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 إهداء
ا ونصائحها كبريا.سهرت على رعاييت صغريا، و  :ي اليتأم إىل   صاحبتين بدعوا

  وإىل أيب الذي: ينري يل درب النجاح، والذي مل يبخل علي يوما بشيء.

﴿    ﴾ :24[اإلسراء[  

  .: فاطيمة، حممد، جناة، الطيب، عبد احلميد، ياسنيوإىل إخويت

  .أمين وإىل أوالدي: وائل، لينة،

  وإىل اليت آمنت بإخالصها، وصفاء نفسها، ونقاء طويتها، واليت كتبت يوما اخلطبة اآلتية:

املــرأة هــي مــرآة الرجــل، وراء كــل رجــل عظــيم امــرأة، وهــي العمــود الفقــري للمجتمــع، وهــي (
ا تنعدم احليـاةاألكسجني الذي يت إىل ... الزوجـة احملبـة هـي الـيت جتـذب أوالدهـا نفسه الرجل وبدو

  . 'سالف يالص' أم وائل )...نوم كي حيضر زوجها الدكتوراهال

  إىل اإلمام: عبد اهللا بن الشيخ احملفوظ بن بيه.

إىل هؤالء  مجيعا أهدي هذا اجلهد املتواضع؛ رجاء دعوة صـاحلة تنفعـين يف الـدنيا ويـوم يقـوم 
  األشهاد.

  

  

  

  



 
 

  

  شكر وتقدير

أشـكر اهللا عــز وجــل الـذي هــداين هلــذا ومـا كنــت ألهتــدي لـوال أن هــداين اهللا، و مــن شــكره 
  .»من مل يشكر الناس ال يشكر اهللا« :سبحانه وتعاىل شكر الناس فقد قال 

' حممـد دبـاغ'أسـتاذي الفاضـل األسـتاذ الـدكتور: بالشـكر اجلزيـل إىل  هوعمال باحلديث أتوج
الدراسة، ومد يد العون والنصح، سائال املـوىل القـدير أن جيزيـه خـري على قبوله اإلشراف على هذه 

  اجلزاء.

  كما أتوجه جبزيل الشكر واالمتنان إىل:

 ذا العمل وأثرته بأفكارها القيمة.اللجنة اليت ناقشت ه 
 درايـة أمحـد جامعـة، اإلسـالمية والعلوم واالجتماعية اإلنسانية العلوم األساتذة والزمالء بكلية- 

 .أدرار
 .حممد بن عبد اهللا بن الشيخ احملفوظ بن بيه على مساعدته وإمداده بكتب والده  
  الشـيخ عبـد اهللا  - املقاصد يف فقـه النـوازل املعاصـرةاستثمار صطفى، صاحب حبث "املاحلسن

  ".بن بيه أمنوذجا
 كليـة اإلمـام األعظـم اجلامعـة ب ،إيهاب حممد جاسم أسـتاذ علـم مقاصـد الشـريعة وأصـول الفقـه

  سامراء. -
 .كل من ساعدين من قريب أو بعيد يف إعداد هذه الدراسة 
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  مقدمة
  احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، مث أما بعد:

وحتقيـــق  كدراســـة دورهـــا يف التنميـــةالفتـــوى، وألســـباب موضـــوعية   نظـــرا لآلثـــار املرتتبـــة علـــىف
، فيهـــا -خصوصـــا السياســـية-وتـــأثري النـــواحي احلياتيـــة  ،، وتأثريهـــا علـــى النـــواحي احلياتيـــةالســـالم

، والفتـــاوى الشـــاذة ودراســـة منـــاهج املفتـــني ودراســـة النـــواحي التنظيميـــة واإلداريـــة ملؤسســـة الفتـــوى،
تمـع ـال لــه ميزتـه اخلاصـة عنــد ، و إليهــا همأحبـاثالبـاحثون بتجــه ي ؛وأثرهـا يف ا الشـيخ الفقيــه هـذا ا

 جـــاء، فحـــول موضـــوع الفتـــوى عنـــدهالبحـــث  اخـــرتتولـــذا  د اهللا بـــن الشـــيخ احملفـــوظ بـــن بيـــه،عبـــ
  .منهج ابن بيه في الفتوى: موسوما بـــ البحث

  إشكالية البحث:
تســـاؤالت حيـــاول اإلجابـــة عليهـــا، وهـــذه رح هـــذا البحـــث يستشـــكل مجلـــة مـــن املســـائل ويطـــ

أم أنـه مـنهج قـديم  ؟فـي الفتـوىمسـتقل هـل البـن بيـه مـنهج : تندرج حتـت إشـكاليةت التساؤال
  .أضاف إليه إضافات؟و  قلده

  منها:ويتفرع على هذا السؤال أسئلة فرعية، 

 ما هي مسات اإلمام ابن بيه املفيت؟ -

 األصولية للشيخ ابن بيه يف فتاويه؟ل انعكست االختيارات والرتجيحات ه -

 املقاصد يف تأصيله للفتوى ويف تنزيلها؟ استثمر إىل أي مدى -

 الفتوى؟ هي إسهامات الشيخ يف ترشيدما  -

 ما هي خصائص فتاوى ابن بيه؟ -

 التأصيلي يف فتاويه؟ هل انعكس منهجه -
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  أهمية الموضوع:
  يف اآليت:  تتلخص أمهية البحث حول منهج اإلمام ابن بيه يف الفتوى

ال حييــــد ، حــــىت املعاصــــرة الفتــــوىامل القتفائهــــا يف ضــــرورة وجــــود معــــإىل  احلاجــــة امللحــــة -
عــن الصــواب، ومــا ذلــك إال لســرعة تنــامي األحــداث وتطورهــا واحلاجــة الباحــث وبــاألحرى املفــيت 

 وفـــق إال يكـــون ال وذلــك ؛امللحــة إلجيـــاد احللــول هلـــا، وقــد أكمـــل اهللا لنــا الـــدين وأمت علينــا النعمـــة
  .العريضة وخطوطه املنهج معامل توضح أن الدراسة هذه من واملرجو املعامل، واضح منهج

ىل جهـــــود الســـــابقني يف هـــــذا يف النـــــوازل املعاصـــــرة، واإلضـــــافة إ الســـــعي لرتشـــــيد الفتـــــوى -
  .املضمار، حىت يكتمل املنهج

  فتوى كونه أحد أعالمها واملؤصلني املؤهلني هلا.إبراز معامل منهج ابن بيه يف صناعة ال -

  :أسباب اختياره
  :، أمجلها يف اآليتختيار هذا املوضوعالسباب جمموعة من األحركتين 

ل املكانـــة واملســـرية العمليـــة املتميـــزة للشـــيخ عبـــد اهللا بـــن بيـــه، والـــيت تـــربز لنـــا مـــن خـــال -1
  بالرتاث الفقهي وقضايا العصر، واحرتام أغلب املذاهب اإلسالمية له. اطالعه الواسع، ومعرفته

ـــه ابـــن اإلمـــام -2 ـــ العلمـــي البحـــث جـــانبني بـــني مجـــع بي ـــ األكـــادميياحملضـــري و  ـ  واجلانـــب ـ
ـــــب تقلـــــد فقـــــد اجلامعـــــة يف األســـــتاذية إىل فباإلضـــــافة العملـــــي، ـــــة حقائ ـــــة، وعضـــــويات وزاري  علمي

