠٩

.ه١٤٠٤اجلمييل، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 
، وأحكامـه وكيفيـة الفتـوى واالسـتفتاءأدب الفتوى ورشوط املفتي وصـفة املـستفتي-٣١٠

رفعت فوزي عبد املطلب، مكتبة : أليب عمرو عثامن بن الصالح الشهرزوري، حتقيق
.م١٩٩٢-ه١٤١٣اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل، 

، ١، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط، لعــيل بــن ســعد الــضوحييآراء املعتزلــة األصــولية-٣١١
.م١٩٩٥-#١٤١٥

أيب : ، ملحمد بن عيل الشوكاين، حتقيققيق احلق من علم األصولإرشاد الفحول إىل حت-٣١٢
.م٢٠٠٠-ه١٤٢١حفص سامي بن العريب، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة األوىل، 

أيب الوفـاء : ، أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس، حتقيقأصول الرسخيس-٣١٣
.م١٩٩٣-ه١٤١٤األفغاين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

زكريا أمحد الربي، دار الطباعة احلديثة، نرش دار النهـضة، . ، دأصول الفقه اإلسالمي-٣١٤
.م١٩٨٦القاهرة، 

ــالمي-٣١٥ ــه اإلس ــول الفق ــة األوىل، . ، دأص ــشق، الطبع ــر، دم ــزحييل، دار الفك ــة ال وهب
.م١٩٨٦-ه١٤٠٦

مـد فهـد بـن حم: ، لشمس الدين حممد بن مفلح املقـديس احلنـبيل، حتقيـقأصول الفقه-٣١٦
.م١٩٩٩-ه١٤٢٠السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األوىل، 



 

.، القاهرةملحمد أيب زهرة، دار الكتاب العريب،أصول الفقه-٣١٧
، عبـد الـرمحن الـسنويس، دار ابـن اجلـوزي، اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التـرصفات-٣١٨

.#١٤٢٤الدمام، الطبعة األوىل، 
حممد رشيد رضا، : موسى اللخمي الشاطبي، ت، أليب إسحاق إبراهيم بناالعتصام-٣١٩

.م١٩٨٢-١٤٠٢دار املعرفة، :النارش
طـه : ، البن القيم حممـد بـن أيب بكـر الزرعـي، حتقيـقإعالم املوقعني عن رب العاملني-٣٢٠

.م١٩٧٣الرءوف سعد، دار اجليل، بريوت، عبد
درجـة حممد أكرم، رسالة خمطوطة مقدمـة للحـصول عـىل. ، داإلفتاء عند األصوليني-٣٢١

.، قسم أصول الفقه، كلية الرشيعة والقانون، جامعة األزهراةردكتوال
، لــويل اهللا الــدهلوي، دار النفــائس، بــريوت، اإلنــصاف يف بيــان أســباب االخــتالف-٣٢٢

.م١٩٨٣-ه ١٤٠٣
عـىل مجعـة . د: ، ألمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف، حتقيقأنوار الربوق يف أنواء الفروق-٣٢٣

.م٢٠٠١-ه ١٤٢١رساج، دار السالم، القاهرة، الطبعة األوىل، حممد أمحد. حممد، د
ــه-٣٢٤ ــول الفق ــان يف أص ــقالربه ــويني، حتقي ــد اهللا اجل ــن عب ــك ب ــد املل ــايل عب : ، أليب املع

.العظيم الديب، دار األنصار، القاهرةعبد.د
،دمـشق، للينـة احلمـيص، دار الرشـيد، يف اإلسالم وأحكامها الـرشعيةتاريخ الفتوى-٣٢٥

.م١٩٩٦ألوىل، الطبعة ا
حممـد مهـام ملحـم، دار العلـوم، . ، دتأصيل فقه األولويات دراسة مقاصـدية حتليليـة-٣٢٦

.م٢٠٠٧ن، األردن، الطبعة األوىل، َّعام
دار عايض الـشهراين،. ، دثرمها يف مسائل أصول الفقهأالتحسني والتقبيح العقليان و-٣٢٧

.ه١٤٢٩الطبعة األوىل، الرياض، كنور إشبيليا، 
ــ-٣٢٨ ــريج الف ــولخت ــىل األص ــة، روع ع ــة الثاني ــريوت الطبع ــالة، ب ــسة الرس ــاين، مؤس ، للزنج



 

١٣٩٨#.
ــام-٣٢٩ ــل األحك ــاد تعلي ــصور االجته ــا يف ع ــل وتطوراهت ــة التعلي ــل لطريق ــرض وحتلي ع

ــة، بــريوت، طصطفى شــلبيحمــد مــ، ملوالتقليــد -#١٤٠١، ٢، دار النهــضة العربي
.م١٩٨١

وكسال، مؤسسة الرسالة، بريوت، إسامعيل ك. ، دتغري األحكام يف الرشيعة اإلسالمية-٣٣٠
.م٢٠٠-# ١٤٢١الطبعة األوىل، 

، حممد أردوغان، منشورات وقف كلية اإلهليات، تغري األحكام يف الرشيعة اإلسالمية-٣٣١
.م١٩٩٤سطنبول، الطبعة الثانية،ابجامعة مرمرا، 

.ه١٤٢٨سها سليم مكداش، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، . ، دتغري األحكام-٣٣٢
، حممد قاسـم املنـيس، دار الـسالم، القـاهرة. ، دتغري الظروف وأثره يف تغري األحكام-٣٣٣

.#١٤٣٠الطبعة األوىل، 
، لــسيد إبــراهيم درويــش، رســالة تغــري الفتــوى بتغــري احلــال يف الــرشيعة اإلســالمية-٣٣٤

ــة الــرشيعة والقــانون، جامعــة األزهــر، القــاهرة،  ــوراه خمطوطــة بكلي -#١٤٠٦دكت
.م١٩٨٦

.#١٤١٥، الطبعة األوىل، السعوديةحممد عمر بازمول، دار اهلجرة، . د،ىتغري الفتو-٣٣٥
.م١٩٩٦-#١٤١٧، دار الفكر، بن أمري احلاجحمد بن حممد مل، رشح التحريرالتقرير والتحبري-٣٣٦
مفيـد حممـد : ، أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين، حتقيقالتمهيد يف أصول الفقه-٣٣٧

.م١٩٨٥-ه١٤٠٦املكرمة، الطبعة األوىل، عمشة، جامعة أم القرى، مكةأيب
، أليب حممد عبد الرحيم بـن احلـسن اإلسـنوي التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول-٣٣٨

.ه١٤٠٠حممد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، . د: حتقيق
.ه١٣٥١، ملحمد أمني املعروف بأمري بادشاه، مطبعة احللبي، تيسري التحرير-٣٣٩
، لعبد اهللا بن يوسف اجلديع، توزيع مؤسسة الريان، بريوت، علم أصول الفقهتيسري -٣٤٠



 

م٢٠٠٤-ه١٤٢٥الطبعة الثالثة، 
عابـد بـن حممـد الـسفياين، دار الفرقـان، . ، دالثبات والشمول يف الـرشيعة اإلسـالمية-٣٤١

.م١٩٨٨-# ١٤٠٨الطبعة األوىل، 
الـسيد سـابق، : دهلوي، حتقيـق، لشاه ويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم الحجة اهللا البالغة-٣٤٢

.م٢٠٠٥-# ١٤٢٦دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل، 
، للــشيخ عبــد الغنــي عبــد اخلــالق، املعهــد العــاملي للفكــر اإلســالمي، حجيــة الــسنة-٣٤٣

.م١٩٩٥-#١٤١٥هريندن، الواليات املتحدة األمريكية، ط معادة، 
اجليـزاين، دار املنهـاج، حممد حسني. ، دحقيقة الرضورة الرشعية وتطبيقاهتا املعارصة-٣٤٤

.ه١٤٢٨الرياض، الطبعة األوىل، 
عبــد اجلليــل زهــري ضــمرة، دار . ، داحلكــم الــرشعي بــني أصــالة الثبــات والــصالحية-٣٤٥

. م٢٠٠٦-ه١٤٢٦النفائس، األردن، الطبعة األوىل، 
.حممد عبد الوهاب بحريي، مطبعة السعادة، القاهرة. ، داحليل يف الرشيعة اإلسالمية-٣٤٦
ــات -٣٤٧ ــنصدراس ــم ال ــاد وفه ــشائر .، ديف االجته ــسوسوه، دار الب ــد ال ــد حمم ــد املجي عب

.م٢٠٠٣-ه١٤٢٤اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
وهبة الزحييل، دار اخلري، دمشق، الطبعـة . ، دالرخص الرشعية، أحكامها وضوابطها-٣٤٨

.م١٩٩٣-ه١٤١٣األوىل، 
أيب بكـر الـسيوطي، الـدين عبـد الـرمحن بـن، جلـاللالرد عىل مـن أخلـد إىل األرض-٣٤٩

ه١٤١٣خليل عيسى، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، : حتقيق
.أمحد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت: ، لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، حتقيقالرسالة-٣٥٠
صالح بن عبد اهللا بـن محيـد، . ، درفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية ضوابطه وتطبيقاته-٣٥١

.#١٤٠٣أم القرى، مكة املكرمة، الكتاب الثالثون، الطبعة األوىل، جامعة
عبــد العزيــز . د: ، لعبــد اهللا بــن أمحــد بــن قدامــة املقــديس، حتقيــقروضــة النــاظر وجنــة املنــاظر-٣٥٢



 

.م١٩٨٧-ه١٤٠٨الرمحن، نرش جامعة امللك عبد العزيز، الرياض، الطبعة الرابعة، عبد
وهبـة الـزحييل، دار املكتبـي .، دوالعمل الفقهيسبل االستفادة من النوازل والفتاوي-٣٥٣

.م٢٠٠١-ه١٤٢١للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، الطبعة األوىل، 
بـن امـسعود سعد الـدين ، لـملتن التنقيح يف أصـول الفقـهرشح التلويح عىل التوضيح-٣٥٤

-#١٤١٦زكريــا عمــريات، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، : ، حتقيــقعمــر التفتــازاين
.م١٩٩٦

: ، حتقيـقإلجيـيعـضد الـدين عبـد الـرمحن ا، لالعضد عىل خمترص ابـن احلاجـبرشح -٣٥٥
.م٢٠٠٤-#١٤٢٤، ١حممد حسن حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

حممـد الـزحييل،  .د: ، ملحمد بن النجار الفتـوحي احلنـبيل، حتقيـقرشح الكوكب املنري-٣٥٦
.م١٩٩٧-ه١٤١٨نزيه محاد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، .د

عبد املجيد الرتكي، دار : ، أليب إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي، حتقيقرشح اللمع-٣٥٧
.م١٩٨٨-#١٤٠٨الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

.ه١٤٠٢-م١٩٨٢، البن السبكي، مع حاشية البناين، دار الفكر، رشح املحيل عىل مجع اجلوامع-٣٥٨
تبـة األزهريـة للـرتاث، القــاهرة، ، لـشهاب الـدين القـرايف، املكرشح تنقـيح الفـصول-٣٥٩

.ه١٤١٤الطبعة الثانية، 
، ومعـه حاشـية العطـار، دار ، جلالل الـدين حممـد بـن أمحـد املحـيلرشح مجع اجلوامع-٣٦٠

.الكتب العلمية، بريوت
، البـن عابـدين، طبـع ضـمن جمموعـة رسـائل ابـن عابـدين، رشح عقود رسم املفتـي-٣٦١

.ستانة، حممد هاشم القطبياآل
عبـد اهللا . د:، لنجم الدين سليامن بن عبد القوي الطويف، حتقيـقضةرشح خمترصالرو-٣٦٢

ــريوت، ا ــسة الرســالة، ب ــي، مؤس ــد املحــسن الرتك ــن عب ــة األوىلب -ه١٤٠٧، الطبع
.م١٩٨٧



 

حممـد نـارص الـدين : ، ألمحد بن محدان احلنبيل، حتقيـقصفة الفتوى واملفتي واملستفتي-٣٦٣
.ه١٣٩٧بعة الثالثة، األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، الط

َّبـن بيـه، دار املنهـاج، ابن الشيخ املحفوظ اعبد اهللا . ، دصناعة الفتوى وفقه األقليات-٣٦٤
م٢٠٠٧-ه ١٤٢٨جدة، الطبعة األوىل، 

مجـال الـدين : ، أليب الوليد حممـد بـن رشـد احلفيـد، حتقيـقالرضوري يف أصول الفقه-٣٦٥
.م١٩٩٤، العلوي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل

عبـد احلـي عـزب عبـد العـال، مطبعـة . ، دالضوابط الرشعية لإلفتاء عند األصـوليني-٣٦٦
.م٢٠٠٠-ه١٤٢٠الغد، القاهرة، 

حممــد ســعيد رمــضان البــوطي، املكتبــة .، دضــوابط املــصلحة يف الــرشيعة اإلســالمية-٣٦٧
.م١٩٦٦-# ١٣٨٦األموية، دمشق، الطبعة األوىل، 

حممد سعد بن أمحد اليويب، دار . املتساهلني فيها، د، والرد عىل ضوابط تيسري الفتوى-٣٦٨
ه١٤٢٦ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل، 

، الطبعـة نعـامن جغـيم، دار النفـائس، األردن. ، دطرق الكشف عن مقاصـد الـشارع-٣٦٩
.م٢٠٠٢-#١٤٢٢األوىل، 

.م١٩٩٢-ه١٤١٢، للشيخ أمحد فهمي أيب سنة، الطبعة الثانية، العرف والعادة يف رأي الفقهاء-٣٧٠
ه، مؤسـسة الفرقـان للـرتاث َّعبـد اهللا بـن بيـ. ، دعالقة مقاصد الرشيعة بأصول الفقـه-٣٧١

.م٢٠٠٦-#١٤٢٧اإلسالمي، لندن، الطبعة الثانية 
.م١٩٧٩، ألمحد إبراهيم، دار األنصار، القاهرة، الطبعة الثالثة،علم أصول الفقه-٣٧٢
.المية، القاهرة، الطبعة الثامنة، لعبد الوهاب خالف، مكتبة الدعوة اإلسعلم أصول الفقه-٣٧٣
نـور الـدين اخلـادمي، مكتبـة العبيكـان، الريـاض، الطبعـة . ، دعلم املقاصد الرشعية-٣٧٤

.#١٤٢١األوىل، 
حـسن الـسامحي :، ملحمـد سـعيد احلـسيني، عنايـةعمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق-٣٧٥



 

.١٩٩٧-ه١٤١٨ادري، دمشق، الطبعة الثانية، قسويدان، دار ال
، حممد يرسي، طبع جائزة نايف بن عبد العزيز آل أمهيتها وضوابطها وآثارهاالفتوى -٣٧٦

.م٢٠٠٧-#١٤٢٨سعود، الطبعة األوىل، 
يوســف القرضــاوي، دار الــصحوة، القــاهرة، . ، دالفتــوى بــني االنــضباط والتــسيب-٣٧٧

.م١٩٨٨-ه١٤٠٨الطبعة األوىل، 
عبد احلكيم القايض، حممد : ، ملحمد مجال الدين القاسمي، حتقيقالفتوى يف اإلسالم-٣٧٨

.م١٩٨٦-ه١٤٠٦دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
حممد سليامن األشقر، دار النفائس، األردن، الطبعـة الثالثـة، .، دالفتيا ومناهج اإلفتاء-٣٧٩

.م١٩٩٣-ه١٤١٣
عجيـل جاســم .د: ، ألمحـد بــن عـيل الـرازي اجلــصاص، حتقيـقالفـصول يف األصـول-٣٨٠

. ه١٤٠٥ألوقاف الكويتية، الطبعة األوىل، النشمي، مطبوعات وزارة ا
األنـصاري، لعبـد العـيل حممـد بـن نظـام الـدينفواتح الرمحوت رشح مسلم الثبـوت-٣٨١

-ه١٤٢٣عبــد اهللا حممــود، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة األوىل، : اللكنــوي، حتقيــق
.م٢٠٠٢

وىل، دار حممـد التمبكـي اهلاشـمي، الطبعـة األ. ، دالقواعد األصـولية عنـد ابـن تيميـة-٣٨٢
.ه١٤٢٩الرشد، 

اجلياليل املريني، . ، دالقواعد األصولية عند اإلمام الشاطبي من خالل كتابه املوافقات-٣٨٣
.م٢٠٠٤-ه١٤٢٥دار ابن القيم، الدمام، دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة األوىل، 

ــل-٣٨٤ ــة وحتلي ــرض ودراس ــشاطبي، ع ــام ال ــد اإلم ــد عن ــد املقاص ــرمحن . د:قواع ــد ال عب
.#١٤٢١دمشق، ،دار الفكرالكيالين، 

، لعالء الدين عبد العزيـز بـن أمحـد كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي-٣٨٥
عبد اهللا حممود حممد، دار الكتب العلمية، بـريوت، الطبعـة األوىل، : البخاري، حتقيق



 

.م١٩٩٧-#١٤١٨
الـدين حميـي : ، أليب إسحق إبراهيم بـن عـيل الـشريازي، حتقيـقاللمع يف أصول الفقه-٣٨٦

ديب مستو، ويوسف عيل بديوي، دار الكلم الطيب، ودار ابن كثري، دمشق، الطبعـة 
.م١٩٩٥-ه١٤١٦األوىل، 

.م١٩٦٣، حممد سالم مدكور، املطبعة العاملية، مرص، مباحث احلكم عند األصوليني-٣٨٧
حممـد يوسـف موسـى، دار الكتـاب العـريب، . ، دحمارضات يف تاريخ الفقه اإلسالمي-٣٨٨

.م١٩٥٥، القاهرة
، ملحمد أيب زهرة، مطـابع دار )الكتاب والسنة(حمارضات يف مصادر الفقه اإلسالمي -٣٨٩

.ه١٣٧٥الكتاب العريب، القاهرة، 
حـسني عـيل: ، للقايض أيب بكر بـن العـريب املـالكي، حتقيـقاملحصول يف أصول الفقه-٣٩٠

.م١٩٩٩-ه١٤٢٠البدري، دار البيارق، األردن، الطبعة األوىل، 
: ، أليب عبد اهللا حممد بن عمر، فخر الـدين الـرازي، حتقيـقألصولاملحصول يف علم ا-٣٩١

طه جابر فياض العلواين، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، الطبعـة 
.#١٤٠٠األوىل، 

حممـد . د: ، لعالء الدين عيل بن حممد املعروف بابن اللحـام، حتقيـقاملخترص يف أصول الفقه-٣٩٢
.م١٩٨٠-ه١٤٠٠د العزيز، مكة املكرمة، الكتاب التاسع، مظهر بقا، جامعة امللك عب

، أليب عمـرو عـثامن بـن عمـر خمترص منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل-٣٩٣
نـذير محـادو، دار ابـن حـزم، الطبعـة . د: بن أيب بكر املعـروف بـابن احلاجـب، حتقيـق

.م٢٠٠٦-#١٤٢٧األوىل، 
، )لزمـان واملكــان واألشـخاص واألحــوالا(مـدى تغــري األحكـام بتغــري اجلهـات األربــع-٣٩٤

.، وزارة األوقاف، اإلدارة العامة لبحوث الدعوةاهللا ربيععبد.د
الطبعــة ، للــشيخ مــصطفى أمحــد الزرقــا، دار القلــم، دمــشق، املــدخل الفقهــي العــام-٣٩٥



 

.م١٩٩٨-ه ١٤١٨، األوىل
.حسني مطاوع الرتتوري، مؤسسة االعتصام.د.، أاملدخل إىل فقه النوازل-٣٩٦
.عبد الكريم زيدان، دار عمر بن اخلطاب، اإلسكندرية. ، ددخل لدراسة الرشيعة اإلسالميةامل-٣٩٧
، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، يوسـف القرضـاوي.، دمدخل لدراسة الـرشيعة اإلسـالمية-٣٩٨

.م١٩٩١-#١٤١١الطبعة األوىل، 
ملحمــد األمــني بــن حممــد املختــار اجلكنــي ،مــذكرة أصــول الفقــه عــىل روضــة النــاظر-٣٩٩

.#١٤٢٦طي، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، الشنقي
ــول-٤٠٠ ــم األص ــصفى يف عل ــقاملست ــزايل، حتقي ــد الغ ــن حمم ــد ب ــد حمم ــد : ، أليب حام حمم

.#١٤١٣السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، عبد
د احلميـد، مطبعـة حممـد حميـي الـدين عبـ: آلل تيميـة، حتقيـق،املسودة يف أصول الفقه-٤٠١

.املدين، القاهرة
ــه-٤٠٢ ــص في ــيام ال ن ــالمي ف ــرشيع اإلس ــصادر الت ــم،م ــالف، دار القل ــاب خ ــد الوه ، لعب

.م١٩٩٣-ه ١٤١٤، الطبعة السادسةالكويت، 
ــاملــصلحة يف ال-٤٠٣ ــة وتعليــقمــصطفى زيــد.، درشيع اإلســالميت حممــد يــرسي، : ، عناي

.اليرس، القاهرةدار
عالء الدين حـسني رحـال، . ، دخ اإلسالم ابن تيميةمعامل وضوابط االجتهاد عند شي-٤٠٤

.م٢٠٠٢-ه١٤٢٢دار النفائس، األردن، الطبعة األوىل، 
: ، أليب احلــسني حممــد بـن عــيل بــن الطيــب البــرصي، حتقيــقاملعتمـد يف أصــول الفقــه-٤٠٥

-#١٣٨٤جمموعة من الباحثني، املعهد العلمي الفرنيس للدراسات العربية بدمشق، 
.م١٩٦٤

حممـد : ، جلالل الدين أيب حممد عمر بن حممد بن عمر اخلبازي، حتقيـقصول الفقهاملغني يف أ-٤٠٦
.#١٤٠٣مظهر بقا، مركز البحث العلمي إحياء الرتاث بجامعة أم القرى، الطبعة األوىل، 



 

، الـرشكة التونـسية للتوزيـع، بـن عاشـورا، ملحمد الطاهر مقاصد الرشيعة اإلسالمية-٤٠٧
.م١٩٨٨قرطاج، الطبعة الثالثة، 

حممـد سـعد اليــويب، دار . ، دمقاصـد الـرشيعة اإلسـالمية وعالقتهـا باألدلـة الـرشعية-٤٠٨
.م١٩٩٨-ه١٤١٨اهلجرة، الرياض، الطبعة األوىل، 

.م١٩٩٣، لعالل الفايس، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة اخلامسة، مقاصد الرشيعة ومكارمها-٤٠٩
عهـد العـاملي للفكـر يوسـف حامـد العـامل، امل. ، داملقاصد العامة للـرشيعة اإلسـالمية-٤١٠

.م١٩٩٤-ه١٤١٥اإلسالمي، الطبعة الثانية، 
عمر سـليامن األشـقر، مكتبـة الفـالح، . ، دمقاصد املكلفني فيام يتعبد به لرب العاملني-٤١١

.م١٩٨١-ه١٤٠١الكويت، الطبعة األوىل، 
حممـد حـسن هيتـو، دار : ، أليب حامـد الغـزايل، حتقيـقاملنخول من تعليقات األصـول-٤١٢

.م١٩٨٠-#١٤٠٠الطبعة الثانية، الفكر دمشق،
عمـر سـليامن أسـامة .، داجلوزيـة دراسـة وموازنـةابـن قـيماإلمـام منهج اإلفتاء عنـد-٤١٣

.م٢٠٠٤-#١٤٢٣، دار النفائس، األردن، الطبعة األوىل، األشقر
مـسفر بـن عـيل القحطـاين، دار .، دمنهج اسـتنباط أحكـام النـوازل الفقهيـة املعـارصة-٤١٤

.م٢٠٠٣-ه١٤٢٤الطبعة األوىل، األندلس اخلرضاء، جدة،
أليب إســحاق إبــراهيم بــن موســى الــشاطبي، ومعــه ، يف أصــول الــرشيعةاملوافقــات-٤١٥

.حممد عبد اهللا دراز، دار املعرفة، بريوت: الشيخ عبد اهللا دراز، عناية: تعليقات
-#١٤٣١، الطبعــة األوىلالقــاهرة، ، حممــد يــرسي، دار اليــرس، ميثــاق اإلفتــاء املعــارص-٤١٦

.م٢٠١٠
.، لعبد اهللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، مطبعة فضالة، املغربنرش البنود عىل مراقي السعود-٤١٧
ضمن جمموعة رسائل ،، البن عابديننرش العرف يف بناء بعض األحكام عىل العرف-٤١٨

.ابن عابدين



 

ــه-٤١٩ ــول الفق ــرات يف أص ــة األوىل، . ، دنظ ــائس، األردن، الطبع ــقر، دار النف ــر األش عم
.م١٩٩٩-ه١٤١٩

أيمن عبد احلميد البدارين، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة . ، دنظرية التقعيد األصويل-٤٢٠
.م٢٠٠٦-#١٤٢٧األوىل، 

ــشاطبي-٤٢١ ــام ال ــد اإلم ــد عن ــة املقاص ــاب نظري ــة للكت ــدار العاملي ــسوين، ال ــد الري ، ألمح
.م١٩٩٢-ه ١٤١٢اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

، مـصورة عـامل بد الرحيم اإلسنوي، جلامل الدين عهناية السول رشح منهاج األصول-٤٢٢
.ه١٣٤٣الكتب عن مجعية نرش الكتب العربية، القاهرة،



املحـسن عبـد اهللا بـن عبـد.د: ، أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري، حتقيـقالبداية والنهاية-٤٢٣
.م١٩٩٧-#١٤١٧الرتكي، دار هجر، الطبعة األوىل، 

وعبد القـادر األرنـاؤوط، ،شعيب: ، البن القيم، حتقيقي خري العبادزاد املعاد يف هد-٤٢٤
.#١٤٠٧، ٥مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل

جمموعـة : ، لشمس الدين حممد بن أمحد بـن عـثامن الـذهبي، حتقيـقسري أعالم النبالء-٤٢٥
.من كبار الباحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت

.م١٩٩٧رصية العامة للكتاب، ، ألمحد أمني، اهليئة املضحى اإلسالم-٤٢٦


ــصحابة،-٤٢٧ ــز ال ــر يبألاإلصــابة يف متيي ــن حج ــيل ب ــن ع ــد ب ــدين أمح ــهاب ال ــضل ش الف
.#١٤١٢عيل حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل، : حتقيقالعسقالين،

.م٢٠٠٢، اخلامسة عرشة، الطبعة ، خلري الدين الزركيل، دار العلم للمالينياألعالم-٤٢٨
، ملحمــد بــن عــيل الــشوكاين، مطبعــة البـدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الـسابع-٤٢٩



 

.#١٣٤٨السعادة، القاهرة، الطبعة األوىل، 
حممـد أيب: ، جلـالل الـدين الـسيوطي، حتقيـقبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة-٤٣٠

.م١٩٧٩-#١٣٩٩، الفضل إبراهيم، دار الفكر، الطبعة الثانية
.، لشمس الدين الذهبي، دار الكتب العلمية، بريوتتذكرة احلفاظ-٤٣١
للقـايض عيـاض بـن موسـى ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك-٤٣٢

جمموعة من الباحثني، وزارة األوقاف املغربيـة، الطبعـة الثانيـة، : حتقيقاليحصبي البستي، 
. م١٩٨٣-#١٤٠٣

حممد عوامة، دار : ، للحافط أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، حتقيقبتقريب التهذي-٤٣٣
.م١٩٩١-#١٤١١الرشيد، حلب، الطبعة الثالثة، 

الدين أيب حممد عبد القادر بن حممد القريش، ي، ملحياجلواهر املضية يف طبقات احلنفية-٤٣٤
.م١٩٩٣-#١٤١٣عبد الفتاح احللو، دار هجر، الطبعة الثانية، . د: حتقيق

، إلبراهيم بن نور الدين املعـروف بـابن باج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهبالدي-٤٣٥
.النور، دار الرتاث، القاهرةحممد األمحدي أيب: فرحون املالكي، حتقيق

. د: ، ملحمد بن عبد اهللا بن محيد النجدي، حتقيـقالسحب الوابلة عىل رضائح احلنابلة-٤٣٦
مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة األوىل، عبـد الـرمحن العثيمـني،. د، بكر أبو زيـد

.م١٩٩٦-#١٤١٦
خملـوف، املطبعـة الـسلفية، بن، ملحمد بن حممدشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية-٤٣٧

.#١٣٤٩القاهرة، 
: ، لعبد احلي بن أمحد بن حممد العكري املـشهور بـابن العـامد، حتقيـقشذرات الذهب-٤٣٨

.م١٩٨٦-#١٤٠٦الطبعة األوىل، حممود األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، 
حممود .د: ، لتاج الدين عبد الوهاب بن عيل السبكي، حتقيقطبقات الشافعية الكربى-٤٣٩

.#١٤١٣عبد الفتاح احللو، دار هجر، الطبعة الثانية، .حممد الطناحي، د



 

احلـافظ عبـد العلـيم خـان، . د:، لتقي الدين ابن قايض شهبة، عنايـةطبقات الشافعية-٤٤٠
.م١٩٧٩-#١٣٩٩ائرة املعارف العثامنية، حيدرآباد، الطبعة األوىل، مطبعة جملس د

، أليب إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي، دار الرائد العريب، بـريوت، طبقات الفقهاء-٤٤١
.م١٩٩٠لبنان، الطبعة األوىل، 

سليامن بن صالح اخلزي، مكتبة : ، ألمحد بن حممد األدنروي، حتقيقطبقات املفرسين-٤٤٢
.م١٩٩٧-#١٤١٧، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، العلوم واحلكم

بكر بن عبد اهللا أبـو زيـد، دار الرشـد، الريـاض، الطبعـة األوىل، . ، دطبقات النسابني-٤٤٣
.م١٩٨٧-#١٤٠٧

.، أليب احلسنات حممد عبد احلي اللكنوي، دار املعرفة، بريوتالفوائد البهية يف تراجم احلنفية-٤٤٤
، ملحمد بن عبد احلي اللكلنوي اهلندي احلنفـي، احلنفيةالفوائد البهية يف تراجم فقهاء-٤٤٥

.، دار الكتب العلمية، بريوت)ه١٣٠٤(املتوىف 
حممد : ، لشمس الدين الذهبي، حتقيقالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة-٤٤٦

وأمحــد حممــد نمــر اخلطيــب، دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية ومؤســسة علــوم ،عوامــة
.م١٩٩٢-#١٤١٣األوىل، القرآن، الطبعة 

، لربهـان الـدين إبـراهيم بـن حممـد بـن املقصد األرشد يف ذكر أصـحاب اإلمـام أمحـد-٤٤٧
.م١٩٩٠-#١٤١٠بن سليامن العثيمني، مكتبة الرشد، نعبد الرمح: مفلح، حتقيق

، لـشمس الـدين حممـد بـن أمحـد الـذهبي، ومعـه ذيـل ميزان االعتدال يف نقد الرجال-٤٤٨
عـيل حممـد :لفضل عبد الرحيم بـن احلـسني العراقـي، حتقيـقميزان االعتدال، أليب ا

عــوض، وعــادل أمحــد عبــد املوجــود، وعبــد الفتــاح أيب ســنة، دار الكتــب العلميــة، 
.م١٩٩٥-#١٤١٦، الطبعة األوىلبريوت، لبنان، 

، لعبد احلي ابن فخر الدين احلـسيني، دار ابـن نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر-٤٤٩
.م١٩٩٩-#١٤٢٠عة األوىل، حزم، بريوت، الطب



 

، أليب العبـاس شـمس الـدين أمحـد بـن حممـد بـن وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان-٤٥٠
.إحسان عباس، دار صادر، بريوت: خلكان، حتقيق



ــة-٤٥١ ــن مفلــح، حتقيــقاآلداب الــرشعية واملــنح املرعي شــعيب :، لــشمس الــدين حممــد ب
ــؤوط ــا،األرن ــر القي ــة، وعم ــة الثالث ــريوت، الطبع ــالة، ب ــسة الرس -#١٤١٩م، مؤس

.م١٩٩٩
دار أويل النهى، الرياض، الطبعة أبحاث هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية،-٤٥٢

.م١٩٩٢-#١٤١٢الثانية، 
: ، أليب عبد اهللا عبيد اهللا بـن حممـد العكـربي املعـروف بـابن بطـة، حتقيـقإبطال احليل-٤٥٣

.اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثةزهري الشاويش، املكتب
عــامر طــالبي، دار الغــرب اإلســالمي، . د:، مجــع ودراســةابــن بــاديس حياتــه وآثــاره-٤٥٤

.م١٩٨٣بريوت، الطبعة الثانية، 
، ملحمـد نـارص الـدين األلبـاين، مكتبـة األجوبة النافعة عن أسئلة جلنة مسجد اجلامعة-٤٥٥

.م٢٠٠٠-#١٤٢٠املعارف، الرياض، الطبعة األوىل، 
وشـاكر بـن توفيـق ،يوسف بـن أمحـد البكـري:، البن القيم، حتقيقأحكام أهل الذمة-٤٥٦

.م١٩٩٧-هـ ١٤١٨العاروري، رمادي للنرش، الدمام، الطبعة األوىل، 
أمحـد رشف الـدين، جامعـة الكويـت، الطبعـة . ، دأحكام التأمني يف القانون والقضاء-٤٥٧

.#١٤٠٣األوىل، 
ــع والنــرش، تــرشيع املغــريبأحكــام القــانون الــدويل اخلــاص يف ال-٤٥٨ ، دار توبقــال للتوزي

.م١٩٩٢الرباط، الطبعة الرابعة، 
.، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل، دار املعرفة، بريوتإحياء علوم الدين-٤٥٩
، أليب املعــايل عبــد امللــك بــن عبــد اهللا اإلرشــاد إىل قواطــع األدلــة يف أصــول االعتقــاد-٤٦٠



 

عـيل عبـد املـنعم عبـد احلميـد، مكتبـة . دحممـد يوسـف مـويس، . د: اجلويني، حتقيـق
.م١٩٥٠-ه١٣٦٩اخلانجي، القاهرة، 