  .العملية واملمارسة النظرية الدراسة له فاجتمعت

  يف التقعيد للفتوى والتأصيل هلا. إبداعه -3

  .ر الفوائد، مع األدب اجلممن عزيز الفرائد وغزي متتاز به حتقيقاته ما -4
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 بعـــض فتـــاوى وكـــذا اهلوائيـــة، الفضـــائيات فتـــاوى خصوصـــا املفتـــني لـــبعض مزالـــق وجـــود -5
  .الشريعة ومقاصد الفتوى أصول عن البعد فيها يظهر واليت الشرعية، اللجان

 :الدراسات السابقة
ــــد اهللا موضــــوع مــــنهج دود علمــــي واطالعــــي مل أر مــــن تنــــاول يف حــــ  ــــهاإلمــــام عب يف  بــــن بي

حبــــوث – مواضـــيع وأشــــكال متنوعـــةيف جــــاءت  ول إنتاجــــه العلمـــيالدراســــات حـــ إال أنالفتـــوى، 
  اآليت:  ، ومنها-أكادميية، تقارير، ندوات علمية

رســـالة دكتـــوراه للباحـــث  "اآلراء التجديديـــة األصـــولية عنـــد الشـــيخ عبـــد اهللا بـــن بيـــه"،-أوال
يف كليـــة اإلمـــام  م2015/  06/  14صـــبيحة يـــوم  الســـامرائي، نوقشـــت اب حممـــد اللمعـــيإيهـــ

  .ة يف العاصمة العراقية 'بغداد'األعظم اجلامع
فــأن البحــث حــول مــنهج قواســم مشــرتكة كــالتعريف باإلمــام ابــن بيــه،  نيوإن كــان بــني البحثــ

اختيارات الشـيخ ابـن بيـه األصـولية الـيت انعكسـت يف فتاويـه  ن بيه يف الفتوى يتميز بدراسةاب
ـذا البحــث واجتهاداتـه واختياراتـه الفقهيــة،  وكـذا يف املــوارد األصـولية املعتمــدة يف فتاويـه؛ فيــأيت 

  أوسع.

مــن الشــيخ عبــد اهللا بــن بيــه أمنوذجــا"، ـ "اســتثمار املقاصــد يف فقــه النــوازل املعاصــرة -ثانيــا
وهـو عبـارة إشـراف الـدكتور: عبـد الواحـد اإلدريسـي، و إعداد الباحث املوريتاين: احلسـن بـن غـالم، 

كليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنســـانية جبامعـــة ابـــن زهـــر يف   م2013نوقشـــت يف: ، عـــن رســـالة ماســـرت
  صنف حبثه ورتبه حسب العناوين اآلتية: وقد أكادير، 

ول منهــا التعريــف بالشــيخ ابــن بيــه، وتنــاول مــدخل متهيــدي: وفيــه ثالثــة مباحــث، تنــاول األ
 الثاين التعريف باملقاصد، أما الثالث فتناول التعريف بفقه النوازل.

 والفصل األول: ومسه بـاستثمار املقاصد عند الشيخ يف العبادات واملعامالت.
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  أما الفصل الثاين: ومسه بقضايا يف فقه نوازل األقليات.
يف إنتـاج الشـيخ، باإلضـافة إىل بعـض االسـتنتاجات  صـدحضور املقاوقد خلص البحث إىل 

  األخرى.
مـن بيـان  يـانصب حول اسـتثمار املقاصـد يف فتـاوى اإلمـام، إال أنـه جـاء  خالوهذا البحث أ

ى مقصـد قاصـد يف فتـاوى اإلمـام ابـن بيـه، حيـث كـان الرتكيـز منصـبا علـاألصول اليت هلـا عالقـة بامل
التيســري؛ وإن جــاء هــذا البحــث غفــال عــن 'مالمــح االجتهــاد املقاصــدي عنــد اإلمــام عبــد اهللا بــن 

  . يف هذه الدراسة فهو ما مت تناوله وحبثه بيه'،

  الوقوف عليهما، ومها:يل  يتيسر مل ،إىل رسالتني علميتنييف املقدمة الباحث وقد أشار 

مقاصـــــد املعـــــامالت ت املاليـــــة، املســـــتخرجة مـــــن كتـــــاب: قواعـــــد املعـــــامال"-(ثالثـــــا) -1
احلســـني بـــن أمحـــد  ، إعـــداد الباحـــث:"ومراصـــد الواقعـــات للشـــيخ عبـــد اهللا بـــن بيـــه

  . نواكشوطجامعة شنقيط احلرة، يف جستري، درويش، وهي عبارة عن رسالة ما
ن "االســتمداد مــن مصــادر الفقــه املــالكي يف االجتهــاد املعاصــر، عبــد اهللا بــ-)(رابعــا -2

ة ماسك، وهي عبارة عن رسالة الشيخ احملفوظ بن بيه أمنوذجا"، إعداد الباحثة: إزان
زهر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ماسرت اخلطاب الشرعي ماسرت، يف جامعة ابن 

  وقضايا العصر، بأكادير.

تقرير كتاب "صـناعة الفتـوى وفقـه األقليـات"، لألسـتاذة وفـاء بنـت حممـد بـن عبـد  -خامسا
اهللا العيســي، مقــدم إىل قســم الثقافــة اإلســالمية ـ برنــامج الــدكتوراه ـ كليــة الرتبيــة، جامعــة امللــك 

  سعود. 

كمــا خلصــت فيــه الباحثــة القســم الثــاين مــن الكتــاب واملتعلــق بفقــه األقليــات،  وهــذا التقريــر 
النتـــائج، مـــع حتليـــل شخصـــية الباحـــث يف الكتـــاب، يف آخـــر التلخـــيص إىل جمموعـــة مـــن خلصـــت 

نصـب حـول اإلنتـاج العلمـي وحبثـي هـذا أ ومنهجية البحث، وأبـرز املالمـح النقديـة ـ سـلبا وإجيابـا ـ.
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وتقــومي  ،ترشـيد الفتـوى عمومـا يف لإلسـهام مـن الباحـث حماولــةلإلمـام ابـن بيـه بـدون اسـتثناء، فهـو 
ا املعاصرة، وتصليح الصدع الذي أصاب بنيان االجتهاد املعاصر   .مسري

"التجديـــد يف علـــوم الشـــريعة اإلســـالمية العالمـــة عبـــد اهللا بـــن بيـــه أمنوذجـــا"، نـــدوة -سادســـا
وقد تضـمنت النـدوة  م.15/04/2015علمية انعقدت يف كلية اإلمام األعظم اجلامعة، بتاريخ: 

   : مجلة من األوراق البحثية

 'مفهوم التجديد'للدكتور أمحد حسني كانت بعنوان  الورقة األوىل

ــه يف احلفــاظ علــى هويــة 'قاســم طــه حممــد بعنــوان  للــدكتور الورقـة الثانيــة  ّ جهـود الشــيخ بــن بي
   . 'املسلم املغرتب

التجديد النظري يف أصول الفقه عند العالمة بـن 'وليد سرحان بعنوان  كتورد لل الورقة الثالثة 
ه ّ     '.بي

   'لشيخ بن بيه بأقالم حمبيها'صهيب الوهب بعنوان  حذيفة عبود، و للدكتورالورقة الرابعة  

ه'مصعب سلمان بعنوان  للدكتورالورقة اخلامسة  ّ    'تالزمية التجديد والشيخ بن بي

ملرتوكـة العالمـة بـن التوجيـه املنضـبط للسـنة ا'مثىن أمحد حممد بعنـوان  للدكتورالورقة السادسة 
ه أمنوذجا ّ    'بي