.م١٩٩٠-#١٤١٠، جلامل سلطان، دار الصفا، القاهرة، الطبعة األوىل، أزمة احلوار الديني-٤٦١
ناديـة مـصطفى، ضـمن بحـوث تقريـر . ، دأزمة كوسوفا بني الذاكرة واألزمة الراهنة-٤٦٢

.م١٩٩٩أمتي يف العامل، عام 
، لعيل اخلفيف، دار الفكـر العـريب، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة، الف الفقهاءأسباب اخت-٤٦٣

م١٩٩٦-#١٤١٦
حممـد رشـاد سـامل، نـرش جامعـة اإلمـام حممـد بـن . د: ، البن تيميـة، حتقيـقاالستقامة-٤٦٤

.ه١٤٠٣سعود، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 
.نون واآلداب، الكويت، فهمي هويدي، املجلس الوطني للثقافة والفاإلسالم يف الصني-٤٦٥
حممـد عـامرة، مكتبـة الـرشوق . ، داملـايض واحلـارض واملـستقبل-اإلسالم واألقليـات-٤٦٦

.م٢٠٠٣-ه١٤٢٣الدولية، القاهرة، الطبعة األوىل، 
يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعـة . ، دًاإلسالم والعلامنية وجها لوجه-٤٦٧

.م١٩٩٧السابعة، 
حممــد كــامل فهمــي، مؤســسة الثقافــة اجلامعيــة، . ، داصأصــول القــانون الــدويل اخلــ-٤٦٨

.م١٩٩٢اإلسكندرية، الطبعة الثانية، 
، أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيـوب املعـروف إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان-٤٦٩

حممـد حامـد الفقـي، دار املعرفـة، بـريوت، الطبعـة الثانيـة، : بابن قيم اجلوزية، حتقيـق
.م١٩٧٥-#١٣٩٥

حممد عيل ضناوي، مؤسسة الريـان للطباعـة والنـرش . ، دليات اإلسالمية يف العاملاألق-٤٧٠
.ه١٤١٣بريوت، الطبعة األوىل، ،والتوزيع

عيل الكتاين، مكتبة املنار، مكة املكرمة، الطبعـة . ، داألقليات اإلسالمية يف العامل اليوم-٤٧١



 

.م١٩٨٨األوىل، 
الـــسيد تقـــي الـــدين، مطبعـــة ، أمحـــد األقليـــات اإلســـالمية يف جنـــوب الباســـفيكي-٤٧٢

.م١٩٩٠األزهر،
ــرنني-٤٧٣ ــني ق ــا ب ــة، . ، دأمتن ــة الثاني ــاهرة، الطبع ــرشوق، الق ــاوي، دار ال ــف القرض يوس

.م٢٠٠٢-ه١٤٢٣
، األنــوار الكاشــفة ملــا يف كتــاب أضــواء عــىل الــسنة مــن الزلــل والتــضليل واملجازفــة-٤٧٤

. م١٩٨٢-# ١٤٠٢الرمحن بن حييى املعلمي اليامين، عامل الكتب، بريوت لعبد
ي، دار الفـضيلة، الريـاض، قـعبد اهللا الطري. ، دأهل احلل والعقد صفاهتم ووظائفهم-٤٧٥

#١٤٢٥الطبعة الثانية، 
ــامل-٤٧٦ ــالمية يف الع ــات اإلس ــات واجلالي ــاع األقلي ــاء، . ، دأوض ــداغر، دار الوف ــدي ال جم

.م٢٠٠٦-ه١٤٢٦املنصورة، مرص، الطبعة األوىل، 
.م١٩٩٣بن عبد الكريم اجلزائري، الطبعة الثانية، ، ملحمدتبديل اجلنسية ردة وخيانة-٤٧٧
، الطبعـة الـدويلصـالح الـصاوي، دار اإلعـالم.، دحتكيم الرشيعة ودعاوى اخلصوم-٤٧٨

.م١٩٩٤-#١٤١٤األوىل، 
زيـد، دار ، ضمن املجموعة العلمية للدكتور بكر أيبالتعامل وأثره عىل الفكر والكتاب-٤٧٩

.#١٤١٦العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 
عـدنان عـيل . ، دالتعامل مع جمتمع غري مسلم من خالل االنتامء الـصادق إىل اإلسـالم-٤٨٠

.ه١٤١٧النحوي، دار النحوي للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، 
، ، ســورمحن هــداياتالتعــايش الــسلمي بــني املــسلمني وغــريهم داخــل دولــة واحــدة-٤٨١

. م٢٠٠١رة، الطبعة األوىل، حممد عبد الرمحن مندور، دار السالم، القاه: ترمجة
ــاب العــريب، بــريوت، : ، للجرجــاين، حتقيــقالتعريفــات-٤٨٢ إبــراهيم اإلبيــاري، دار الكت

.ه١٤٠٥الطبعة األوىل 



 

عامد الدين أمحد : ، ملحمد بن الطيب الباقالين، حتقيقمتهيد األوائل وتلخيص الدالئل-٤٨٣
.م١٩٧٨-ه١٤٠٧حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 

حـسن أيب األشـبال : ، أليب عمر يوسف بن عبد الـرب، حتقيـقالعلم وفضلهجامع بيان-٤٨٤
.م١٩٩٤-#١٤١٤الزهريي، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل، 

صالح الصاوي، دار الـصفوة، القـاهرة، . ، دمجاعة املسلمني مفهومها وكيفية لزومها-٤٨٥
.#١٤٠٩الطبعة األوىل، 

، فــؤاد عبــد املــنعم ريــاض، معهــد البحــوث رنــةاجلنــسية يف التــرشيعات العربيــة املقا-٤٨٦
.م١٩٧٥والدراسات العربية، 

.م١٩٨٩الصادق الغرياين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت . ، داحلكم الرشعي بني العقل والنقل-٤٨٧
، للدكتور حممد سعيد البوطي، الدار املتحدة، دمـشق حوار حول مشكالت حضارية-٤٨٨

.ه١٤١٠الطبعة الثالثة 
.#١٣٨٢، ١عمر األشقر، مكتبة الفالح، الكويت، ط. ، دإلسالميةخصائص الرشيعة ا-٤٨٩
.، لعبد الوهاب خالف، دار القلم، الكويتخالصة الترشيع اإلسالمي-٤٩٠
حممـد . د:بـن تيميـة احلـراين، حتقيـقا، لتقي الدين أمحد بن عبد احلليم درء تعارض العقل والنقل-٤٩١

.م١٩٩١-ه١٤١١طبعة الثانية، رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض، ال
يوسـف القرضـاوي، مطبوعـات املجلـس . ، دشـبهاتُّدَرَوٌالدين والسياسة، تأصيل-٤٩٢

.#١٤٢٨األورويب لإلفتاء، الطبعة األوىل، 
، أمحد املحمود، من منشورات حزب التحرير اإلسالمي دار األمة الدعوة إىل اإلسالم-٤٩٣

.للطباعة والنرش، بريوت
ن، َّ، جابر إبراهيم الراوي، دار جمدالوي، عـامالقانون األردينرشح أحكام اجلنسية يف-٤٩٤

.م١٩٩٣الطبعة األوىل، 
، أليب القاسـم هبـة اهللا بـن احلـسن الطـربي رشح أصول اعتقـاد أهـل الـسنة واجلامعـة-٤٩٥



 

أمحد بـن سـعد بـن محـدان الغامـدي، دار طيبـة، الريـاض، الطبعـة : الاللكائي، حتقيق
.م١٩٩٥-ه١٤١٦الرابعة، 

حممـد نـارص الـدين : ج أحاديثـهَّبن أيب العـز احلنفـي، خـرال، لعقيدة الطحاويةرشح ا-٤٩٦
.#١٣٩٨األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

ــان-٤٩٧ ــان ومك ــل زم ــالحها للتطبيــق يف ك ــا وص ــالم خلوده ــة اإلس يوســف . ، درشيع
م١٩٧٣، ه١٣٩٣القرضاوي، املكتب اإلسالمي، بريوت، 

اهللا مبــرش الطــرازي، كليــة ، عبــديــة البوســنة واهلرســكصــفحات مــن تــاريخ مجهور-٤٩٨
.م١٩٩٢-ه١٤١٣اآلداب، جدة، 

: بن قيم اجلوزية، حتقيـقا، لشمس الدين حممد بن أيب بكر الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة-٤٩٩
.م١٩٩٨-ه١٤١٨عيل حممد الدخيل، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثالثة، 

سيد اجلمييل، دار ابن زيدون، بريوت، الطبعة . د: قيق، البن اجلوزي، حتصيد اخلاطر-٥٠٠
.م١٩٨٦-ه١٤٠٦األوىل، 

.م١٩٣٧، لعبد العزيز امليمني، جلنة التأليف والرتمجة والنرش، القاهرة، الطرائف األدبية-٥٠١
.م١٩٩٠عادل طه يونس، مكتبة ابن سينا، القاهرة، . ، دالعامل اإلسالمي اليوم-٥٠٢
-ه١٤٠٥القاهرة، الطبعة األوىل، ،شاكر، دار الصحوة، حممودالعامل اإلسالمي اليوم-٥٠٣

.م١٩٨٥
.ه١٤٠٣بريوت، الطبعة الثانية، ،، حممود شاكر، املكتب اإلسالميالعامل اإلسالمي-٥٠٤
.، حممد نرص مهنا، دار غريب احلديث، القاهرةعلم السياسة-٥٠٥
بـن عبـد سـفر. ، دالعلامنية، نـشأهتا وتطورهـا وآثارهـا يف احليـاة اإلسـالمية املعـارصة-٥٠٦

.الرمحن احلوايل، دار اهلجرة
.جماهد ديرانية، دار املنارة، جدة، الطبعة الثالثة:، مجع وترتيبفتاوي الشيخ عيل الطنطاوي-٥٠٧
ــه التــرشيعية والفكريــة-٥٠٨ حــسن الفــياليل، بحــث مقــدم لــشعبة .، دفقــه النــوازل وقيمت



 

مــد بــن الدراســات اإلســالمية يف كليــة اآلداب والعلــوم اإلنــسانية جــامع ســيدي حم
، وبحثه يف ملتقى القريوان مركز علمي مـالكي بـني املـرشق ه١٤٠٤اهللا، فاس، عبد

.ه١٤١٤واملغرب حتى هناية القرن اخلامس للهجرة، عام 
عـادل بـن يوسـف : ، أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيـب البغـدادي، حتقيـقالفقيه واملتفقه-٥٠٩

.م١٩٩٦-ه١٤١٧العزازي، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل، 
ــالمي-٥١٠ ــرشيع اإلس ــسفة الت ــريوت، فل ــني، ب ــم للمالي ــصاين، دار العل ــبحي املحم ، ص

.م، الطبعة الثالثة١٩٦١-ه١٣٨٠
.م٢٠٠٠طه جابر العلواين، هنضة مرص، . ، ديف فقه األقليات املسلمة-٥١١
.م١٩٥٦، أمحد مسلم، مكتبة النهضة العربية، الطبعة األوىل، القانون الدويل اخلاص-٥١٢
.م١٩٨٠رأفت غنيمي، عامل الكتب، بريوت، . عبد الشايف غنيم، د. ، دمية معارصةقضايا إسال-٥١٣
حممـد الـشحات اجلنـدي، سلـسلة . ، دقضايا اجلاليات املسلمة يف املجتمعات الغربيـة-٥١٤

قــضايا إســالمية صــادرة عــن وزارة األوقــاف، املجلــس األعــىل للــشئون اإلســالمية، 
.#١٤٢٩الطبعة األوىل، 

عبــد اهللا بــن عمــر .د: بكــر حممــد بــن احلــسني اآلجــري، حتقيــق، أليبكتــاب الــرشيعة-٥١٥
.م١٩٩٩-# ١٤٢٠الدميجي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الثانية، 

عـيل دحـروج، . د: ، ملحمد عيل التهانوي، حتقيقكشاف اصطالحات الفنون والعلوم-٥١٦
.م١٩٩٦مكتبة لبنان، بريوت، الطبعة األوىل، 

، ملـصطفى بـن عبـد اهللا الـشهري بحـاجي نـونكشف الظنون عـن أسـامي الكتـب والف-٥١٧
.خليفة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

، األستاذ حممد عبـد اهللا الـسامن، األمانـة العامـة للجنـة حمنة األقليات املسلمة يف العامل-٥١٨
.العليا للدعوة اإلسالمية باألزهر الرشيف

ــا-٥١٩ ــات املــسلمة يف أوروب ــة األقلي ــرازق، ال. ، دحمن ــد ال قــاهرة، مطبعــة أوالد حممــود عب



 

.م١٩٩٦العال عبد
، البن القيم، اخترصه الشيخ حممد املوصيل، دار الكتب خمترص الصواعق املرسلة-٥٢٠

.ه١٤٠٥العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
، لعبد الرمحن بن أيب شـامة، ضـمن جمموعـة خمترص كتاب املؤمل للرد إىل األمر األول-٥٢١

.الرسائل املنريية
بـن قـيم ا، ملحمـد بـن أيب بكـر ني منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نـستعنيمدارج السالكني ب-٥٢٢

حممـد حامـد الفقـي، دار الكتـاب العـريب، بـريوت، الطبعـة الثانيـة، : اجلوزية، حتقيـق
.م١٩٧٣-ه١٣٩٣

. د: ، لعبد القادر بن بدران الدمـشقي، حتقيـقاملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل-٥٢٣
.م١٩٨١-ه١٤٠١ريوت، الطبعة الثانية، عبد اهللا الرتكي، مؤسسة الرسالة، ب

بكر أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، .، داملدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل-٥٢٤
.ه١٤١٧الطبعة األوىل، 

، لعبد املنعم عبـد الغفـور حيـدر، رسـالة املسائل العقدية املتعلقة باألقليات اإلسالمية-٥٢٥
.#١٤٢٦ن، جامعة أم القرى، دكتوراه خمطوطة بكلية الدعوة وأصول الدي

، حسام شاكر، بحـث مسلمو أوروبا واملشاركة السياسية مالمح الواقع وخيارات التطوير-٥٢٦
.م٢٠٠٧، اجلزء الثاين، ١١-١٠ضمن املجلة العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء، العدد 

، األستاذ حممود شاكر، املكتب اإلسـالمي، بـريوت، املسلمون حتت سيطرة الشيوعية-٥٢٧
.ه١٤٠٢طبعة الثالثة، ال

، رسالة ماجستري، حـسن عبـد القـادر، قـسم الثقافـة اإلسـالمية، املسلمون يف تايالند-٥٢٨
.كلية الرتبية جامعة امللك سعود، الرياض

. ، دمـشكالت الـدعوة إىل اإلسـالم يف جمتمـع األقليـات املـسلمة يف أوروبـا وعالجهــا-٥٢٩
.ام حممد بن سعود اإلسالميةبجامعة اإلمخمطوطةتوفيق السديري، رسالة دكتوراه



 

. م٢٠٠٨-# ١٤٢٩، حممد يرسي، دار اليرس، القاهرة، الطبعة الثالثة، معامل يف أصول الدعوة-٥٣٠
، ألمحد سويلم العمري، اهليئة املرصية العامة للكتـاب، معجم العلوم السياسية امليرس-٥٣١

.م١٩٨٥القاهرة، 
.إحياء الرتاث العريب، بريوت، لعمر رضا كحالة، مكتبة املثنى ودار معجم املؤلفني-٥٣٢
بـن القـيم، ا، أليب عبد اهللا حممد بـن أيب بكـر مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة-٥٣٣

.م١٩٩٦-# ١٤١٦احلميد احللبي، دار ابن عفان، الطبعة األوىل، عيل حسن عبد: حتقيق
ة، بـريوت، ، لطـاش كـربي زاده، دار الكتـب العلميـمفتاح السعادة ومصباح الـسيادة-٥٣٤

.م١٩٨٥-ه١٤٠٥الطبعة األوىل، 
، لنظام الدين عبد احلميد، مؤسسة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة مفهوم الفقه اإلسالمي-٥٣٥

.م١٩٨٤-#١٤٠٤األوىل، 
.م١٩٨٤، لعبد الرمحن بن خلدون، دار القلم، لبنان، الطبعة اخلامسة، املقدمة-٥٣٦
رضا النحوي، دار النحوي عدنان عيل. ، دملحمة البوسنة واهلرسك اجلريمة الكربى-٥٣٧

.م١٩٩٣-ه١٤١٣الرياض، الطبعة األوىل، ،للنرش والتوزيع
أمري عـيل مهنـا، : ، ملحمد بن عبد الكريم بن أيب بكر الشهرستاين، حتقيقامللل والنحل-٥٣٨

م١٩٩٣-ه ١٤١٤وعيل حسن فاعور، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثالثة، 
حممـد . د: بن تيمية، حتقيـقاالدين أمحد بن عبد احلليم أليب العباس تقيمنهاج السنة النبوية، -٥٣٩

.م١٩٨٦-#١٤٠٦رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض، الطبعة األوىل، 
، لعـثامن عـيل حـسن، أهل الـسنة واجلامعـةدمنهج االستدالل عىل مسائل االعتقاد عن-٥٤٠