األصـــويل عنـــد  منهجيـــة التجديـــد نظـــرات يف' ايهـــاب حممـــد بعنـــوان  للـــدكتوربعة الورقـــة الســـا
ه ّ   ' العالمة بن بي

  ومن الدراسات العلمية في موضوع الفتوى، التي لها عالقة بالبحث اآلتي:

"صناعة الفتوى يف القضايا املعاصرة ـ معامل وضوابط وتصـحيحات ـ"، للـدكتور قطـب  -أوال
ية، وزع هـذه الدراسـة علـى الريسوين، حاز به مؤلفـه علـى جـائزة عبـد اهللا كنـون للدراسـات اإلسـالم
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مقدمـة ومخسـة فصـول وخامتـة، فالفصـل األول وسـم بعنـوان اإلطـار املصـطلحي للفتـوى يف الشــريعة 
ــــة،  ــــوى يف القضــــايا املعاصــــرة: معــــامل النظري ــــوان صــــناعة الفت ــــاين وســــم بعن اإلســــالمية، والفصــــل الث

يف املـــنهج، والفصـــل  والفصـــل الثالـــث وســـم بعنـــوان صـــناعة الفتـــوى يف القضـــايا املعاصـــرة: ضـــوابط
الرابع وسـم بعنـوان صـناعة الفتـوى يف القضـايا املعاصـرة: مزالـق التأصـيل والتنزيـل، والفصـل اخلـامس 

  يف طريق النهوض. :ناعة الفتوى يف القضايا املعاصرةومسه بعنوان ص

، مـع بعـض النمـاذج التطبيقيـة الدراسـة النظريـةب أكثر ما اعتىنفيه مؤلفه  اعتىنالكتاب  وهذا
تهـد مسـات اسـتخالصخاللـه إىل مـن  أرميالبحث  وهذا الـذي جيمـع بـني فقـه  ومميزاتـه املعاصـر ا

وفقـه الواقـع والتوقـع، خصوصـا والشـيخ لـه إسـهام كبـري يف ذلـك يتمثـل يف  ومعرفة املقاصـد، النص، 
بحـــث كتاباتــه وأعمالــه، ويف رئاســـته للمركــز العـــاملي للتجديــد والرتشـــيد بلنــدن، إذ أن هـــذا املركــز ي

وعمـــل مجـــاعي مـــا خيـــتص بفقـــه الواقـــع؛ فهـــي دراســـة جتمـــع بـــني النظـــري التأصـــيلي  بعنايـــة فائقـــة،
  والتطبيقي.

ـا وضـوابطها"صـناعة الفتـوى امل - ـا، وآدا ، وتنظيمهـا يف ضـوء عاصـرة ـ قـراءة هادئـة يف أدوا
فــاألول منهــا الواقــع املعاصرـــ"، للــدكتور قطــب مصــطفى ســانو، وقــد قســم كتابــه إىل ســتة فصــول، 

ــــا،  وســــم بأضــــواء علــــى مصــــطلح صــــناعة الفتــــوى وأمهيتهــــا وعالقتهــــا باالجتهــــاد والقضــــاء وجماال
والفصـل الثــاين عقـده لبيــان أدوات صـناعة الفتــوى يف املـدونات األصــولية القدميـة، والفصــل الثالــث 

لحــديث والرابــع عقــدمها  للحــديث عــن أدوات صــناعة الفتــوى املعاصــرة، والفصــل اخلــامس عقــده ل
عـــن ضـــوابط صـــناعة الفتـــوى املعاصـــرة، والفصـــل الســـادس ومســـه بتأهيـــل أكـــادميي وتنظـــيم عملـــي 

  لصناعة الفتوى املعاصرة.

"التيسـري يف الفتـوى ـ أسـبابه وضـوابطه ـ" لعبـد الـرزاق عبـد اهللا صـاحل بـن غالـب الكنـدي،  -
وثالثـــة فصـــول  وأصـــل الكتـــاب رســـالة ماجســـتري، يتكـــون البحـــث يف خطتـــه اإلمجاليـــة مـــن مقدمـــة

ا وتطورهــا  ـ قــد وخامتــة، أمــا الفصــل األول ف جــاء حتــت عنــوان الفتــوى: أمهيتهــا ومكانتهــا ـ نشــأ
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شـــروطها  وحكمهـــا. والفصــــل الثـــاين عقــــده للحـــديث عــــن التيســـري يف الفتــــوى: أدلتـــه، ومفهومــــه 
  ومواطنه. والفصل الثالث جاء بعنوان األسباب الداعية  للتيسري يف الفتوى.

ـ أصـــل الكتـــاب رســـالة ال، ط الفتـــوى يف الشـــريعة اإلســـالمية"، حملســـن صـــاحل مـــ"ضـــواب -
، قسم حبثه إىل ثالثة أبواب: حيث تعرض يف تلك األبواب إىل املواضيع اآلتية: تعريفها، ماجستريـ

ـا، أحكـام تتعلـق بـاملفيت ـا، ضـوابطها، آدا تعريفـه،  :مشروعيتها وحكمهـا، صـيغها، أمهيتهـا، جماال
تهـــد، صـــفاته، ضــــوابطه، آدابـــه؛ أحكـــام تتعلـــق باملســـتفيت: تعريفـــه، حكمــــه، ه وبـــنيالفـــرق بينـــ  ا

  .ضوابطه، آدابه

معــامل للنهـوض بــالفتوى حبثـه حــول مـنهج اإلمـام ابــن بيـه يف الفتـوى أضــيف مـن خاللـه ومـا أ
 املعاصرة.

  :المنهج المتبع في  الدراسة
ذا هلـــ اإلنتـــاج العلمـــيإذ البـــد مـــن تتبـــع هـــو املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي،  منهجــي يف البحـــث

  والتوفيق يف إبراز منهجه. الوسع يف ذلك، لسلوك سبيل اجلادةالفقيه، وبذل 

  ، وهي: البحث منهجمبا جرى عليه  املتعلقة فيما يأيت جمموعة من امللحوظاتو 

بيـــــه  الشـــــيخ احملفـــــوظ بـــــن . خـــــالل هـــــذا البحـــــث تـــــتم اإلشـــــارة إىل الشـــــيخ عبـــــد اهللا بـــــن1
لفـــظ اإلمــام يف نـــص  وإذا وردمام]، فــإذا قلـــت يف هــذا البحـــث اإلمــام فــإين ال أقصـــد غــريه، بـــ[اإل
أشـري يف اهلـامش إىل اإلمـام املقصـود. وهـذا أيضـا املقصـود منـه فوقتهـا من السـياق  واستشكلأنقله 

  فيما عدا املطلب الذي تناولت فيه داللة مصطلح [إمام] فهناك ال يقصد به الشيخ ابن بيه.

) أكتفــــــي يف www.binbayyah.netا مهشـــــت ملوقـــــع اإلمــــــام اإللكـــــرتوين: (إذ .2
اهلــامش بــذكر عبــارة 'موقــع اإلمــام' كمــا أشــري إىل الفــرع الــذي أخــذت منــه املعلومــة، مــثال: موقــع 

  اإلمام، الفتاوى.
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عدم التعريف باألماكن والبلدان، إال مـا تعلـق منهـا بـبعض األمـاكن يف موريتانيـا. وذلـك . 3
ا.     لعدم شهر

ختـــريج األحاديـــث مـــن مصـــادرها، فـــإذا كـــان احلـــديث يف الصـــحيحني اكتفيـــت بتخرجيـــه . 4
منهما، وإذا كان يف غريمها خرجته من مصـدره دون التوسـع يف املصـادر الـوارد فيهـا مـع بيـان درجـة 
  احلديث من خالل حكم احملققني للمصدر احلديثي، أو بنقل كالم أهل احلديث عنه وهذا قليل.