.م١٩٩٣-ه١٤١٣مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 
ــنهج ا-٥٤١ ، للــشيخ حممــد األمــني الــشنقيطي، اجلامعــة لتــرشيع اإلســالمي وحكمتــهم

.اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة الثانية
، األستاذ فهمـي هويـدي، دار الـرشوق، القـاهرة، الطبعـة الثالثـة، مواطنون ال ذميون-٥٤٢



 

.م١٩٩٩-ه١٤٢٠
تقـي الـدين أيب ، لاملواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثـار املعـروف بـاخلطط املقريزيـة-٥٤٣

.العباس أمحد بن عيل املقريزي، دار صادر، بريوت
مانع بن محـاد . د:، إرشافاملوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة-٥٤٤

.#١٤١٨اجلهني، دار الندوة العاملية للشباب، الطبعة الثالثة، 
للــشيخ مــصطفى ، موقــف العقــل والعلــم والعــامل مــن رب العــاملني وعبــاده املرســلني-٥٤٥

.م١٩٨١-ه١٤٠١صربي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، 
.م١٩٨٣حممد النوهيي، دار اآلداب، بريوت، الطبعة الثانية، . ، دنحو ثورة يف الفكر الديني-٥٤٦
مجال الدين عطية، دار السالم، القاهرة، الطبعـة الثانيـة، . ، دنحو فقه جديد لألقليات-٥٤٧

.م٢٠٠٧-ه١٤٢٨
النـارص موسـى أبـو البـصل، دار عبـد.، دنظرية احلكم القضائي يف الرشيعة والقانون-٥٤٨

.ه١٤٢٠النفائس، األردن، الطبعة األوىل، 
.عبد الكريم غرايبة، مكتبة الرأي، املؤسسة الصحفية األردنية.، دنوازل التاريخ واملستقبل-٥٤٩
ع األقليـات املـسلمة رصد تـارخيي وتـوثيقي ألوضـا-مهوم األقليات املسلمة يف العامل-٥٥٠

عبد املحسن بن سعد الـداود، اهليئـة العامـة للكتـاب، . ، دوجهود اململكة يف خدمتها
.م١٩٩٢-ه١٤١٣الرياض، 

.م١٩٨٧-#١٤٠٨، ملحمد قطب، مؤسسة املدينة، جدة، الطبعة الثانية، واقعنا املعارص-٥٥١
ــالمي-٥٥٢ ــامل اإلس ــة الع ــوجيز يف جغرافي ــا. ، دال ــاين، دار ع ــود الري ــد حمم ــب، حمم مل الكت

.الرياض
.م١٩٦٠هاري زون، مطبعة هرتزل، نيويورك :، حترير رفائيل باتاين، ترمجةيوميات هرتزل-٥٥٣
 

حممد عبد القـادر أبـو فـارس، ضـمن بحـوث املجلـة . ، دأثر إسالم أحد الزوجني يف النكاح-٥٥٤



 

.م٢٠٠٣يناير -ه١٤٢٣و القعدة العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء، العدد الثاين ذ
، مقــال ملحمــد فــاروق نبهــان، جملــة أثــر الفتــاوي والنــوازل يف إثــراء الفقــه اإلســالمي-٥٥٥

.ه١٤٢٠، مجادى اآلخرة ٢٧٦الفيصل، عدد
، ١٩حممد حسني اجليزاين، بحـث يف جملـة العـدل، عـدد رقـم .، داالجتهاد يف النوازل-٥٥٦

.ه١٤٢٤رجب 
عاشـور، مطبـوع يف كتـاب املـؤمتر األول ملجمـع ، بحث للشيخ الفاضل ابن االجتهاد-٥٥٧

.البحوث اإلسالمي بالقاهرة
، عطاء اهللا صديقي، ضمن أساليب التبشري النرصاين بني األقليات املسلمة يف بريطانيا-٥٥٨

بحوث مـؤمتر األقليـات اإلسـالمية يف العـامل ظروفهـا املعـارصة، آالمهـا وآماهلـا، دار 
.م١٩٩٩-ه١٤٢٠الندوة العاملية، 

حممد حممود اهلـواري، أعـامل النـدوة الفقهيـة الطبيـة املنعقـدة .، دحالة النجاساتاست-٥٥٩
.م٢٤/٥/١٩٩٥-٢٢بالكويت يف الفرتة من 

أمحـد . ، داألرسة املسلمة يف أوروبا بني تـأثريات البيئـة االجتامعيـة والعـادات املوروثـة-٥٦٠
.م٢٠٠٦-#١٤٢٧جاء باهللا، بحث يف املؤمتر الدويل للوسطية، الطبعة األوىل، 

عبد اهللا اجلديع، ضمن بحوث املجلـة العلميـة . ، دإسالم املرأة وبقاء زوجها عىل دينه-٥٦١
.م٢٠٠٣للمجلس األورويب لإلفتاء، العدد الثاين، 

، لفيـصل مولـوي، ضـمن بحـوث املجلـة العلميـة إسالم املرأة وبقاء زوجها عىل دينه-٥٦٢
.م٢٠٠٣للمجلس األورويب لإلفتاء، العدد الثاين، 

.م١٩٩٤، مقال بمجلة منار اإلسالم، العدد السابع، يف اهلنداإلسالم-٥٦٣
.، داألصول الرشعية للعالقـات بـني املـسلمني وغـريهم يف املجتمعـات غـري املـسلمة-٥٦٤

حممــد أبــو الفــتح البيــانوين، جملــة جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، العــدد 
.ه١٤١٣السادس، حمرم 



 

. ، دألقليـة املـسلمة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـةأضواء عىل الرتبية والتعليم لدى ا-٥٦٥
كامل كامـل عبـد احلميـد، ضـمن بحـوث مـؤمتر األقليـات املـسلمة يف العـامل ظروفهـا 

.م١٩٩٩-ه١٤٢٠املعارصة، آالمها وآماهلا، دار الندوة العاملية للطباعة والنرش، 
حممـد .،دهـااألعامل والوظـائف، وأثـر الظـروف املعيـشية يف الغـرب يف حلهـا وحرمت-٥٦٦

مقدم إىل الدورة الرابعة ملجمـع فقهـاء الـرشيعة بأمريكـا بالقـاهرة بحث عثامن شبري، 
.م٢٠٠٦

ــات اإلســالمية يف الغــرب-٥٦٧ ــشاري، بحــث بمجلــة املجمــع الفقهــي . ، داألقلي حممــد ب
.م٢٠٠٥-#١٢٤٦اإلسالمي، العدد السادس، اجلزء الرابع، الطبعة األوىل، 

مجـال الـدين حممـد حممـود، .، دت الثقافيـة واالجتامعيـةاألقليات اإلسالمية، املـشكال-٥٦٨
األقليات املسلمة يف العامل، ظروفها املعارصة، آالمها، وآماهلا، : مطبوع ضمن بحوث

.ه١٤٢٠دار الندوة العاملية للطباعة والنرش، 
، جملـة دعـوة ٢٣، سـيد عبـد املجيـد بكـر، العـدد األقليات املسلمة يف آسـيا وأسـرتاليا-٥٦٩

.م١٩٨٣ة عن رابطة العامل اإلسالمي، نوفمرب احلق، صادر
.م١٩٩٢، جملة مستقبل العامل اإلسالمي، مالطا، العدد اخلامس اهنيار االحتاد السوفيتي-٥٧٠
٣، بحـث للـشيخ أمحـد إبـراهيم، جملـة القـانون االقتـصادية عـدد األهلية وعوارضها-٥٧١

.م١٩٣١السنة األوىل 
، غالب حممد الـسيد، حـسن العامل املعارصالبلدان اإلسالمية واألقليات اإلسالمية يف -٥٧٢

عبد القادر، حممود شاكر، من مطبوعات املؤمتر اجلغرايف اإلسالمي األول، صفر سنة 
.م١٩٧٩يناير سنة -ه١٣٩٩

عبد الـرمحن النقيـب، . ، دتأثري الثقافة السوفيتية عىل األقلية املسلمة باالحتاد السوفيتي-٥٧٣
العامل ظروفها املعـارصة، آالمهـا وآماهلـا، ضمن بحوث مؤمتر األقليات اإلسالمية يف

.م١٩٩٩-ه١٤٢٠دار الندوة العاملية، 



 

، فيــصل مولــوي، املجلــة التأصــيل الــرشعي للعمــل الــسيايس للمــسلمني يف أوروبــا-٥٧٤
.م٢٠٠٧، #١٤٢٨، ١١-١٠العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، العدد 

بحـوث اقتـصادية وتـرشيعية ، للشيخ حممد أمحـد فـرج الـسنهوري، ضـمنالتأمينات-٥٧٥
.م١٩٧٢للمؤمتر السابع بمجمع البحوث اإلسالمية عام 

يوسـف الـشبييل، ضـمن بحـوث املـؤمتر الثالـث ملجمـع فقهـاء . ، دالتأمني يف أمريكـا-٥٧٦
.#١٤٢٦، الرشيعة بأمريكا

حممد الزحييل، ضمن بحوث املؤمتر . ، دالتأمني وصوره املنترشة يف املجتمع األمريكي-٥٧٧
.#١٤٢٦جمع فقهاء الرشيعة بأمريكا، واملنعقد يف نيجريا، مجادى اآلخرة الثالث مل

، مجيــل مطــر، معهــد البحــوث عــىل النظــام العــاملي) ســبتمرب١١(تــداعيات أحــداث -٥٧٨
.٢٠٠٢والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، عدد أكتوبر 

البحـوث عبـد اهللا الغطيمـل، مـن جملـة. ، بحـث دتغري الفتـوى وضـوابطه وتطبيقاتـه-٥٧٩
.ه١٤١٨، )٣٥(الفقهية املعارصة، العدد 

، داود حـسن التمييز يف األجور والوظائف وآفـاق املـستقبل للـشباب املـسلم يف كنـدا-٥٨٠
محداين، ضمن بحوث األقليات املسلمة يف العامل ظروفها املعارصة، آالمهـا، وآماهلـا، 

.م١٩٩٩-ه ١٤٢٠دار الندوة العاملية للطباعة والنرش، 
، ملحمـد شـاكر الـرشيف، بحـث عـىل كام الرشعية وضوابط تغـري الفتـوىثبات األح-٥٨١

.»صيد الفوائد«موقع 
حممد املختار ولد امباله، مقـال بمجلـة . ، أالتنظري والتأصيل لفقه األقليات اإلسالمية-٥٨٢

.ه١٤٢٥األمحدية، العدد السابع عرش، مجادى األوىل، 
.م٢٢/٤/١٩٩٩لندن ،جريدة احلياة-٥٨٣
.م٢٠٠٩يوليو ٧-#١٤٣٠رجب ١٤، جريدة الرياض-٥٨٤
.م٢٣/٧/١٩٩٧لندن يف ،جريدة الرشق األوسط-٥٨٥



 

.ه٤/٤/١٤٠٤يف ١٨٦٦العدد ،جريدة الرشق األوسط-٥٨٦
.م٩/٥/١٩٩٩، لندن، بتاريخ جريدة الرشق األوسط-٥٨٧
. م١٨/١١/١٩٩٢، يف جريدة الرشق القطرية-٥٨٨
.م١٤/١٢/١٩٩٨، القاهرة يف جريدة العريب-٥٨٩
.ه١٤٠٧، يف مجادى األوىل )١٥(، العدد قاهريةجريدة اللواء اإلسالمي ال-٥٩٠
.م١٥/١١/١٩٨٩، يف جريدة اللواء اللبنانية-٥٩١
.ه١٤٠٥رجب ٣٠، جريدة املسلمون الدولية-٥٩٢
.م١٩٩٨جريدة لوموند-٥٩٣
، حجية األحكام الصادرة بالطالق من قبل املحاكم الغربية بحق األقليات اإلسـالمية-٥٩٤

فقـه األقليـات يف ضـوء مقاصـد «: نـدوةحممد عبد اجلواد النتـشة، بحـث مقـدم إىل .د
ــــرشيعة ــــز وانــــدماج: ال ــــرتة مــــن » متي ــــور خــــالل الف ــــدة يف كواالملب -٩املنعق

.م١١/١١/٢٠٠٩
عيل حميي الـدين القـره . ، دحكم التأمني الصحي وبعض صوره يف املجتمع األمريكي-٥٩٥

.داغي، ضمن بحوث املؤمتر الثالث ملجمع فقهاء الرشيعة
).٢٤٥(، حممد يرسي، جملة البيان، عدد، غري إسالميةحكم التجنس بجنسية دولة -٥٩٦
، ملحمد السبيل، جملة املجمع الفقهي العـدد حكم التجنس بجنسية دولة غري إسالمية-٥٩٧

.م١٩٨٩الرابع، 
ـار اإلسـالم-٥٩٨ ـارج دي ـأمني خ عـيل حميـي الـدين القـره . ، دحكم التعامل أو العمل يف رشكات الت

.م٢٠٠٨، #١٤٢٩لمجلس األورويب لإلفتاء يف داغي، ضمن بحوث الدورة الثامنة عرشة ل
. ، دحكم تويل املراكز واجلمعيات اإلسالمية عقود تزويج املسلمني وفـسخ أنكحـتهم-٥٩٩

محــزة بــن حــسني الفعــر، ضــمن بحــوث جملــة املجمــع الفقهــي التــابع لرابطــة العــامل 
.م٢٠٠٤اإلسالمي 



 

ن بحـوث ، الـشيخ فيـصل مولـوي، ضـمٍحكم الطالق الصادر عن قاض غري مـسلم-٦٠٠
.ه١٤٢٣املجلة العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء، العدد األول، 

عبد الستار أبو غدة، جملة . ، داحللول الرشعية للمناطق الفاقدة لبعض أوقات الصالة-٦٠١
).٦(املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث عدد 

.م١٩٨٢لك سعود، ، حممد حممود، دراسات جملة كلية الرتبية، جامعة املخريطة العامل اإلسالمي-٦٠٢
.م١٩٨٢جماهد مصطفى هبجت، العدد الثاين، بغداد، . ، ددراسات إسالمية وعربية-٦٠٣
حممـد حممـود حممـدين، ضـمن . ، ددراسة إحصائية عن األقليات اإلسـالمية يف العـامل-٦٠٤

بحوث مؤمتر األقليات املسلمة يف العامل ظروفها املعارصة، آالمها، وآماهلا، دار الندوة 
.م١٩٩٩-ه١٤٢٠العاملية، 

حممد نبيـل غنـايم، جملـة كليـة الـرشيعة، جامعـة . ، دشبهات حول الترشيع اإلسالمي-٦٠٥
.ه١٤٠٣، ١٤اإلمام حممد بن سعود بالرياض، عدد

لمجلـة العلميـة لصالح سلطان، بحـث . ، دالضوابط املنهجية لفقه األقليات املسلمة-٦٠٦
.للمجلس األورويب لإلفتاء، العدد الرابع

).م١٩٩٨(، أليف الدين الرتايب، جملة كشمري، عدد سبتمرب كشمريالعجز الدويل يف -٦٠٧
، ألمحـد تقـي فسخ نكاح املـسلامت مـن قبـل املراكـز اإلسـالمية يف بـالد غـري إسـالمية-٦٠٨

العثامين، ضمن بحوث جملة املجمع الفقهي اإلسالمي، التابع لرابطة العامل اإلسالمي 
.ملجلد األول، اجلزء الثاينم، ا٢٠٠٢يناير -هـ ١٤٢٢شوال ٢٦-٢١يف الفرتة 

ناديـة حممـود مـصطفى، . ، دوفقه العزلـة) املواطنة(فقه األقليات املسلمة بني فقه االندماج -٦٠٩
).م٢٠٠٧(، اجلزء الثاين مايو ١١-١٠املجلة العلمية للمجلس األوريب لإلفتاء، العدد 

م إىل ، بحـث للـدكتور وهبـة الـزحييل، مقـدفقه املوازنات والرتجـيح، عمـوم البلـوى-٦١٠
.م٢٠٠٦الدورة الرابعة ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا، القاهرة 

حـسني الرتتـوري، مـن جملـة البحـوث الفقهيـة . ، ددراسة أصولية فقهيـة: فقه الواقع-٦١١



 

.ه١٤١٨عام ،٣٤العدد ،املعارصة
، كوبنهاجن، الدنامرك، قرارات وتوصيات املؤمتر الثاين ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا-٦١٢

٢٠٠٠-# ١٤٢٥#.
هـ، ١٤٢٧القاهرة يف رجب بأمريكا،قرارات وتوصيات املؤمتر الرابع ملجمع فقهاء الرشيعة-٦١٣

.م٢٠٠٧-#١٤٢٨م، دار اإلسالم للنرش والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل، ٢٠٠٦
.#١٤١٨، دار ابن القيم، دمشق، قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي-٦١٤
.ديلموت، مؤمتر األقليات اإلسالمية يف العامل، فضل اهللا الالجئون نظرة إسالمية-٦١٥
، الــصادرة عـن كليــة الـرشيعة جامعــة اإلمـام حممــد بـن ســعود جملـة أضــواء الـرشيعة-٦١٦