التعريـف باملصـطلحات الفقهيــة واألصـولية واحلديثيـة، وترمجــة األعـالم الـواردة أمســائهم يف . 5
ا البحث بالرتكيز على: االسم الكامل وسـنة الوفـاة وبعـض اإلنتـاج العلـم، وقـد اتـرك ترمجـة العلـم إذ

  ورد يف الصفحة الواحدة أعالم معاصرون كثر، كما ال أترجم للملوك واألمراء.

مل أخصص الختيارات اإلمام وترجيحاته األصولية واجتهاداته املقاصـدية مبحثـا خاصـا، . 6
وإمنــا  ذكــرت جمموعــة مــن التطبيقــات ـ فيمــا وجــدت لــه عالقــة بــالرتجيح أو االختيــار األصــويل ـ 

  ة الفروع لتلك األصول، اقتداء مبنهج ختريج الفروع على األصول.بالتبع. فكانت مبثاب

  ترتيب سرد التعريفات يكون وفق الفرتة الزمنية، بدءا باألقدم. .7

 متييز اآليات القرآنية بكتابتها بالرسم العثمـاين، واألحاديـث النبويـة بوضـعها بـني شـارتني. 8
اجم األعالم يف اهلامش بوضعها بني فاصـلتني ، وأمساء الكتب الواردة يف النص ويف تر «»مزدوجتني
' '، والنصــــوص علـــويتني  فاصـــلتني" "، وبعـــض اجلمـــل اخلاصــــة بوضـــعها بـــني مـــزدوجتني علـــويتني 

املقتبسة بوضعها بني قوسني( ) عند نسبتها إىل قائليها، وبعض الكلمـات واملصـطلحات والتـواريخ  
  جبعلها بني معقوفتني [ ].

املـــؤلفني القـــدامى عنـــد االقتبـــاس أذكـــر اســـم الشـــهرة فقـــط، أمـــا يف اهلـــامش فيمـــا خيـــص . 9
  املعاصرون فأذكر االسم كامال إال أن يغلب اسم الشهرة على العلم.
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  :خطة البحث
  بناء على التساؤالت اليت حياول البحث اإلجابة عنها جاءت خطة البحث كاآليت:

والدراســـات الســـابقة، ، لية البحـــث، وأمهيتـــه وأســـباب اختيـــارهإشـــكاتشـــتمل علـــى  مقدمـــة:
  وخطته.تبع يف الدراسة، واملنهج امل

أربعـة  وفيـه، تمهيدي في بيان مفردات عنوان الرسالة 'منهج  ابن بيه في الفتوى' فصل
والثالـــث يف داللـــة ، داللـــة مصـــطلح 'إمـــام' يف الثـــاينو ، داللـــة مصـــطلح 'مـــنهج' يف ألولا :مباحـــث

  .عالقة املنهج بالفتوى والرابع يف، مصطلح 'الفتوى'

  وفيه ثالثة فصول:، عبد اهللا بن بيه ترجمة اإلمامالباب األول: 

  ويشتمل على:فيها اإلمام ابن بيه وتأثيرها فيه،  الفصل األول: البيئة التي نشأ

الشخصــية، وفيــه مطبــان، األول يف نســبه ونســبته ومولــده، والثــاين يف  الســريةاملبحــث األول: 
لقية.   صفاته اخلُ

، الوضـــع السياســـي ، األول يف، وفيـــه مطلبـــانواالقتصـــادية السياســـية البيئـــةاملبحـــث الثـــاين: 
  .الوضع االقتصادي والثاين يف

ـــةاملبحـــث الثالـــث:  ـــة البيئ  ،البيئـــة االجتماعيـــة يف األول مطلبـــان، وفيـــه، والثقافيـــة االجتماعي
  .البيئة الثقافية يف والثاين

  وفيه أربعة مباحث:: سيرته العلمية والعملية، الفصل الثاني

يف  الثـاين، و شـيوخه يف األول، املبحث األول: شيوخه ودراسته وتالميذه، وفيه ثالثة مطالـب
  .تالميذه ، والثالث يفدراسته
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، مكانتـه العلميـة ، األول يفاملبحث الثاين: مكانته العلميـة وثنـاء العلمـاء عليـه، وفيـه مطلبـان
   .ثناء العلماء عليه والثاين يف

اإلفتـــــــاء والتـــــــدريس  األول يف ،املبحــــــث الثالـــــــث: وظائفــــــه العمليـــــــة، وفيــــــه ثالثـــــــة مطالــــــب
  .  املناصب اليت تقلدها ، والثالث يفعضوياته ، والثاين يفواملشاركات العلمية

 ومداخالتـه أحباثه ، والثاين يفمؤلفاته ، األول يفاملبحث الرابع: إنتاجه العلمي، وفيه مطلبان
  .الكتب على وتعليقه

  وفيه ثالثة فصول:، منهج ابن بيه  في الفتوى الباب الثاني: معالم

  وفيه أربعة مباحث: الفصل األول: موارد اإلمام ابن بيه في فتاويه،

أهـــم كتـــب التفســـري الـــيت  األول يفقـــرآن الكـــرمي وعلومـــه، وفيـــه مطلبـــان، املبحـــث األول: ال 
  .منهجه يف التعامل مع كتب التفاسري ، والثاين يفاعتمدها

 والثـاين يف، كتـب السـنة الـيت اعتمـدهااين: السنة النبويـة، وفيـه مطلبـان، األول يف  املبحث الث
  .منهجه يف التعامل مع كتب السنة

، أصـــول الفقــــه األول يف : الفقـــه اإلســـالمي وأصــــوله، وفيـــه أربعـــة مطالـــب،املبحـــث الثالـــث
 مــع التعامــل يف منهجــه يف الرابــع، و يف الفقــه والفتيــا ، والثالــثر الفقهيــةالقواعــد والنظــائ والثــاين يف

  .وأصوله اإلسالمي الفقه يف اعتمدها اليت الكتب

   والقانون والفكر والسرية اللغةاملبحث الرابع: 

  أربعة مباحث:وفيه ، اإلفتاء وأصول بيه ابن اإلمامالفصل الثاني: 

 دالالت يف األول مطلبـــــان، وفيـــــه .األصـــــولية بيـــــه ابـــــن الشـــــيخ اختيـــــاراتاملبحـــــث األول: 
  .املعاين دالالت يف والثاين األلفاظ،
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، األول يف مـــدلول ثالثـــة مطالـــبوفيـــه ، االجتهـــاد املقاصـــدي عنـــد ابـــن بيـــهاملبحـــث الثـــاين: 
 منـاذجهاد املقاصدي عند اإلمام ابن بيـه، والثالـث يف والثاين يف مالمح االجت، االجتهاد املقاصدي

  .بيه ابن فتاوى يف املقاصدي االجتهاد من

 مطلــب وفيــه الفــروع، مســائل تناولــه خــالل مــن بيــه البــن الفقهــي املــذهباملبحــث الثالــث: 
 ،' إمامــــة املـــرأة للرجــــال' مســـألة يف األول مطالـــب، مخســــةو  الفقهـــي، املــــذهب مفهـــوم يف متهيـــدي
 املـوت مـرض يفهـو  مـن تفضـيل' مسـألة يف والثالـث ،'املصليات يف اجلمعة إقامة' مسألة يف والثاين
 حلويـــات يصـــنع مصـــنع يف العمـــل' مســـألة يف والرابـــع ،'حـــاهلم لضـــعف بعـــض علـــى الورثـــة بعـــض

  .'الزواج بغرض ربوي قرض أخذ' مسألة يف واخلامس ،' النصارى ألعياد] شوكال[

األول: معامل مباشرة،  ،وفيه مطلبان، املالكي باملذهب بيه ابن متذهب معامل: املبحث الرابع
  والثاين: معامل غري مباشرة.

  وفيه ثالثة مباحث:الفصل الثالث: خصائص فتاوى ابن بيه، 

ـا بيـه ابـن فتـاوى موضـوعاتاملبحـث األول:  ، مســتفتوه: األول، وفيـه أربعـة مطالـب، وجماال
االت والثاين: امعدوره يف ، والرابع: أبعاد ومرامي فتاويه :، والثالثا   الفقهية. ا

، والثـاين التيسـري ، وفيه أحـد عشـر مطلبـا، األول يفالبارزة يف فتاويهضوابط الاملبحث الثاين: 
التــزام الضــوابط والقواعــد  ، والرابــع يفاجلريــان علــى مقاصــد الشــريعة ، والثالــث يفاعتمــاد الــدليل يف

، العتــــدال والوســــطيةا والســـادس يف ،املســــتفتيني أعـــراف مراعــــاة ، واخلـــامس يفاألصـــولية والفقهيــــة
، ســعة االطـــالع ، والتاســـع يفالتحــري والتثبــت ، والثـــامن يفدقــة التشـــخيص والتحليــلوالســابع يف 
توجيــه األقــوال الفقهيــة قبــل ذكــره  ، واحلــادي عشــر يفتركــه احليــل وعــدم تتبــع الــرخصوالعاشــر يف 

  .اختياره
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التأصــــيل  األول يف فتــــاوى عنــــد ابـــن بيــــه، وفيــــه مطلبــــان،املبحـــث الثالــــث: أدوات ترشــــيد ال
  .املفيت يف الثاينو  ،والتنزيل

  فصول: ثالثةوفيه ، الباب الثالث: دراسة تطبيقية لنماذج من فتاوى ابن بيه

 موضــوع يف األول ،وفيـه ثالثـة مباحــث، يف كـل مبحـث مطلبـان، العبـاداتالفصـل األول: 
  .هلا التأصيل يف والثاين الفتوى،

  'االختبار وقت اجلمعة صالة' الصالة يف مسألةاملبحث األول: 

  'أزهرية معاهد لبناء الزكاة صرف' الزكاة يف مسألةاملبحث الثاين: 

  املبحث الثالث: مسألة يف احلج 'الصالة يف مساجد مكة وتكرار العمرة يف موسم احلج'

، األول يف موضوع يف كل مبحث مطلبان، ثالثة مباحثوفيه ، الفصل الثاني: المعامالت
    والثاين يف التأصيل هلا.الفتوى، 

  'الربوية البنوك هدايا' يف الربا مسألةاملبحث األول: 

  'البكارة غشاء ترقيع'  اخلطبة يف مسألةاملبحث الثاين: 

  'الطالق بنية الزواج' األقليات فقه يف: الثالث املبحث

، مباحـث أربعـة، وفيـه والتفسـير واألخـالق والسياسة العقيدةمسائل في الفصل الثالث: 
  إال املبحث اخلامس. .هلا التأصيل يف والثاين الفتوى، موضوع يف األول يف كل مبحث مطلبان

  يف العقيدة 'تأويل الصفات'املبحث األول: 

 حاجـــة أو معينـــة ضـــرورات لقيـــام الضـــرائب'يف السياســـية الشـــرعية، مســـألة املبحـــث الثـــاين: 
  .'ذلـك تقتضي



  

 ~17 ~ 
 

  واآلداب، مسألة 'التشهري بالعلماء'.يف األخالق املبحث الثالث: 

  يف التفسري مسألة 'ترمجة القرآن': املبحث الرابع

ـــــــــــــــــــــا.: الخاتمـــــــــــــــــــــة تضــــــــــــــــــــم نتـــــــــــــــــــــائج البحـــــــــــــــــــــث والتوصـــــــــــــــــــــيات الـــــــــــــــــــــيت خـــــــــــــــــــــرج 



 

 
 

  

 الرسالة عنوان مفردات بيان في تمهيدي فصل
الفتوى في بيه ابن  منهج  
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  وان الرسالة 'منهج ابن بيه في الفتوى'نفصل تمهيدي في بيان مفردات ع
لفتــــوى]؛ ويف هــــذا و[ا ،وهــــي: [مــــنهج]، و[ابــــن بيــــه] الــــواردة يف العنــــوان ثــــالث، لكلمــــاتا

املقصـود منهمـا مـع  وبيانكلميت [منهج] و[الفتوى] لغويا،   عن يكون احلديثساملدخل التمهيدي 
للحاجـــة إليـــه يف  مطلـــبللفـــظ [اإلمـــام] أهـــداف املوضـــوع ومقاصـــده، كمـــا خيصـــص ى و مـــا يتماشـــ
  البحث.

يـأيت حتـت عنـوان: 'ترمجـة اإلمـام عبـد يـأيت فيمـا  بـاب كامـل وأما العلم [ابن بيـه] خيصـص لـه 
  بن بيه'.اهللا 

  األول: داللة مصطلح 'منهج' المبحث

  األول: المعنى اللغوي مطلبال
ج. أص   ل كلمة منهج: 

ــج] النــون واهلــاء واجلــيم أصــالن متباينــان: األول الــنهج واآلخــر االنقطــاع. وأتانــا ، الطريــق. [
  1فالن ينهج، إذا أتى مبهورا منقطع النفس.

ــوج؛ واملنهـاج: الطريــق   ـج و جـات و جـة. والــنهج جيمـع علــى  ــج، وطـرق  ويقـال طريـق 
جــت الطريــق: أبنتــه وأوضــحته؛ يقــال: اعمــل علــى مــا  جــا، و الواضــح. واســتنهج الطريــق: صــار 

جــت الطريــق : ســلكته. وفــالن يســتنهج ســبيل فــالن أي يســلك مســلكه. والــنهج: جتــه لــك. و
ـج، لغتـان، إذا وضـح. ـج األمــر وأ ويف القــرآن الكـرمي جـاءت كلمـة [منهــاج]  2الطريـق املسـتقيم. و

                                                             
. ص ،5.ج ،)م1979 - هـ1399 الفكر، دار(  د،. ط هارون، حممد السالم عبد: حتقيق اللغة، مقاييس فارس، ابن 1

 العصرية املكتبة: صيدا -  بريوت(  ،05.ط حممد، الشيخ يوسف: حتقيق الصحاح، خمتار الرازي، بكر أيب بن حممد. 361
  .320.ص ،)م1999 - هـ1420 النموذجية، الدار -
 . 383. ص ،2.ج ،)ه 1414  صادر، دار: بريوت( ،03.ط العرب، لسان منظور، ابن 2
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 ﴿يف قولــــه تعــــاىل:      ﴾ 1فســــر ابــــن عبــــاس ]48: [المائــــدة 