.٩اإلسالمية بالرياض، عدد 
.م١٩٧٧، يونيو ٢٢٣العدد الكويت،،جملة العريب-٦١٧
.، اجلزء الثاين١١-١٠، العدد املجلة العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء-٦١٨
).١٣٢١(، عدد ة املجتمع الكويتيةجمل-٦١٩
.ه١٤٢٤، ٣، ربيع الثاين ، العدد جملة املجمع األورويب لإلفتاء والبحوث-٦٢٠
.م١٩٨٩، ٧١، الكويت، عدد جملة النور-٦٢١
ــالم-٦٢٢ ــواء اإلس ــة ل ــدة، جمل ــرة ذي القع ــون، غ ــة واألربع ــسنة الثالث ــث، ال ــدد الثال ، الع

.ه١٤٠٨
لـسادسة عـرشة، العـدد الـسادس عـرش، ، الـدورة اجملة جممع الفقه اإلسالمي الـدويل-٦٢٣

.م٢٠٠٧-#١٤٢٨م، الطبعة األوىل، ٢٠٠٥-#١٤٢٦
.م١٩٨٧، الدورة الثالثة، العدد الثالث، سنة جملة جممع الفقه اإلسالمي-٦٢٤
عبـد النـارص أبـو البـصل، جملـة أبحـاث الريمـوك، املجلـد .، داملدخل إىل فقه النوازل-٦٢٥

.م١٩٩٧األول، سنة 
.ه١٤٠٦، احلبيب باخلوجة، جملة األمة، ربيع األول وتطبيقهامرونة الرشيعة اإلسالمية -٦٢٦



 

، راشد دورياو، ضمن بحوث مـؤمتر مسئولية املسلمني املواطنني يف دول غري إسالمية-٦٢٧
األقليــات املــسلمة يف العــامل ظروفهــا املعــارصة، آالمهــا، وآماهلــا، دار النــدوة العامليــة 

.م١٩٩٩-ه ١٤٢٠للطباعة والنرش، 
ــه-٦٢٨ ــسائل يف الفق ــا: م ــل معه ــب التعام ــف جي ــوازل وكي ــة الن ــات الفقهي ــة الدراس ، جمل

.ه١٤٢٥، ٦٤املعارصة، العدد 
: ندر بينفــسن، ترمجــةكــس، شــانتال ملربيــه كلجكــي، ألاملـسلمون يف االحتــاد الــسوفيتي-٦٢٩

.م١٩٧٧إحسان حقي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
حـوث األقليـات ، لألسـتاذ خالـد أرن، ضـمن باليونـان-املسلمون يف تراقيـا الغربيـة-٦٣٠

املــسلمة يف العــامل ظروفهــا املعــارصة، آالمهــا، وآماهلــا، دار النــدوة العامليــة للطباعــة 
.م١٩٩٩-ه ١٤٢٠والنرش، 

، طاهر بيج، منشور ضـمن بحـوث املشاركة اإلسالمية يف التحول االقتصادي اهلندي-٦٣١
ر الندوة العاملية مؤمتر األقليات املسلمة يف العامل ظروفها املعارصة، آالمها، وآماهلا، دا

.م١٩٩٩-ه١٤٢٠للطباعة والنرش والتوزيع، 
مــشاركة املــسلم يف االنتخابــات مــع غــري املــسلم مــن الناحيــة التــرشيعية والفقهيــة يف -٦٣٢

، بحث بمجلة رابطة العامل اإلسالمي، املجلد األول، اجلزء الثاين، الرشيعة اإلسالمية
١٤٢٢#.

ـه املسلمةمعاملة غري املسلمني، ومعاملة األقليات -٦٣٣ ـة جممـع الفق ، للشيخ حممد خمتار السالمي، بحث جمل
.م٢٠٠٥-#١٤٢٦اإلسالمي، العدد السادس اجلزء الرابع الطبعة األوىل 

، فــادي ســالمة، مركــز ابــن خلــدون للدراســات اإلنامئيــة، امللــل والنحــل واألعــراف-٦٣٤
.م، دار األمني للنرش والتوزيع، القاهرة١٩٩٨التقرير السنوي اخلامس 

خالد عبد القادر، ضمن بحوث . ، دأحكام األحوال الشخصية لألقليات املسلمةمن -٦٣٥
.م٢٠٠٩مؤمتر األقليات املسلمة، ماليزيا 



 

حممد رواس قلعه جي، جملة .، بحث دمنهج معاجلة القضايا املعارصة يف ضوء الفقه اإلسالمي-٦٣٦
.١٩٩٢-ه١٤١٣كلية الدراسات اإلسالمية والعربية، ديب، العدد اخلامس، 

عبـد املجيـد النجـار، املجلـة العلميـة للمجلـس . ، دنحو منهج أصويل لفقه األقليات-٦٣٧
م٢٠٠٣، فربايره١٤٢٤األورويب لإلفتاء والبحوث، العدد الثالث، ربيع ثاين 

، بحـث للـدكتور قطـب سـانو، نحو منهجية رشيدة للتعامل مع مسائل األقليات املـسلمة-٦٣٨
.م، ديب٢٠٠٥دسة عرشة، عام بمؤمتر جممع الفقه اإلسالمي، الدورة السا

.#١٤١٨، بالدار البيضاء، ندوة الرؤية اإلسالمية لبعض املشاكل الطبية-٦٣٩
صـهيب حـسن، . ، دالوسطية بني واجب املواطنة يف أوروبا وحفـظ اهلويـة اإلسـالمية-٦٤٠

.م٢٠٠٦-#١٤٢٧بحث يف املؤمتر الدويل للوسطية، الطبعة األوىل، 
نادر دولت، ضـمن بحـوث مـؤمتر األقليـات .، دالوضع الراهن للمسلمني السوفيت-٦٤١

املسلمة يف العامل ظروفها املعارصة، آالمها وآماهلا، دار الندوة العاملية للطباعة والنرش، 
.م١٩٩٩-ه١٤٢٠
 

٦٤٢-CIA World Fact Book, www.cia.gov

٦٤٣-www.alukah.net

٦٤٤-www.assawy.com

٦٤٥-www.islamtoday.net

٦٤٦-www.mawlawi.net

٦٤٧-www.saaid.net

٦٤٨-Barret: World Christian Encyclopwdia ()

٦٤٩-The World Of Islam, The Weekly News magazine Time, April,
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١٩٧أبو ذر الغفارياتق اهللا حيثام كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها
١٠٨٢عبداهللا بن عباسأتردين عليه حديقته؟
 قد علمكم نبيكم كل يشء : ملا سئل سلامن(أجل

)حتى اخلراءة
٣٥١سلامن

٣٨٠عبداهللا بن عباسفية السمحةأحب األديان إىل اهللا احلني
٤١٨

 أحب الصالة إىل اهللا صالة داودعبداهللا بن عمرو بن العاص
٧٠٦أبو هريرةاحرص عىل ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز
 ٩٥٠اجلزية من جموس هجر^أخذ النبي

٩٥٢
 اخلراج منهم ألجل كتاهبم ^أخذ رسول اهللا

)املجوس: يعني(
٩٥٤طالبعيل بن أيب

 منهم م بكر وعمر وأبو^أخذ رسول اهللا
)املجوس: يعني(اجلزية 

٩٥٢عيل بن أيب طالب

عبداهللا بن عباس،اهللارسولوأيناهللاإالإلهالأنشهادةإىلادعهم
ومعاذ بن جبل

٤٤٣

 إذا أسلم العبد فحسن إسالمه كتب اهللا له كل
حسنة كان أزلفها

٤٤٥أبو سعيد اخلدري

٣٩٢أبو هريرةذا اشتد احلر فأبردوا بالصالةإ
٥٤٣أبو هريرةإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

٥٦٠
٨٤٧

١٠٥٣
٣٧١طلحة بن عبيداهللاًإذا حدثتكم عن اهللا شيئا فخذوا به
 ٦٩عمرو بن العاصأصاب فله أجرانثم فاجتهداحلاكمحكمإذا

٢٥٣
٣٢٦

ِى اثنان دون صاحبهامًإذا كنتم ثالثة فال يتناج ٥٧٨عبداهللا بن مسعودِ
٨٤٧أبو سعيد اخلدريِّإذا كنتم ثالثة يف سفر فأمروا أحدكم
 ،١٥٣أبو واقد الليثيًإذا مل تصطبحوا، ومل تغتبقوا، ومل حتتفئوا بقال



 

   

٤٦٦)امليتة: يعني(فشأنكم هبا 
٥٤٩أبو هريرةفاجتنبوهيشءعنهنيتكمإذا

٥٦٠
٧٩٩

١٥٣أبو هريرةًجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل عليهإذا و
 إذا وطئ أحدكم بنعليه األذى، فإن الرتاب له

طهور
٤٣٩أبو هريرة

 ًناقة أو بعريا ميتا ألهل بيت : يعني(اذهب فكلها ً ً
)حمتاجني

٤٦٠جابر بن سمرة

 ٣٩٤عبداهللا بن عباس)اجلمع بني الصالتني(أراد أال حيرج أمته
٨٣٤
٨٣٥

١٥٣جابر بن عبداهللاصائموأنتاملاء منمضمضتلوأرأيت
٨١٣النواس بن سمعانًأربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر
ِّارجع فصل فإنك مل تصل َِّ ٤٠٠أبو هريرةُ
٨٦١ُاإلسالم يعلو وال يعىل

١٠١٥
١٥٣عمرو بن العاصاإلسالم هيدم ما كان قبله

٢٧٣
٤٤١
٤٤٢
٤٤٣

١٥٣حكيم بن حزامما سلف لك من خريَأسلمت عىل
ح٥٣١أنس بن مالكأصبعاك سواك عند وضوئك مترمها عىل أسنانك
َأطعموا اجلائع، وعودوا املريض، وفكوا العاين ُِ ُّ ُ َ ُ ُ َ ِ ْ ١١٤٢أبو موسى األشعريَ
١٦٩جابر بن عبداهللاًمخسا مل يعطهن أحد قبيلُعطيتُأ
يفصدقةعليهمافرتضقد اهللاأنمهمِأعل

أغنيائهممنتؤخذأمواهلم
٤٤٣
٨٣٩

ٍأعوذ بك من رضاء مرضة، وفتنة مضلة ٤٥٩عامر بن يارسَ
٣٨١عبداهللا بن عمروافعل وال حرج
٥٤١طلحة بن عبيداهللاأفلح إن صدق
٧٦٢حذيفةأيب بكر وعمر: َّاقتدوا باللذين من بعدي



 

   

 القسامة عىل ما كانت عليه يف^َّأقر النبي
اجلاهلية

٥٩٨رجل من األنصار

٥٨٩عقبة بن عامرأال أخربكم بالتيس املستعار؟
 أال ليذادن رجال عن حويض كام يذاد البعري

الضال
أبو هريرة

١٩٣إال من أربى؛ فليس بيننا وبينه عهد
ًأال من ويل عليه وال فرآه يأيت شيئا من معصية اهللا ٥٧٧عوف بن مالكٍ
٢٧٣عمرو بن العاصإلسالم هيدم ما كان قبلهَأما علمت أن ا

٤٤١
٤٤٢
٤٤٣

 ًناقة أو بعريا ميتا : يعني(أما لك ما يغنيك عنها؟ ً ً
)ألهل بيت حمتاجني

٤٦٠جابر بن سمرة

فإن وجدتم :أما ما ذكرت من أهل الكتاب
فال تأكلوا فيهاهاغري

٤٥٩أبو ثعلبة اخلشني

٥٦٨أنس بن مالكلهوأتقاكمهللاألخشاكمإينواهللاأما
أيب أمامة عن عقبة بن أمسك عليك لسانك

عامر
٢٢٣

 َّأمني جربيلح٧٣٧عبداهللا بن عباسعند البيت مرتني
ح٥٣١عبداهللا بن مسعودَّإن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش
٢٧٤أبو هريرةإن الدين يرس

٤١٨
٥٠٦

٣٤٩بن عمروعبداهللا ًإن القرآن مل ينـزل يكذب بعضه بعضا
٧٢٥

ًإن اهللا حد حدودا فال تعتدوها، وفرض لكم فرائض ٢٥٥أبو ثعلبة اخلشنيَّ
ِإن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ١١٣٩أبو هريرةِ
ُإن اهللا هو الـحكم، وإليه الـحكم ُْ َُ ١٠٥٠هانئَ
٢٠٦أنس بن مالكِّإن اهللا هو املسعر القابض الباسط الرزاق

٧٤٩
٢٧٦عبداهللا بن عباساهللا وضع عن أمتي اخلطأ والنسيانإن
ح٣٧٥أبو هريرةسنةمائةكلرأسعىلاألمةهلذهيبعثاهللاإن



 

   

دينهاهلاجيددمن
٣٩٢عبداهللا بن عباسإن اهللا حيب أن تؤتى رخصه
٩٢٩عقبة بن عامر اجلهنيإن اهللا يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة
 ح٤٥٢عبداهللا بن عمريقبل توبة العبد ما مل يغرغرَّإن اهللا
ح٩٣٠أبو موسى األشعريًإن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
 إن دين اهللا٣٨١عروة الفقيمييف يرس
كان يتآلفكام واإلسالم يومئذ ذليل ^اهللا إن رسول

)بن حابس وعيينة بن حصنقاهلا لألقرع(
٨٣٧عمر بن اخلطاب

٨٤٢
ح٥٤٥زيد بن خالد اجلهنيَّإن صاحبكم غل يف سبيل اهللا
٤٠٥عمران بن حصنيًإن يف املعاريض ملندوحة عن الكذب
ح٧٦٧أبو نملة األنصاريا مل تكذبوهوإن كان حق، مل تصدقوهًإن كان باطال
ح٨٣عمربنعبداهللاًإن هللا عبادا خلقهم حلوائج الناس
 ٨٣٧أبو هريرةًبيتاىاء من قبيل كمثل رجل بنمثيل ومثل األنبيَّإن
١٥٨أبو هريرةبن مريم يف الدنيا واآلخرةاالناس بعيسى ىلأنا أو
٩٦٤جرير بن عبداهللاأنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املرشكني

١٠٩٧
١١٠٦

مروان بن احلكم، إنا ال ندري من أذن منكم يف ذلك ممن مل يأذن
مةواملسور بن خمر

١٠٦٨

ألخشاكمإينواهللاأما،وكذاكذاقلتمالذينأنتم
هللا

٥٦٨أنس بن مالك

 إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم
عالة يتكففون الناس

ح٩٣٠سعد بن أيب وقاص

ُإنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا إال أجرت عليها ٥٣٠سعد بن أيب وقاصَّ
٥٢٨مر بن اخلطابعإنام األعامل بالنيات

٥٣٠
٥٣٤

٥٣٠عمر بن اخلطابإنام األعامل بالنية
١٠٦٣عبداهللا بن عباسإنام الطالق ملن أخذ بالساق

١٠٧٢
٤٣أم سلمةَّإنام أنا برش، وإنكم ختتصمون إيل
٥٢٦أم سلمةبعضكمفلعلاخلصميأتينيوإنه،برشأناإنام



 

   

٥٠٦بن سعد الساعديسهلإنام جعل االستئذان من أجل البرص
ُإنام هنيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا ْ َّ َُّ ََّ ِْ ِِ َ َّ ١٩١عائشةِ

٥٠٦
واختالفهم عىل بسؤاهلمقبلكمكانمنهلكإنام

أنبيائهم
ح٥٤٣أبو هريرة

ح٥٤٩
 ٥٣١أبو هريرةالناس عىل نياهتم-حيرش: ويف رواية-إنام يبعث
حقا عليه أن يدل أمته إنه مل يكن نبي قبيل إال كان

عىل خري ما يعلمه
٧٠٦عبداهللا بن عمرو

٧٢٣
١٨٤العرباض بن ساريةاًا كثريًإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالف
 إهنا ليست بنجس، إهنا من الطوافني عليكم

)اهلرة: يعني(والطوافات 
٤٣٧أبو قتادة

 ،ِّإهنم خريوين أن يسألوين بالفحش، أو يبخلوين ُ
لست بباخلف

٥٤٥عمر بن اخلطاب

٨٤٤أبو سعيد اخلدريإين إنام فعلت ذلك ألتألفهم
 ًإين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرما

فال تظاملوا
أبو ذر الغفاري

يف احلديث اإلهلي
١٠٥٤
٥٢٦

عياض بن محار يف احلديث إين خلقت عبادي حنفاء كلهم
اإلهلي

٩٣٥

مروان بن احلكم واملسور نكم ممن مل يأذن فارجعواإين ال أدري من أذن م
ابن خمرمة

٩٣٥

َإين مل أبعث باليهودية وال بالنرصانية ح٣٨٠أبو أمامةُ
ح٦٢٦عبداهللا بن عمرأوصيكم بأصحايب، ثم الذين يلوهنم
 أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة، وإن تأمر

عليكم عبد
١٨٤العرباض بن سارية

٨٥٩جابر بن عبداهللارباناأول ربا أضع
 ِأي بنية، أكرمي مثواه، وال خيلصن إليك، فإنك َّ َ ُ ُُ َّ َ

َال حتلني له ِّ ِ َ
١٠٣٥

 أيام دار أو أرض قسمت يف اجلاهلية فهي عىل
قسم اجلاهلية

٨٦٣
٨٨١

 ٥٤١أبو هريرة)أي العمل أفضل؟: ُملا سئل(إيامن باهللا ورسوله
٥٤١بريدة؟أين السائل عن وقت الصالة
١١٠٧جريروإيتاء الزكاة،إقام الصالةعىل^رسول اهللاُبايعت