 5وقتــــادة 4البصــــري واحلســــن 3وعكرمــــة 2شــــرعة بالســــبيل ومنهاجــــا بالســــنة، وكــــذا روي عــــن جماهــــد
م قالوا يف قوله شرعة ومنهاجا أي سـبيال وسـنة، 8وأيب إسحاق السبيعي 7والسدي  6والضحاك ، أ

                                                             
.. ه68 سنة بالطائف تويف القرآن، وترمجان األمة حرب ، النيب عم ابن املطلب، عبد بن عباس بن اهللا عبد: عباس ابن 1

 - هـ 1412 اجليل، دار: بريوت( ،01. ط البجاوي، حممد علي: حتقيق األصحاب، معرفة يف االستيعاب الرب، عبد ابن
 حممد وعلى املوجود عبد أمحد عادل: حتقيق الصحابة، متييز يف اإلصابة حجر، ابن. 933. ص ،03. ،ج)م1992
 . 121. ص ،04.ج ،)هـ 1415 العلمية، الكتب دار: بريوت( ،01. ط معوض،

صـــارا يف املصـــادر والكتـــب الرتاثيـــة : جماهـــد بـــن جـــرب مـــوىل الســـائب بـــن أيب الســـائب املخزومـــي القرشـــي. ويعـــرف اختمجاهـــد 2
مبجاهد. وهو إمام وفقيه وعامل ثقة كثري احلـديث، وكـان بارعـا يف تفسـري وقـراءة القـرآن الكـرمي واحلـديث النبـوي. اختلـف يف سـنة 

.. الــــذهيب، ســـري أعــــالم النـــبالء، حتقيــــق: جمموعـــة مــــن  108، وقيـــل 107وقيــــل104وقيـــل 103ه وقيــــل 102وفاتـــه فقيـــل 
 .449، ص. 04م)، ج. 1985 -هـ  1405، (مؤسسة الرسالة، 03احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، ط.

احلـــافظ، املفســـر، أبـــو عبـــد اهللا القرشـــي مـــوالهم، العالمـــة،  ،: أبـــو عبـــد اهللا عكرمـــة بـــن عبـــد اهللا مـــوىل ابـــن عبـــاس عكرمـــة 3
  .12، ص.05ه، وقيل غري ذلك.. الذهيب، سري أعالم النبالء، املرجع السابق، ج.104املدين، الرببري األصل. تويف سنة 

: احلســن بــن أيب احلســن يســار، أبــو ســعيد، مــوىل زيــد بــن ثابــت، كــان مــن ســادات التــابعني وكــربائهم، لقــي الحســن البصــري 4
، ص. 04ه.. الــذهيب، ســري أعــالم النــبالء، املرجــع الســابق، ج.110، تــويف ســنة ا مــن الصــحابة رضــوان اهللا علــيهمعــددا كبــري 

، (بــريوت: دار ابــن كثــري، 01، شــذرات الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب، حتقيــق: عبــد القــادر األرنــاؤوط، ط.ابــن العمــاد. 563
  .48، ص.02م)، ج. 1986 -هـ  1406

ه، 60طــاب قتــادة بــن دعامــة السدوســي، البصــري، الضــرير، األكمــه، قــدوة املفســرين واحملــدثني، مولــده ســنة : أبــو اخلقتــادة 5
، شـــذرات العمــاد ابــن. 269، ص. 05ه. الــذهيب، ســري أعــالم النــبالء، املرجــع الســابق، ج.118ه وقيــل 117وتــويف ســنة:

  .80، ص. 02الذهب يف أخبار من ذهب، املرجع السابق، ج.
كــان مــن أوعيــة العلــم، ولــيس  ،و حممــد، وقيــل: أبــو القاســم، صــاحب "التفســري"ضــحاك بــن مــزاحم  اهلــاليل  أبــ: الالضــحاك 6

ود حلديثــه، وهــو صــدوق يف نفســه، حــدث عــن: ابــن عبــاس، وأيب ســعيد اخلــدري، وابــن عمــر، وأنــس بــن مالــك، واألســود،  بــا
ذلـك. الـذهيب، سـري أعـالم النـبالء، املرجـع السـابق،  ه وقيـل غـري102وسعيد بـن جبـري، وعطـاء، وطـاووس، وطائفـة. تـويف سـنة 

 . 598، ص. 04ج.
: إمساعيــل بــن عبــد الــرمحن، اإلمــام، املفســر، أبــو حممــد احلجــازي، مث الكــويف، األعــور، الســدي، أحــد مــوايل قـــريش. الســدي 7
، 05ه. الذهيب، سري أعـالم النـبالء، املرجـع السـابق، ج.127وعدد كثري، تويف سنة  دث عن: أنس بن مالك، وابن عباس،ح

  .264ص. 
من العلماء العـاملني، ومـن جلـة التـابعني. وهـو:  -رمحه اهللا-: عمرو بن عبد اهللا، الكويف، احلافظ، كان أبو إسحاق السبيعي 8

  .392، ص. 05ء، املرجع السابق، ج.ه.. الذهيب، سري أعالم النبال127ثقة، حجة بال نزاع، تويف سنة 
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عكسـه شـرعة ومنهاجـا أي سـنة وسـبيال، واألول  1وعن ابن عبـاس أيضـا وجماهـد، وعطـاء اخلراسـاين
ن الشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إىل الشيء، ومنه يقال: شـرع يف كـذا، أي أنسب، فإ

ابتــدأ فيــه، وكـــذا الشــريعة وهـــي مــا يشــرع فيهـــا إىل املــاء. أمـــا املنهــاج فهــو الطريـــق الواضــح الســـهل، 
  2.والسنن الطرائق

: ســــتخلص مــــن هــــذا العــــرض اللغــــوي أن كلمــــة 'مــــنهج' يف اللغــــة تــــدور حــــول هــــذه املعــــايني
. وعنـد النظـر يف مكونـات املعـىن اللغـوي لكلمـة مـنهج ، االنقطـاعالطريق، الوضوح واإلبانة، السلوك

ونـات لكلمــة ) ميكـن وضـع هــذه املعـاين كمكاالنقطــاع، و املشـتمل علـى (الطريــق، واإلبانـة، والسـلوك
  :منهج على النحو اآليت

  وجود طريق يتصف بالوضوح. -
 استخدام هذا الطريق كوسيلة. -

 3اية وهدف مها الدافعان لسلوك هذا الطريق.وجود غ -

 صعوبات فيكون االنقطاع، وحتصل املشقة.وقد يكون يف الطريق املستخدم كوسيلة  -

ـــه إىل  والبـــد مـــن وجـــود 'فاعـــل'، وهـــو الـــذي يســـلك هـــذا الطريـــق الواضـــح، ليصـــل مـــن خالل
 هدف، وقد يكون فقيها أو حمدثا، أو غريمها، وقد جيمع بني عدة أوصاف.