 

   

 ًعىل أن ال أخر إال قائام^بايعت رسول اهللا َّ ٨٤٦حكيم بن حزامِ
ًبدأ اإلسالم غريبا، وسيعود غريبا كام بدأ ٣٨٠أبو هريرةً
٣٨٢أبو أمامةُبعثت باحلنيفية السمحة
َبم حتكم؟ ص من أناس من أهل محِ

أصحاب معاذ بن جبل
٣٥٤

 بينام امرأتان معهام ابنامها جاء الذئب فذهب بابن
إحدامها

ح٧٧١أبو هريرة

٥٤٦عبداهللا بن مسعودَّتؤدون احلق الذي عليكم، وتسألون اهللا الذي لكم
٤٥٤عبداهللا بن مسعودالتائب من الذنب كمن ال ذنب له
٦١٣جابر بن عبداهللامتم بهفيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصُتركت
٩٩٥معقل بن يسارتزوجوا الولود الودود
 تطعم الطعام، وتقرأ السالم عىل من عرفت ومن

)أي اإلسالم خري؟: ُملا سئل(مل تعرف 
٥٤٣عبداهللا بن عمرو

٦٩٧أبو هريرةتعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة
٩٩٥هريرةأبوتنكح املرأة ألربع خصال؛ ملاهلا
٦٢٧زيد بن ثابتإخالص العمل هللا: ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم
٥٢٤أنس بن مالكشح مطاع: ثالث مهلكات
 ١١٠٩بريدة بن احلصيبإىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرينادعهمثم
١٠٦٣عدي الكنديالثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها
 الظهر والعرص وبني بني ^مجع رسول اهللا

املغرب والعشاء باملدينة، يف غري خوف وال مطر
٣٩٦عبداهللا بن عباس

٨٣٦
 ٥٤٣أبو هريرة)أي العمل أفضل؟: ُملا سئل(اجلهاد يف سبيل اهللا
 ٥٤٣أبو هريرة)أي العمل أفضل؟: ُملا سئل(حج مربور
ح٧٤٥أبو سعيد اخلدريحدثوا عني وال حرج
٥٢٣معاذ بن جبلًاد أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئاحق اهللا عىل العب
أناس من أهل محص من اهللاِرسولَاحلمد هللا الذي وفق رسول

أصحاب معاذ بن جبل
٢٥٤
٣٢٨
٢٧٣

٦٦٥معاذ بن جبلخذ احلب من احلب والشاة من الغنم
٧٤٠أنس بن مالكعمكعنخذ
ِخذي ما يكفيك وولدك باملعروف ٦٠٠عائشةَِ
٧٨٧عائشةراج بالضامناخل



 

   

٧٨٨
٥٤٣طلحة بن عبيداهللامخس صلوات يف اليوم والليلة

٨١٨
٨٣٢
٨٤١

٨١٦عبادة بن الصامتمخس صلوات كتبهن اهللا عىل العباد
ُخيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم ٥٧٧عوف بن مالكُ
٥٥١جابر بن عبداهللاأصحابهيقتلاًحممدأنالناسيتحدثال؛دعه
اللهم رمحتك أرجو فال تكلني : دعوات املكروب

إىل نفيس طرفة عني
٦٨٢أبو بكرة

قبلكمكانمنهلكإنام؛تركتكممادعوين
بسؤاهلم

ح٥٤٣أبو هريرة
ح٥٤٩

٥٧١أنس بن مالكدعوه وال تزرموه
ُرأيت النبي٣٩٢عمرو بن أمية الضمرييمسح عىل عاممته وخفيه
 رأيت رسول اهللا بني الظهر والعرص واملغرب مجع

والعشاء
٣٩٤عبداهللا بن عباس

ٍرب قتيل بني الصفني اهللا أعلم بنيته َّ ٥٣١عبداهللا بن مسعودُ
٨٥٩جابر بن عبداهللاربا اجلاهلية موضوع
 النبيَّرخص هلم ًناقة أو : يعني(يف أكلها

ًبعريا ميتا ألهل بيت حمتاجني ً(
٤٦٠جابر بن سمرة

الربيعبنالعاصأيب عىلزينبابنتهجالنبيَّدَر
األولبالنكاحسننيستبعد

١٠١٢عبداهللا بن عباس

 ٥٦٨سعد بن أيب وقاصعىل عثامن بن مظعون التبتل^َّرد رسول اهللا
 الربيعبنالعاصأيب عىلَزينبَُهابنت^اهللارسولرد

جديدونكاحجديدٍبمهر
١٠١٢عبداهللا بن عمرو

٣٨٥عيل بن أيب طالبالقلم عن ثالثةرفع
٥٤٤عبداهللا بن مسعودستكون أثرة وأمور تنكروهنا
١٠٥٥أم سلمةستكون أمراء فتعرفون وتنكرون
أنس بن مالك عن أسيد بن ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض

حضري
٥٤٤

٤١٨أبو هريرةِّسددوا وقاربوا
١٠٦٧عائشةيل لهالسلطان ويل من ال و



 

   

حممد بن عيل بن احلسني ُسنوا هبم سنة أهل الكتاب
ًمرسال

٩٣٨
٩٥١

٩٣٦عبداهللا بن مسعودالرشك أن جتعل هللا ندا وهو خلقك
 ح٨٥٤أبو املليح اهلذيلًأهل نجران وكتب هلم كتابا^النبي صالح
 ٣٩٣طابعمر بن اخل)القرص يف السفر: يعني(صدقة تصدق اهللا هبا عليكم
ًصل قائام، فإن مل تستطع فقاعدا ً ٤٦٩عمران بن احلصنيِّ
٨٣٢بريدةِّصل معنا هذين
 ٣٩٤عبداهللا بن مسعود)أي األعامل أحب إىل اهللا؟: ُملا سئل(الصالة عىل وقتها

٥٦١
ح٥٤٥زيد بن خالد اجلهنيصلوا عىل صاحبكم
 ا واملغرب ًالظهر والعرص مجيع^صىل رسول اهللا

ا يف غري خوف وال سفرًوالعشاء مجيع
٨٣٤عبداهللا بن عباس

٣٩٤
 أهل خيرب بشطر ما خيرج منها ^عامل النبي

من ثمر أو زرع
٦٦٢عبداهللا بن عمر

 عباد اهللا؛ وضع اهللا احلرج إال من اقرتض من
ًعرض أخيه شيئا

٣٨١أسامة بن رشيك

 ًالعجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل
شمن قري

ح٥٣١عائشة

ًالعرب أكفاء إال حائكا أو حجاما ح٦٣٧عبداهللا بن عمرً
ح٦٣٧عبداهللا بن عمرًالعرب أكفاء بعضها بعضا قبيل بقبيل
٢٢١عبداهللا بن عمرو بن العاصعلمت نظر بعضكم إىل بعض، إن الشيخ يملك نفسه
ح٦٢٦عبداهللا بن عمرعليكم باجلامعة وإياكم والفرقة
١٨٤العرباض بن ساريةنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهدينيعليكم بس
٩٥٢غري ناكحي نسائهم وال آكيل ذبائحم
٩٥٥أبو هريرةفاظفر بذات الدين تربت يداك
 فاعمل من وراء البحار؛ فإن اهللا َلن يرتك من َ ِ َ

ًعملك شيئا
١٠٩٧أبو سعيد اخلدري

 ٤٦١أبو هريرة)الرجل يريد أخذ مال رجل: يعني(فاقتله
 أناس من أهل محص من )يف قصة معاذ(فإن مل جتد؟

أصحاب معاذ بن جبل
٢٥٣
٣٢٦

 ٤٦١أبو هريرة)الرجل يريد أخذ مال رجل: يف حديث(فأنت شهيد
٧٠١بريدة بن احلصيبفإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال



 

   

 ح٤٠١عبداهللا بن عمرًزكاة الفطر صاعا ^فرض رسول اهللا
 ًناقة أو بعريا ميتا ألهل بيت حمتاجني: يعني(فكلوها ً ٤٦٩جابر بن سمرة)ً
 ٤٦١أبو هريرة)الرجل يريد أخذ مال رجل: يعني(فال تعطه
١٠٥٠هانئ؟فلم تكنى أبا احلكم
ح٢٢٢جابر بن عبداهللا!فمه؟
 ١٠٩٧أبو سعيد اخلدري)اإلبل: يعني(فهل تؤدي صدقتها؟
٤٦١أبو هريرة)الرجل يريد أخذ مال رجل: يعني(ار فهو يف الن
٥٨٩جابر وأبو هريرةقاتل اهللا اليهود؛ إن اهللا ملا حرم شحومها مجلوه
يف قوله تعاىل(قد فعلت: قال اهللا تعاىل :﴿ ¿

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
É ﴾]٢٨٦: البقرة[(

٧٦٧عبداهللا بن عباس

 َقد علمت مل نظر بعضكم إىل بعض إن الشيخ َُّ ٍ ُ َ
ُيملك نفسه َ َ ُ ١٩١عبداهللا بن عمرو بن العاصِ

 قصة أيب لبابة األنصاري ملا استشاروه أن ينزلوا
^عىل حكم النبي 

٧٣٨

٩٧٥جابرقصة زواج جابر
٤٩٦أبو هريرةالقصد القصد تبلغوا
٢٢٣الثقفيسفيان بن عبداهللا آمنت باهللا، فاستقم: قل
 كان٤٠٥كعب بن مالكَّإذا أراد غزوة ورى بغريها
كان الطالق عىل عهد رسول اهللا٤٢٣عبداهللا بن عباسوأيب بكر
 كان النبي يقبل ويبارش وهو صائم، وكان

أملككم إلربه
٢٢٣عائشة

كان رسول اهللا٣٩٢أنس بن مالكإذا كان احلر أبرد بالصالة
كان رسول اهللا ثم نذهب -اجلمعة: يعني-يصيل

إىل مجالنا فنرحيها حني تزول الشمس
٣٩٦جابر بن عبداهللا

٣٢٠جابر بن عبداهللاكان كل نبي يبعث إىل قومه خاصة
 كانت الكالب تبول، وتقبل وتدبر يف املسجد يف

^زمان رسول اهللا 
٤٣٨عبداهللا بن عمر

١١٢٦هريرةأبو كانت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء
٧٧٠أنس بن مالككتاب اهللا القصاص
 نصارىإىل أهل نجران وهم ملسو هيلع هللا ىلص كتب رسول اهللا :

أن من بايع منكم بالربا فال ذمة له
ح٨٥٤ًالشعبي مرسال



 

   

٨٥٤عبد اهللا بن عمرو بن العاصًكفى باملرء إثام أن يضيع من يعول
َكل قسم قسم يف اجلاهلية فهو عىل ما قسم َ ِْ ُِ ُ ٍَ ُّ ٨٨١بداهللا بن عباسعُ
٦١٩عبداهللا بن عمركلكم راع ومسئول عن رعيته
 عىل السمع والطاعة ^كنا إذا بايعنا رسول اهللا

فيام استطعتم: يقول لنا
١٥٣

 كنا نؤتى بالشارب عىل عهد رسول اهللا^
وإمرة أيب بكر 

٢١١السائب بن يزيد

٦٠٤دريأبو سعيد اخلًكنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام
 اجلمعة ثم ننرصف ^كنا نصيل مع رسول اهللا

ظلوليس للحيطان 
٣٩٦سلمة بن األكوع

 ٨٢٩عبداهللا بن عباس)اجلمع بني الصالتني(كي ال حيرج أمته
أناس من أهل محص من ؟كيف تقيض إذا عرض لك قضاء

أصحاب معاذ بن جبل
٣٢٦

٨٨٣يد اخلدريأبو سعًال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال بمثل
ْال حتروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا َّ َ ٥٥٧عبداهللا بن عمرَ
١١٠٦جرير بن عبداهللا)املسلم واملرشك: يعني(اُمهاَارَنىَال تراء
٢٦١وهب بن عمروال تعجلوا بالبلية قبل نزوهلا
٢٢٣أبو هريرةال تغضب
٢٨٧برس بن أرطاةال تقطع األيدي يف السفر
٦١٣ال تقطع األيدي يف الغزو
ِّال تكتبوا عني ُومن كتب عني غري القرآن فليمحه، َ ُ َ َْ َ َِ َ ِّ ح٧٤٣أبو سعيد اخلدريَ
 ح٢٦٠عبداهللا بن عمرو بن العاص)البغي: يعني(ال تنكحها
٢٨٧مرسل مكحوليف دار احلربال ربا بني مسلم وحريب
٨٦٦ال سبق إال يف خف أو نصل أو حافر
٣٦٥عبادة بن الصامتال رضر وال رضار

٤٥٩
٥٠٦
٥٦٩
٩٦٥

١٠٤٦
١٠٦٣
١٠٧٦



 

   

٥٣١أنس بن مالكال عمل ملن ال نية له
َال ما أقاموا فيكم الصالة ٥٧٧عوف بن مالكُ
١٠٥٥أم سلمة)األمراء: يعني(ال ما صلوا
٥٥٧جابر بن عبداهللاال يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه
٦٥١عبداهللا بن عمروأهل ملتني شتىال يتوارث
٤٠١أنس عن كتاب أيب بكرال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع
١١٣٩أبو هريرةٌال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة
٥٨٩أبو هريرةال يرث القاتل
٦٥١أسامة بن زيدال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم
يستعملهماًغرسدينالهذايفيغرساهللايزالال

طاعتهيف
ح٣٧٥أبو عنبة اخلوالين

 ،يرضهم الال يزال من أمتي أمة قائمة بأمر اهللا
خذهلممن 

١٨٣معاوية

٧٢٦أبو هريرةال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن
 ال يقبل اهللاأو ًما أسلم عمالمن مرشك بعد ،

يفارق املرشكني إىل املسلمني
٧٢٦لقشرييمعاوية بن حيدة ا

٦٥٢عيل بن أيب طالبال يقتل املسلم بكافر
 ال يلبس القميص وال العامئم وال الرساويالت

)املحرم: يعني(
٧٠٨عبداهللا بن عمر

٤٥٢عقبة بن عامر اجلهنيُّال يمل اهللا حتى متلوا
٥٤١طلحة بن عبيداهللاَّال، إال أن تطوع
إن دين اهللا : ال، أهيا الناس٣٨١عروة الفقيمييف يرس
 اليوم الذي كسنة من : يعني(ال؛ اقدروا له قدره

)أيام الدجال
٦٨٠النواس بن سمعان

ُلزوال الدنيا أهون عىل اهللا من قتل رجل مسلم ُ ١١٠٩عبد اهللا بن عمرو بن العاصَ
َّلعن اهللا املحلل واملحلل له ٥٨٩عقبة بن عامرِّ
٧١٨شةعائلعن اهللا الواصلة واملستوصلة
 ُلعن رسول اهللا َ َ ٨٨٢جابر بن عبداهللاَآكل الربا، وموكله^َ
 ح٥٥٠أنس بن مالكعارصها: يف اخلمر عرشة^ُلعن رسول اهللا
ح٥٥٠عبداهللا بن عمربعينها:عنت اخلمر عىل عرشة أوجهُل
٥٦٨أنس بن مالكوأفطرأصوملكني
ُمل أسمعه يرخص يف يشء مما يقول الناس كذ َّ َ ٣٩٠أم كلثوم بنت عقبةب ُ



 

   

إال يف ثالث
َّيريد غزوة إال ورى بغريها^مل يكن رسول اهللا ح٤٠٥كعب بن مالكً
ًلن يربح هذا الدين قائام َ َْ ١٨٣جابر بن سمرةل عليه عصابة من املسلمنيِتيقاَ
ًلن ينجي أحدا منكم عمله ح٤١٨أبو هريرةَِّ

ح٦٩٦
٥٣١أبو نملة األنصاري)تتكلم هذه اجلنازة؟هل: ملا سأله هيودي(اهللا أعلم
ح٦٧٨زيد بن أرقماللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل
ح٦٧٨زيد بن أرقماللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع
ح٥٠٦سهل بن سعد الساعديلو أعلم أنك تنظر لطعنت به يف عينك
 ُلو دعيت ملثله يف اإلسالم ألجبت ُ حلف : يعني(ُ

)لالفضو
١١٥١عبدالرمحن بن عوف

 ألمرهتم -أو عىل الناس-لوال أن أشق عىل أمتي
بالسواك

٤١٥أبو هريرة

 ح٧٢١عائشةالبيتلوال حداثة قومك بالكفر لنقضت
٣٩١أم كلثوم بنت عقبةليس الكذاب الذي يصلح بني الناس
ح٩٣٠عبداهللا بن عباسليس املؤمن الذي يشبع وجاره جائع إىل جنبه
٩٢٩عقبة بن عامر اجلهنيتأديب الرجل فرسه: ليس من اللهو إال ثالث
٧٢٦عبداهللا بن مسعودليس منا من لطم اخلدود
٧٢٦عبداهللا بن عمروليس منا من مل يرحم صغرينا
٢٠١أبو مالك األشعرياسمهابغرييسموهنااخلمرأمتيمنناسَّليرشبن
ِّليصل أحدكم نشاطه َ ٣٩٨كأنس بن مالُ
ح٧٠٦أبو هريرةاملؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف
١٠٦٩عائشةاملؤمن يعبد ربه حيث شاء
١٦٣أبو الدرداءما أحل اهللا يف كتابه فهو حالل، وما حرم فهو حرام
٩٢٢عائشةًما بال ناس يشرتطون رشوطا ليست يف كتاب اهللا؟
ح٧٦٧أبو نملة األنصاريوهم وال تكذبوهمما حدثكم أهل الكتاب فال تصدق
 ما كان من رشط ليس يف كتاب اهللاT١٠٦٣عائشةفهو باطل
 ما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد اجلمعة يف عهد

^رسول اهللا 
٣٩٦سهل بن سعد

٦٢أبو هريرةأعطي ما مثله آمن عليه البرشما من األنبياء نبي إال
٦١٩معقل بن يسارني ثم مل جيهد هلمما من أمري ييل أمر املسلم



 

   

ح٦١٩معقل بن يسارما من عبد اسرتعاه اهللا رعية
٦١٩معقل بن يسارما من عبد يسرتعيه اهللا رعية
 ُّمات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا عىل

َأخيكم أصحمة
١١٤٠جابر بن عبداهللا

٣٩٢بالل بن رباحعىل اخلفني واخلامر^مسح رسول اهللا
١٠٨٩

١٠٦٣عبداهللا بن عمراملسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه
٩٢٣أنس بن مالكاملسلمون عند رشوطهم ما وافق احلق من ذلك
٩٢٣عبداهللا بن عمرًمن ابتاع عبدا وله مال، فامله للذي باعه
٢١٤عبداهللا بن عمرًمن ابتاع نخال بعد أن تؤبر، فثمرهتا للبائع

٢١٥
ح٦٢٦سعيد بن زيد وجابرًضا ميتة فهي لهمن أحيا أر
ح٦٨٦عبداهللا بن عمرمن أراد بحبوحة اجلنة فليلزم اجلامعة
 َمن أشار عىل أخيه بأمر يعلم أن الرشد يف غريه؛

فقد خانه
٩٢٢أبو هريرة

٩٢٩عائشةًمن اشرتط رشطا ليس يف كتاب اهللا ليس له
حمصن اهللا بنعبيدًمن أصبح منكم آمنا يف رسبه

األنصاري
ح٢١٤

ًمن أعمر أرضا ليست ألحد فهو أحق ٦٨٦عائشةَ
 بفتيا غري ثبت: ويف رواية-ُمن أفتي بغري علم-

كان إثمه عىل من أفتاه
ح٨٥٤أبو هريرة

ح٤٥١أبو املليح اهلذيلمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة
٤٥١أبو هريرةليهمن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا تاب اهللا ع
١١٠٦سمرة بن جندبمثلهَّفإنهن معه َكَن جامع املرشك وسَم
١١٠٩عبداهللا بن عمرمن محل علينا السالح فليس منا
ًمن رأى منكم منكرا فليغريه بيده ٥٢٧أبو سعيد اخلدريَ
٥٦٨أنس بن مالكيِّمنفليسسنتيعنبِغَرمن
 أي : ُملا سئل(من سلم املسلمون من لسانه ويده

)اإلسالم أفضل؟
ح٥٤١أبو موسى األشعري

٤٦١سعيد بن زيدُمن قتل دون ماله فهو شهيد
ح٧٢٨عائشةوليهعنهصامصياموعليهماتنَم
٢٦معاوية بن أيب سفيانًمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين



 

   

٣٣٠
ح٣٤٩روعبداهللا بن عمقبلكممناألممأهلكتهبذا، قومياًمهال
حممد بن حييى بن حبان نحن من ماء

ًمرسال
٤٠٥

٧٢٨عبداهللا بن مسعودنزل الكتاب األول من باب واحد عىل حرف واحد
٨٠٥عائشةنعم اإلدام اخلل
ح٥٣١عائشةنعم؛ فيهم املستبرص للكالم واملجبور وابن السبيل
 هنى٩٠٥أبو هريرةعن بيع الغرر
 ٢٠٦أنس بن مالكعريعن التس^هنى النبي
 ح٨١٠عبداهللا بن عمرعن اجلاللة يف اإلبل أن يركب عليها^هنى رسول اهللا
٦٨١معاوية بن أيب سفيانهنى عن الغلوطات
 ًناقة أو بعريا : يعني(هل عندك غنى يغنيك؟ ً

)ًميتا ألهل بيت حمتاجني
٤٦٩جابر بن سمرة

 ٨٧٣ابر بن عبداهللاج...)آكل الربا وموكله و: يعني(هم سواء
٨٨٢

 ٧٠٧أبو هريرة)البحر: يعني(هو الطهور ماؤه احلل ميتته
 َّهو املحلل، لعن اهللا املحلل واملحلل له : يعني(ِّ

)التيس املستعار
٥٨٩عقبة بن عامر

َّهي مخس، وهي مخسون، ال يبدل القول لدي ُ ٨١٦أنس بن مالك يف احلديث اإلهليَّ
 يسألونني خطة يعظمون الِوالذي نفيس بيده

فيها حرمات اهللاِ
املسور بن خمرمة ومروان 

ابن احلكم
١٣

 والذي نفيس بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة
هيودي وال نرصاين

١٧٠أبو هريرة

٣٢١أبو هريرةوالذي نفيس بيده؛ لقد مهمت أن آمر بحطب فيحطب
٤٠٠

 َّواهللا إنكم ألحب الناس إيل ٢١٢أنس بن مالك)صاراألن: يعني(ُّ
 وإين ألرجو أن ألقى اهللا وليس أحد منكم يطالبني

بمظلمة
ح٢٠٦أنس بن مالك

 ٢١٣عائشةيملك إربه^وأيكم يملك إربه كام كان
٨٣٣عبداهللا بن عمروالرجل كطولهُِّلوقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظ
٨٣٣بريدةوقت صالتكم بني ما رأيتم
ح٤١٨أبو هريرةأن يتغمدين اهللا برمحةوال أنا، إال



 

   

ح٤٩٧
٧٠١بريدة بن احلصيبولكن أنـزهلم عىل حكمك
٥٩٨جابر بن عبداهللاوهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف
 ِولوال أن قومك حديث عهدهم باجلاهلية ِِ ٌ َّ

ُفأخاف أن تنكر قلوهبم َُ ِ ُ ُْ
١٩١عائشة

٤٥٩أبو ثعلبة اخلشنيلُكفاسم اهللا َما صدت بقوسك فذكرت و
٢١٤زيد بن خالد اجلهنيمعها سقاؤها وحذاؤها؟ مالك وهلا و
١٠٩٧أبو سعيد اخلدريوحيك إن شأن اهلجرة شديد، فهل لك من إبل؟
٧٧٠أنس بن مالكيا أنس؛ كتاب اهللا القصاص
١٠٦٣عبداهللا بن عباسيا أهيا الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته
 الناس؛ إين قد كنت أذنت لكم يف يا أهيا

االستمتاع من النساء
٩٨٦سربة بن معبد

 يا أهيا الناس؛ توبوا إىل اهللا فإين أتوب يف اليوم
إليه مائة مرة

٤٥٠األغر املزين

٤٥٠جابر بن عبداهللايا أهيا الناس؛ توبوا إىل ربكم قبل أن متوتوا
٥٢٦لغفاري يف احلديث اإلهليأبو ذر ايا عبادي؛ إين حرمت الظلم عىل نفيس

١٠٥٤
٥٤٠عبداهللا بن عباس، ومعاذ بن جبلفإذا جئتهم فادعهم، كتابأهلًيا معاذ؛ إنك ستأيت قوما
 يا معاذ؛ هل تدري حق اهللا عىل عباده وما حق

العباد عىل اهللا؟
ح٥٢١معاذ بن جبل

٣٧٦ريإبراهيم بن عبد الرمحن العذحيمل هذا العلم من كل خلف عدوله
َّيد اهللا مع اجلامعة، ومن شذ شذ يف النار ٥١٦عبداهللا بن عمرَّ
٣٧٦إبراهيم بن عبد الرمحن العذرييرث هذا العلم من كل خلف عدوله
ِّيرسا وال تعرسا ٤٢٨أبو موسى األشعريِّ
ِّيرسوا وال تعرسوا ٦٧٠أنس بن مالكِّ
٤٣٨أم سلمةيطهره ما بعده
٤٥٢عقبة بن عامر اجلهنيليهيغفر له ويتاب ع
 ٤٥٢عقبة بن عامر اجلهني)الذنب: يعني(يكتب عليه



 

 

أبا سفيان واألقرع ^إعطاء النبي : حديث
٢٠٢رافع بن خديجًوغريمها تأليفا لقلوهبم عىل اإلسالم

َالعباس ونعيم النحام يف ^ِّإقرار النبي : حديث َ
َكة، وكانت حينئذ دار رشكمقامهام يف م ٍ١٠٩٦

يا رسول اهللا؛ إين إذا : الرجل الذي قال: حديث
١٨٣عبداهللا بن عباسُأصبت اللحم انترشت للنساء

٤٩٤عبداهللابنجابربقاء النجايش يف قومه: حديث
٥متيم الداريِّبلوغ الدين ما بلغ الليل والنهار: حديث

٨١٣
٢٢١أبو هريرةن املبارشة للصائم ملن سأله ع^ترخيصه : حديث
٢٠٨أبو هريرة، وسلمة بن األكوعالصالة عىل املدين^تركه : حديث
٣٩٤عبداهللا بن عباسجواز اجلمع بني املغرب والعشاء عند شدة املطر: حديث

٤٩٣
٨٢٩أنس بن مالكجواز اجلمع بني املغرب والعشاء يف السفر: حديث
٢٦٠عبداهللا بن مسعودَفسكت حتى نزلت اآليةعن الروح^سؤاله : حديث
١٩١أي األعامل أفضل؟: ^َّسؤاهلم النبي : حديث
١١٤٨عدي بن حاتمعدي بن حاتم يف طاعة احلكام: حديث
٣٥٣يف التيمم للجنبسعامر بن يارس : حديث
٣٥٣يف املبتوتةكفاطمة بنت قيس : حديث
٨٦٥ًعيد بن جبري مرسالسَركانةملسو هيلع هللا ىلصِّمصارعة النبي : حديث

٨٦٠
مقامرة أيب بكر الصديق للمرشكني وإقرار : حديث

٨٦٥نيار بن مكرم األسلميعىل ذلك^النبي 

مقامرة أيب بكر الصديق للمرشكني وأمر : حديث
له بالتصدق باملال^النبي 

٨٦٠

عن قتل املنافقني خشية أن ^هنى : حديث
١٩٢جابربهًيتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحا



 

 
 

 

   
 املـسح : يف(ِائت عليا فإنه كان أعلم بذلك مني

)عىل اخلفني
٢٦١عائشة

 ائتـــوين بعـــرض ثيـــاب مخـــيص أو لبـــيس يف
َالصدقة مكان الشعري أهون عليكم

٦٦٣معاذ بن جبل

٢٤٧معاذ بن جبلأجتهد رأيي وال آلو
٣٧١

٨٦٥عبداهللا بن عباسآية الربا: ^نزلت عىل النبي آيةآخر
٢١١عبدالرمحن بن عوفأخف احلدود ثامنون
َالفقهاء وهم يكرهون أن جييبوا يف املـسائل ُأدركت

ُوالفتيا حتى ال جيدوا بدا من أن يفتوا
٦٩٠سفيان الثوري

 رســول ُأدركــت عــرشين ومائــة مــن أصــحاب
ــام كــان مــنهم حمــد^اهللا  َّث إال ود أن أخــاه ف َّ

كفاه احلديث

٦٨٩ابن أيب ليىل

 ـــأ ـــاملإذا أخط ـــولالع ـــد : أن يق ال أدري؛ فق
أصيبت مقاتله

٦٨٩عبداهللا بن عباس

 ــساعة إذا أســلمت النــرصانية قبــل زوجهــا ب
حرمت عليه

١٠١٥عبداهللا بن عباس
١٠٣٠

 ًإذا كان بصريا بالرأي بصريا باألثر : ُملا سئل(ً
)أن يفتي؟متى جيب لرجل 

٦٩٣حييى بن أكثم

 ًإذا كان عالـام باألثر بصريا بالرأي : ُملا سـئل(ً
)متى يفتي الرجل؟

٦٩٣عبداهللا بن املبارك

 ،االستواء غري جمهول، والكيف غري معقـول
واإليامن به واجب، والسؤال عنه بدعة

٣٤٩ربيعة بن عبدالرمحن

يف قوله تعـاىل(^حممدأصحاب :﴿  ¤
¨ §  ¦  ¥  ¬  «  ª  ©
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٧٣٠قتادة

 سعــدي بــن حــاتمسأعطــى أبــو بكــر ،
ملكــانتهام يف قــومهام، سبــن بــدر والزبرقــان

٢٠٢



 

   
وكانا مسلمني

٧٤٠سعيد بن جبريأعلم الناس أعلمهم باإلمجاع واالختالف
٦٦٤عمر بن اخلطاباسوقنمنترفعنأماإو، السعريفتزيدنأإما
 َتــسلمإمــا أن ِْ : يعنــي(وإمــا أن أنزعهــا منــك ُ

)املرأة التي أسلمت وزوجها كافر
١٠١٤عمر بن اخلطاب

 ٢١١عمر بن اخلطاباحلاناتأمر هبدم
 ُّأمروا ِ ٧٢٦ابن شهاب الزهريكام جاءتجرسول اهللا أحاديثَ
 َّإن أحدكم ليفتي يف املسألة لو وردت عـىل

عمر جلمع هلا أهل بدر
٦٨٨و حصني األسديأب

٤٠٧سليامن التيميإن أخذت برخصة كل عامل اجتمع فيك الرش كله
٨٦٥عمر بن اخلطابإن آخر ما نزلت آية الربا
 ُإن أسلمت وإال فرقـت بيـنكام َْ َّ املـرأة : يعنـي(َّ

)التي أسلمت وزوجها كافر
١٠١٧عمر بن اخلطاب

 َّالــرشابإن كــانوا يف خالفــة أيب بكــر أكثــر ُّ
النبي منهم يف عهد 

١٠١٧عبداهللا بن عباس

٧١٣إياس بن معاويةإن اليشء إذا بني عىل عوج، مل يكد يعتدل
٦٨٥عمر بن اخلطابإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة
 إن النـــاس قـــد رشبوهـــا واجـــرتؤوا عليهـــا

)اخلمر: يعني(
٢١١عمر بن اخلطاب

 ــم ــم عل ــان هل ــاملجوس ك ــاس ب ــم الن ــا أعل أن
علمونه، وكتاب يدرسونهي

٩٥٢عيل بن أيب طالب

وإنكــم ســتحدثون إنكــم اليــوم عــىل الفطــرة
وحيدث لكم

٢٤٧عبداهللا بن مسعود

 ــا ــة، فأم ــن ثق ــصة م ــدنا الرخ ــم عن ــام العل إن
التشديد فيحسنه كل أحد

٣٥٨سفيان الثوري

 إنــام الفقــه الرخــصة مــن ثقــة، فأمــا التــشديد
فيحسنه كل أحد

٣٩٣سفيان الثوري

٦١٧عمر بن اخلطابُإين أنزلت نفيس من مال اهللا منزلة مال اليتيم
 ُإين أنزلت نفيس وإياكم من هذا املال بمنزلـة

ويل اليتيم
٦١٧عمر بن اخلطاب



 

   
ٍبلغني أال تنكح امرأة من أهل الكتاب إال يف عهد ْ ٩٦٤ابن جريجَ
 َالربد: يعني(بىل؛ إن ذا ليس بطعام وال رشاب ٧٣٨ة األنصاريأبو طلح)َ
٢٤٧عمر بن عبدالعزيزُحتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

٢٦٥
٦١٤

٢٤٧عبداهللا بن مسعودحتدثون وحيدث لكم
 تــدري مــا يريــد هــؤالء؟ يريــدون أن جيعلــوا

ًظهورنا جرسا هلم إىل جهنم
٦٨٩عبداهللا بن عمر

ــه مــا دامــت يف العــدة وال يرثهــا ــي(ترث : يعن
)ًيطلقها زوجها ثالثا يف مرضهاملرأة

ح٦٣٤عمر بن اخلطاب

 تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سـعد بـن أيب
ًوقــاص، ونحــن ال نكــاد نجــد املــسلامت كثــريا 

)اليهودية والنرصانية: يعني(

٩٧٥جابر

َثم الفهم الفهم فيام أديل إليك ٣٧٢عمر بن اخلطابَ
٦٨٥

 عـىل نبينـا احلمد هللا الذي جعل فينا من حيفظ


٤٥أبو بكر الصديق
٦٨٨

٩٤٩معبد اجلهنيُرأيت امرأة حذيفة جموسية
ْسمعت أن الصالة مجعت َ ِ ٨٢٩معمر بن راشدُ
 ــول اهللا ــده ووملسو هيلع هللا ىلصســن رس ــن بع ــر م الة األم