                                                             
اخلراسـاين البلخــي مـوىل املهلــب كنيتــه  ،، أبـو عثمــانأيب مســلم اخلراسـاين، ميســرة وقيـل: عبــد اهللا : عطـاء بــنعطـاء الخرســاني 1

ة أبو عثمان و يقال أبو أيوب و يقال أبو حممد و يقال أبو صاحل، نزيـل دمشـق والقـدس، تـويف بأرحيـا، ودفـن ببيـت املقـدس، سـن
  .141، ص. 06ه.. الذهيب، سري أعالم النبالء، املرجع السابق، ج.135

 ،)هـ1419 العلمية، الكتب دار: بريوت( ،01.ط الدين، مشس حسني حممد: حتقيق العظيم، القرآن تفسري كثري، ابن 2
  .117. ص ،3.ج
جامعــة أطروحــة لنيــل شــهادة املاجســتري، ( ،-دراســة تأصــيلية -عمــر مصــطفى الــورداين، مــنهج اإلمــام شــريح القاضــي الفقهــي 3

  .09م)، ص. 2001-ه1421 ،ار العلوم قسم الشريعة اإلسالميةالقاهرة، كلية د
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  الثاني: المعنى االصطالحي للمنهج المطلب
منهـــا، وقــد جـــاء بعضــها بعـــد تتبــع لنشـــأة بعــدة تعريفـــات، أكتفــي بـــذكر ثالثــة عــرف املـــنهج 

املنهج عند القدماء واحملدثني، عنـد الغـرب واملسـلمني؛ وهنـا مقصـد آخـر هلـذا االكتفـاء، وهـو جتنـب 
  التكرار؛ ومن هذه التعاريف:

عملية تنظيمية، تسري وفق ترتيـب منطقـي عقـالين  1:سليمان أيب تعريف عبد الوهاب إبراهيم
 2يتالءم وطبيعة البحث.

املسـلك الـذي سـلكه بعـض الـدعاة  واملفكـرين وحنـوهم،  :تعريف عبـد اهللا بـن إبـراهيم الطويـل
  3والطريقة اليت ساروا عليها لألخذ بالتيسري يف الشريعة اإلسالمية.

جمموعــــة العمليــــات الذهنيــــة املنتظمــــة املســــتخدمة كوســــيلة  :عمــــر مصــــطفى الــــورداينتعريــــف 
  4.للوصول حلقيقة، أو دليل عليها

  اآليت: يالحظبعد النظر يف التعريفات السابقة 

بنــاء علــى مــا يــتالءم مــع عنــوان وأهــداف موضــوع املــنهج  عبــد اهللا بــن إبــراهيم الطويــل عــرف
  ض الدعاة واملفكرين وحنوهم.حبثه، لذلك ذكر صراحة الفاعل يف هذا املنهج بقوله: بع

                                                             
حتقيـــق تـــه: ": باحــث معاصـــر، عمــل عميـــدا لكليــة الشـــريعة جبامعــة أم القـــرى، مــن مؤلفاعبــد الوهـــاب إبـــراهيم أبــو ســـليمان 1

نهج البحـث "مـومحد بن حنبـل" باالشـرتاك مـع الـدكتور حممـد إبـراهيم علـي، ودراسة جملة األحكام الشرعية على مذهب اإلمام أ
التشـريع اإلسـالمي يف القـرن الرابـع عشـر اهلجـري".. أمحـد بـن عبـد اهللا القـاري، جملـة األحكـام الشـرعية، يف الفقه اإلسالمي"، و"

امــة، ( ،01، ط. حممــد إبــراهيم علــي -م أبــو ســليمان دراســة وحتقيــق: عبــد الوهــاب إبــراهي م)، 1981-ه1401جــدة: دار 
ــد الوهــــاب إبــــراهيم أبــــو ســــليمان، كتابــــة البحــــث العلمــــي صــــياغة جديــــدة، ط.678ص. وت: مكتبــــة الرشــــد، ، (بــــري 07. عبــ

  .253ه)، ص.1423
، (مكـــة املكرمـــة: 01، ط.-خصائصـــه ونقائصـــه  -عبـــد الوهـــاب إبـــراهيم أبـــو ســـليمان، مـــنهج البحـــث يف الفقـــه اإلســـالمي 2 
 .16)، ص.م1996 -ه1416ية/ بريوت: دار ابن حزم، كتبة املكامل
 .21، ص.)م2005- ه1426 النبوي، اهلدي دار: مصر( ،01.ط املعاصر، التيسري منهج الطويل، إبراهيم بن اهللا عبد 3
  .08ص.مرجع سابق، ،-دراسة تأصيلية -عمر مصطفى الورداين، منهج اإلمام شريح القاضي الفقهي 4
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أما تعريف عمر مصطفى الورداين فقد عرف املنهج بشكل عام دون النظر إىل موضوع حبثـه، 
وقــد أمهـــل عنصـــرا مهمـــا يف املـــنهج وهـــو الفاعـــل، لكـــن ميكـــن أن يكـــون متضـــمنا يف قولـــه: جمموعـــة 

 العمليات الذهنية املنتظمة.

ينطلـق يف تعريفـه مـن خطـوات املنهجيـة العمليـة ف أيب سـليمان أما تعريف عبد الوهاب إبـراهيم
 إلعداد البحوث، كجمع املادة العلمية، ومجع مصادرها، وترتيب عرض املادة العلمية، وغري ذلك.

ــــخو  جمموعــــة العمليـــات الذهنيــــة املنتظمـــة :التعريـــف المختــــار الــــيت  ،املنهجيـــة العمليــــة اطوا
  يسلكها الفاعل فيها كطريق للوصول إىل غاية.

  الثالث: أركان المنهج  المطلب
وهـذا مـا يعـرف بالعلـل األربعـة  1،املنهج تتكـون مـن: املـادة، والصـورة، والفاعـل، والغايـةأركان 

عند املناطقة، وذلك ألن هذه األركان األربعة جتيب على األسئلة الـيت يطرحهـا املـنهج، مـاذا؟ ملـاذا؟  
ام عنــد حديثــه عــن إدراك الفقيــه للواقــع: وهــذه األســئلة يقــول عنهــا اإلمــ كيــف؟ مــىت؟ أيــن؟ مــن؟.

(وهلــذا فعلــى الفقيــه إلدراك الواقــع خبفايــاه وخبايــاه أن يستحضــر األســئلة املفــاتيح: مــاذا وملــاذا وأيــن 
ومـــىت وكيـــف؟ فـــاألول عـــن املاهيـــة، والثـــاين عـــن العلـــة والســـبب، والثالـــث عـــن املكـــان، والرابـــع عـــن 

  2الزمان، واخلامس عن احلال واخلرب).

ا أصل الشيء الذي منه بناؤه  وبنيته، والذي بدونـه ال تتصـور شـيئيته، أما  املادة: فاملقصود 
ونعـــين بالصـــورة اهليئـــة الـــيت بتشـــكلها تكـــون املـــادة مســـتجيبة لغـــرض مـــا، فاملـــادة كاحلجـــارة واحلديـــد 

ا   3.للبيت، والصورة الشكل والرتكيب واهلندسة اليت يكون موصوفا 

                                                             
  .258م)، ص.1961أبو حامد الغزايل، معيار العلم يف فن املنطق، حتقيق: سليمان دنيا، ط.د، (مصر: دار املعارف،  1
 التجديـــد، دار: جـــدة/ والدراســـات للبحـــوث منـــاء مركـــز: بـــريوت( ،01.ط الواقـــع، فقـــه تأصـــيل علـــى املراجـــع تنبيـــه بيـــه، ابـــن 2

  .36ص. ،)م2014
  .28م)، ص.2013 -هـ 1434جدة: دار التجديد، ، (01حقول األصول، ط. ابن بيه، إثارات جتديدية يف  3
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ــا، ويعــرب عنهــا يف البحــث العلمــي باملــادة  املــادة يف املــنهج تتمثــل يف مجــع املعلومــات مــن مظا
، لتتشــكل لــدينا صــورة املــنهج، ليــات الذهنيــة لتنظيمهــام، مث يتبــع ذلــك اجلمــع مبجموعــة العالعلميــة