األخذ هبا تصديق لكتاب اهللا؛ًاسنن
١٦٢عمر بن عبدالعزيز

فكانــت الــصديق مــع أيب بكــر اجلمعــةُشــهدت
قبل نصف النهارته وصالخطبته 

٣٩٦عبداهللا بن سيدان

 عــىل ابــن عبــاس ثــالث املــصحفعرضــت
عرضات

٣٥٢جماهد

٨٢٩معمر بن راشداملغرب والعشاء: غسق الليل
 ُملا سئل عن يشء مل حيدث(فاعفنا حتى يكون ِ ٦٧٩أيب بن كعب)ُ
 ١١٤٠النجايشإال نفيسأملكفإين ال
ـئل (ه بفـرج فدعه فإنه إذا كان أتى اهللا لـ ـا س ِمل ُ

)ُعن يشء مل حيدث
٦٧٩ابن شهاب الزهري



 

   
 إذا ورد عليه اخلصم نظـر سكان أبو بكر

اهللايف كتاب 
٤٥ميمون بن مهران

٦٨٨
َّكان أبو بكر جيلد الرشاب أربعني حتى تويف ٢١٠عبداهللا بن عباسُّ

٢١١
النبـيمـنمنـزلتنيعـىلاملرشكونكان

واملؤمنني
٢١٩باسعبداهللا بن ع

 عن القاتـل: أي(ُكان أهل العلم إذا سئلوا (
ال توبة له: قالوا

٢٢٣سفيان بن عيينة

 إذا سـأله رجـل عـن سكان زيد بن ثابـت
أكان هذا؟! آهللا«: قاليشء

٦٧٩

 كان عبـد اهللا يقـرأ علينـا الـسورة ثـم حيـدثنا فيهـا
َّعامة النهارويفرسها

٣٥٢مرسوق

٦٩٠ابن سريينيشء فيه اختالفكان ال يفتي يف الفروج ب
 كانت اهلدية يف زمن رسول اهللا واليومهدية

رشوة
٢١٥عمر بن عبدالعزيز

إذا نزلت هبـم قـضية لـيس فيهـا مـن كـانوا
أمر، اجتمعوا هلارسول اهللا 

٤٦املسيب بن رافع

 ْكــانوا جيــرون األحاديــث عــن رســول اهللا جُ
ًكام جاءت تعظيام حلرمات اهللا

٧٢٧هاب الزهريابن ش

٩٧٤عبداهللا بن عمرمرشكةالكتابية
 ــا مــن ــا وأمــي مــن املستــضعفني، أن ُكنــت أن

الولدان، وأمي من النساء
١٠٢٣عبداهللا بن عباس

ح٥٧٩عمر بن اخلطابُلئن حل طالقهن لقد حل نكاحهن
 ِنسخ حكم املؤلفًشيئاال أعلم َّ َ ََ ٨٤٥ابن شهاب الزهريَ
 يعنــي(َّعطــى حــل ومــن ال  فــال  فمــن أ...  ال حتــل :

)نكاح الكتابية احلربية، حتى تعطي اجلزية
٩٦٣عبداهللا بن عباس

 ال تــسأل عــام مل يكــن؛ فــإين ســمعت عمــر
يلعن من سأل عام مل يكنس

٦٧٩عبداهللا بن عمر

 ٢٢٢سفيان الثوري)القبلة للصائم: يعني(ال تفطره والتنزه أحب إيل
 ٩٦٤قتادةأهل الكتاب إال يف عهدمنال تنكح امرأة



 

   
٢٦١عبداهللا بن عمرال علم يل هبا
 ال جيلــدن أمــري جــيش وال رسيــة وال رجــل مــن

ٍأحدا وهو غازاملسلمني ً
٦١٣عمر بن اخلطاب

٩٧٥جابرًال يرثن مسلام وال يرثوهنن
٦١٤عمر بن اخلطابيف عذق وال عام السنةال يقطع
 النـاس حتـى يكـون أن يفتـيألحـدال ينبغي

ًعاملا باختالف الناس
٢٥٧عطاء

ــل اكتــب ــإن كــان : ال، ب ــا رأى عمــر، ف هــذا م
اهللافمنًصوابا 

٧٠١عمر بن اخلطاب

 ًألن أســتنقذ رجــال مــن املــسلمني مــن أيــدي َ ِ
َّالكفار أحب إيل من جزيرة العرب ُّ

١١٤٢عمر بن اخلطاب

 ــاس ــرخص يف يشء ممــا يقــول الن ُمل أســمع ي َّ َ ُ
إال يف ثالثكذب 

٢٩١ابن شهاب الزهري

 مل يكن رسول اهللايعني(ا فرض فيها حد :
)اخلمر

٢١٠ابن شهاب الزهري

 ًاللهم إن كان صـوابا فمـن عنـدك، وإن كـان
خطأ فمن ابن مسعود

٦٨٦عبداهللا بن مسعود

 يعنـي(فيها أهل صـنعاء لقتلـتهم اشرتكلو :
)ًيف قتل غالم غيلة

٥٧٨عمر بن اخلطاب

 اهللا رسوللو أن رأى ما أحـدث النـساء
ملنعهن املسجد

٢٠٩عائشة

 ٣٧١عمر بن اخلطابيف كتاب اهللا فال تسأل عنهلكما استبان
٤٤٠احلسن البرصيما زال املسلمون يصلون يف جراحاهتم
 ٦٨٣سفيان الثوريُّأعز من فقيه ورعالناسما من
 ٩٥٤بعمر بن اخلطابأهل كتابليسوااملجوس
٩٤٥قتادةاملرشكات من ليس من أهل الكتاب
 ٍأرضا ميتة فهي له، ولـيس ملحتجـر أحيامن ً

ثالث سننيبعدٌحق
٢١٥عمر

 ْتبني امرأته منه فليهاجرأنمن أراد ِْ َ ِ ١٠٣١عمر بن اخلطابَ
١٠٢٠عمر بن اخلطابهـذاوراءفليلقنـيزوجتـهيرملأنأرادنَم



 

   
الوادي

 ٦٨٦عبداهللا بن مسعودس يف كل ما يسألونه فهو جمنونالناأفتىَمن
 مـــن اهللا ،العلـــم، وعـــىل الرســـول الـــبالغ

التسليموعلينا
٧٢٦ابن شهاب الزهري

 وعىل الرسول الـبالغ، وعلينـا القولمن اهللا ،
التسليم

٧٢٦ابن شهاب الزهري

 ،من مل يعرف اختالف القراءة فلـيس بقـارئ
هاء فليس بفقيهومن مل يعرف اختالف الفق

٣٥٧هشام بن عبيد اهللا الرازي

٢٥٧قتادةمن مل يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه
َنعم البدعة هذه ْ ٧٤٣عمر بن اخلطابِ
َنعم ترمجان القرآن ابن عباس ٣٥٣عبداهللا بن مسعودِ
٩٥٧عبداهللا بن عباسنكاح الكتابيات احلربيات ال حيل يف بالدهن
 ٤٠٦أبو بكر الصديقديني السبيلهيهذا الرجل
 يف قوله تعاىل(جحممد  أصحابهم :

﴿KJ  I  H  G F  E D﴾
])٥٩:النمل[

٧٣١سفيان

 واهللا الذي ال إله غريه؛ ما أنـزلت سـورة مـن
كتاب اهللا إال أنا أعلم أين أنـزلت

٣٥٣عبداهللا بن مسعود

 واهللا لقد أعطاين رسـول اهللا مـا أعطـاين وإنـه
َّالناس إيلألبغض

٢٠٢صفوان بن أمية

َّألقاتلن من فر؛واهللا ١٨٥أبو بكر الصديقق بني الصالة والزكاةَّ
 ًواهللا؛ ما أرى أرضا يؤخذ منها شاة كـل يـوم

إال استرسع خراهبا
٦١٩عمر بن اخلطاب

﴿ J I H G FE D C B
L K﴾]عمر ملا قاهلا(]٢٩: الكهف

)أتاه عيينة بن حصن

١٤٦

٢٤٨معاذ بن جبلبالبالء قبل نزولهتعجلواا الناس ال يا أهي
٤٤٠عمر بن اخلطابيا صاحب احلوض ال ختربنا
 َيفــرق بيــنهام، اإلســالم يعلــو وال يعــىل عليــه ُْ ُ ُ َّ ُُ املــرأة (َ

)تكون حتت اليهودي أو النرصاين فتسلم
١٠١٦عبداهللا بن عباس



 

   
 ــشيخ ــه لل ــرخص في ــشاب وي ــك لل ُيكــره ذل

)ئمالقبلة للصا(
٢٢٢عبداهللا بن عباس

 


 ـاس يف إعجاب إبراهيم النخعي بقول ابن عب
ــة احلربيــة حتــى تعطــي  حتــريم نكــاح الكتابي

اجلزية

٩٥٥

 إفتــاء مجاعــة مــن التــابعني بــالتفريق بــني
َالتــي أسـلمت وزوجهــا اليهــودي أو املـرأة 

النرصاين
 من ذبائح أهـل ^أكل أصحاب النبي

تــاب مــن اليهــود والنــصارى عنــد الك
فتحهم الشام والعراق ومرص

٩٤١

 ٢١٤ضوال اإلبل وبيعهابالتقاطأمر عثامن
٢١١عمرأمر عمر بتسخيم وجه شاهد الزور مع التشهري
 أمر عمر بن عبد العزيزP بكتابـة

السنة وتدوينها
٧٤٣

سهم املؤلفـة قلـوهبم سعمر إيقـاف
من مصارف الزكاة

٨٤١
٢٠٢

 ترك عمر نفي الزاين بسبب التحاق ربيعـة
اخلمربسببهبرقل بعد نفيه 

١١٢٣

 ُّتزوج عثامن بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبية
عىل نسائه، وهي نرصانية فأسلمت عنده

٩٧٧

٦٦٦تضمني عيل للصناع
ٍّتنازل احلسن بن عيل ٥٨٠َعن اخلالفة ملعاويةسُ
ـــــصار مجـــــع عمـــــر املهـــــاجرين واأل ن

ــشام  ــع بال ــذي وق ـاء ال ــر الوبـ ــشارهتم يف أم الست
موحماجته أليب عبيدة بن اجلراح 

٦٨٨عبداهللا بن عباس

 ٥٨٠حديث عبداهللا بن عباسحكم عمر بإيقاع الطالق الـثالث بلفـظ



 

ًواحد ثالثا
ًالصحابة يف إمضاء الطالق ثالثـا خالف

بلفظ واحد
٦٣٤

٧٤١ذهاب بعض التابعني إىل جواز التسعري
حلـق الـرأس : زيادة عمـر عـىل اجللـد

والنفي
٢١١

 ــت ــداهللا أروى بن ــن عبي ــة ب ــالق طلح ط
ربيعة وكانت مرشكة

١٠١٥

عمــــر بــــن اخلطــــاب زوجتيــــه طــــالق
املرشكتني

١٠٣٤

 بن غنم أم احلكـم بنـت أيب عياضطالق
سفيان وكانت مرشكة

١٠١٥

 التـابعني مـا أصـاب أقـدامهم غسلعدم
ت وفيها ما ينجسهامن طني الطرقا

٤٤١

 قول طاووس وسعيد بن جبـري وغريمهـا
ــع  ــسلمة م ــرأة امل ــاح امل ــد نك ــال عق بإبط
ــضاء  ــرصاين بق ــودي أو الن ــا اليه زوجه

ًالقايض مطلقا أو يف دار اإلسالم فقط

١٠٠٨

 قــول عمــر بــن اخلطــاب وعــيل الــشعبي
والنخعــي ومحــاد بــن أيب ســليامن بجــواز 

ا اليهـودي مفارقة املرأة املـسلمة لزوجهـ
أو النرصاين ونكاح غريه إن شاءت

١٠٠٩

 إىل أيب مويس األشعري سكتابة عمر
ٌبأن ال يسمع جمـرب عليـه شـهادة س َّ َ َُ ُ

زور أو جملود يف حد أو ظنني يف والء أو 
قرابة

٢٠٦

 ِإىل حذيفة بن اليامن بـأن سكتابة عمر َ
َيطلق  ِّ َ كتابية تزوجهاامرأةُ

٥٨٠

٥٥٧لكتابياتمنع عمر نكاح ا



 

 
 

ْنقبلــــــــــــه لعمــــــــــــل الــــــــــــصحابه َ َ َّ َ ُ َِ َ ِ ُ ْ ـــــــهَ ـــــــصحف والكتاب ـــــــالنَّقط للم ْك َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ٤٢٦

ِأنـــا البحـــر يف أحـــشائه ِ َ ْ ْ ََ َُ ْ ٌكـــامنُّرُّالـــدَ ِ ْفهــلَ َ َســاءلوا الغــواصَ َّ َ ْ ُ َ ِصــدفايتْنَعــَ َ َ َ٢٤٩

ـــى ـــا الفت ـــضيق هب ـــة ي ـــرب نازل َول ََ ْ َ ََ ُِ ُ ْ َ َّ َِ ٍ ــــمخرجَذِ ـــا ال ـــد اهللاِ منْه ـــا وعنْ ُرع َ ََ َ ْْ ْ ِ َِ ً٣٠

ٌويقــــىض األمــــر حــــني تغيــــب تـــــيم ْ ُ ْْ ُ ْ ُ ََ َِ َِ ََ ْ ْ
ــهم ْال يــــصلح النَّــــاس فــــوىض الرساة لـــ َُ ْ ُ ُ ْ ََ َ ُ ََ َ َ َ
ـــــــدا ـــــــد النِّ ـــــــسكة جتدي َوعمـــــــل ال ُ ْ َِ ِْ َ َّ َّ َُ َ

ْتَوَغــــِْنإَةَّيــــَزُغْنِمــــَِّالا إَنــــَا أَمــــَو

ُوال يــــــــستأمرون وهــــــــ َ ُ ََ ُ َ ْْ َ ُم شــــــــهودَ ُ ُ ْ
ُوال رساة إذا جهالـــــــــــهم ســــــــــادوا ُ َّ ُ ََ ْ َُ ََ ِ َ َ
َوالـــــسجن تـــــدوين الـــــدواوين بـــــدا َّ ْ ََ ْ َ ُ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِّ

ـــــَوَغ ِدُشـــــْرَأُةَّيـــــَزُغْدُشـــــْرَتِْنإَوُتْي

١٤
٣٤٥
٤٢٦

١٠٩٠

َعقــــــود الـمــــــسلمني ُْ ْ ُِ ِ ُ ْ ٍبــــــدار غــــــرب ُ ْ َ ِ َ ُجتاذبــــــــها الــــــــمقاصد والفـــــــروع ِ َ َ ُُ َُ َ َْ ُ ِ َ َ٢٩٠
٥١٣

ــــــــــاروق ــــــــــصديق للف ــــــــــة ال ِتولي ْ ْ ِّ َ ُْ َ ُْ ِ ِِ ِّ ــــــضيقَ ــــــسجد لل ــــــار م ــــــدم ج ِوه ِْ َ َِّ ِ ٍ ِ ْ َ ُ ْ َ٤٢٦

َتع ـــــُِّريُ ـــــا قَا أَن َن ـــــِلَّ َل عْي ـــــِدٌ َدنْي ْإن ال:اَهـَلــــُتْلــــُقَفاُ َّ َام قَرِكــــِ ٧١ُلْيــــِلَ



 

ُوالوصـــــف حيـــــث االعتبـــــار جيهـــــل َْ َ ْ َ ْ َ َْ ُُ ِْ ِ ُ ـــــمرسلُ ُفهــــو االستــــصالح قــــل وال ْ َْ ْ ُ َْ ُ ْ َ ُُ َ َِ ِ٤٢٦

ــــحيحا ــــوال ص ــــب ق ــــن عائ ــــم م ًوك ْ َ ْ ْ َِ ِ ًِ َ ٍ َ ْ َ
ِاإلِيبَأ ـــــــْ ـــــــَبَأَالُمَالْس ُاهَوِســـــــْيـِل

ِوآفتـــــــه مـــــــن الفهـــــــم الـــــــسقيم ِْ ْ َ ُ َِ َِّ َ َْ ُ
ِإذا افتخــــــــروا بقـــــــــيس أو متـــــــــيم َ َ ْ َْ ٍْ ِ ُ َ َ

٧١٥
١٠٩١

َر حـَبــــْا الْنـــََألَم َاق عَى ضــــَّتـــَّ انَّــــَ
ـــه ـــوا ل ـــذي خلق ـــرق ال ـــن ال ـــوا م ُهرب َ َُ َُّ ِ ُ ِ ِِ ِّ َ َ

َمــــاءَو َه ســــُؤَلــــْمَنِرْحــــَبْالَ انَْيِفُ
ِفبلــــــوا بــــــرق الــــــنَّفس والــــــشيطان َ ْ ِّْ َُّ ِ ِ ِ ُ

٧١
٦٩٦

ـه
َإذا ْملِ ْيكــــــــنَ َّإالَُ ُاألســــــــنَّةِ ِ َ ٌمركــــــــبْ َ ْ ـــــامَ َف ـــــةَ ُحيل َ ْ ـــــضطرِ ِالـم َّ ْ ُ َّإالْ ـــــاِ َركوهب ُ ُْ ُ٤٦٦



 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       

 
  

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
        

 
   

  
 

       
 

          
 

 
      

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