واليت جتيب على أسئلة: ملاذا؟ وماذا؟ وكيف؟، وال شك أن هذه االنطالقة ترتبط بغاية وهدف مـا، 
  اعل يف هذه العملية.حبسب ما رمسه الف

واملـنهج يف أصـل اســتخدامه مبعـىن الطريـق الواضــح أو توضـيح الطريـق، الظــاهر مـن اســتخدامه 
ــــم اســـتخدموه مبعــــىن الطريـــق، ونتيجـــة التطــــور الـــداليل لأللفــــاظ ســـار املــــنهج إىل  عنـــد الســـابقني أ

هـو الطريـق، واملعنـوي االستخدام املعنوي، وهي القواعد. فاملعاصرون اسـتخدموه بـاملعنيني: احلسـي و 
  1.وهي القواعد

يشبه إضـافة القـائس عنـد بعـض العلمـاء يف تعريـف القيـاس،  تعريف املنهجوإضافة الفاعل يف 
إذا أردت أن يشــمل التعريــف القيــاس الفاســد.. فقــل القيــاس: هــو محــل معلــوم علــى يقــول اإلمــام: (

ضــرورة ليشــمل التعريــف  القــائس' 'عنــدمعلــوم يف حكــم ملســاواته لــه يف العلــة عنــد القــائس، فإضــافة 
القيـــاس الفاســـد، والصـــحيح كـــذلك، ومعـــىن ذلـــك: أن املســـاواة قـــد ال تكـــون موجـــودة يف اخلـــارج، 

  2.ولكنها توجد يف ذهن القائس)

يعنــون نجــده ، وهــذا يــدل علــى أمهيتــه عنــده، فبكثــرةوقــد اســتعمل اإلمــام مصــطلح [املــنهج]  
ويقــول يف كتابــه  3.ة اتفاقــا واختالفــا، ومنهجيــة املتــأخرين': 'نظــرة إىل منهجيــة املــذاهب األربعــبقولــه

وهلـــــذا فســـــيكون حـــــديثنا ومنهجنـــــا يف هـــــذه اإلثــــــارات ( "إثـــــارات جتديديـــــة يف حقـــــول األصـــــول":
قــال:  ـعـن مشـكلة األمـة اإلســالمية يف بعـض أفرادهـا  وعنـد حديثــه، 4التجديديـة يف أصـول الفقـه)

إال أن لـــدى بعـــض هـــؤالء خلـــال ناشـــئا عـــن قصـــور يف التأصـــيل، وضـــمور يف الفقـــه، وعـــدم التـــزام (

                                                             
  .30م)، ص.2002األردن: دار النفائس، ، (01هي لإلمام اللكنوي، ط.صالح حممد أبو احلاج، املنهج الفق 1
  .416م)، ص.2007-ه1427، (جدة: دار املنهاج، 01ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، ط. 2
-ه1433، (املغـــــرب: مركـــــز الدراســـــات واألحبـــــاث وإحيـــــاء الـــــرتاث، 01ه، صـــــناعة الفتـــــوى وفقـــــه األقليـــــات، ط.ابـــــن بيـــــ 3

 .197م)، ص.2012
  .28ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص.  4
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بالـدليل لتبـني  ـ هلـؤالء ولغـريهم ـتعـني بيـان احلكـم الشـرعي ، ولـذا: ي1باملنهجية وعدم فهـم للواقـع..)
  2.طبقا للمنهج الصحيح يف االستداللموافقة الشعار للشرع أو خمالفته له، 

النـوازل  عنـد اإلمـام منهجـه يف االسـتدالل علـىحضـور وأمهيـة ومكانـة املـنهج وأهم ما يوضـح 
(وهلـــذا فســـيكون معظـــم هـــذا التـــأليف عـــن إعمـــال املقاصـــد يف املعـــامالت املعاصـــرة، حيـــث يقـــول: 

املتنوعــة األصــول واجلــذوع ... ثابــة أمثلــة هلــذه الفــروع املاليــة، وســتكون البحــوث الفقهيــة امللحقــة مب
  3.ه املنهج حيث يعوز النص، أما إذا وجد الدليل فإليه املصري)ولعلي التزمت هذ

الــيت يقــول فيهــا: (ويف أوائــل املرحلــة  4ولبيــان أمهيــة املــنهج أنقــل كلمــة الــدكتور فريــد األنصــاري
اجلامعية، مسعت ألول مرة مصطلح 'املنهج' يف سياق جديد، مـن أحـد أسـاتذيت الكـرام، هـو السـيد 

يؤكـد ـ يف دروس تـاريخ اإلسـالم ـ أن املـنهج هـو جـوهر مشـكلة األمـة، ، الـذي كـان 5أمحـد العمـاري
       6فلو استقامت عليه الستقام هلا كل شيء).

                                                             
 .09، ص. مرجع سابق الواقع، فقه تأصيل على املراجع تنبيه بيه، ابن 1
  .10املرجع نفسه، ص.  2
. ابــن بيــه، 14-12م)، ص. 2010(الفرقــان للــرتاث اإلســالمي، ، 02ملعــامالت ومراصــد الواقعــات، ط.ن بيــه، مقاصــد اابــ 3

، (مكة املكرمة: املكتبـة املكيـة/ بـريوت: دار ابـن حـزم، 01توضيح أوجه اختالف األقوال يف مسائل من معامالت األموال، ط.
  .9/10م)، ص.1998-ه1418

عنــوان أطروحتـــه للـــدكتوراه: "املصـــطلح األصـــويل عنـــد : فريـــد بــن احلســـن األنصـــاري اخلزرجـــي السجلماســـي، فريـــد األنصـــاري 4
و"أجبـديات البحـث يف العلـوم  ،كتاب املوافقات للشـاطيب"  مصطلحات أصولية يف" أجنز من الدراسات العلمية:كما "،  الشاطيب

ة من أجـل إبصـار آليـات الطريـق"... ومـن األعمـال الرسالة القرآني بالغالشرعية"، ومن الكتابات الرتبوية: "قناديل الصالة"، و"
م برتكيـا.. ينظـر 2009: سـنة . تـويف رمحـه اهللاألدبية: "ديوان القصائد[شعر]"، و"ديوان اإلشـارات"، و"آخـر الفرسـان [روايـة]"

  .61م)، ص.2009-ه1430، (القاهرة: دار السالم، 01ترمجته: فريد األنصاري، كاشف األحزان ومساحل اإلميان، ط.
م وتلقــى دراســته 1943أمحـد بــن حممــد العمــاري، مـن قبيلــة أوالد عمــران إحــدى قبائــل احلياينـة. ولــد ســنة:  أحمــد العمــاري: 5

م، عمـل كأسـتاذ مســاعد يف كليـة اآلداب بفـاس منــذ 1981األوىل مبدينـة فـاس، نـال شــهادة الـدكتوراه يف التـاريخ احلــديث سـنة 
مـد يف متعددة منها: "التحقيـق والتعليـق والتقـدمي لكتـاب: تـاريخ الضـعيف'تاريخ الدولـة السـعيدة' حملم، له دراسات وتآل1976

، (دار املــأثورات، 01حممــد الضــعيف الربــاطي، تــاريخ الضــعيف"تاريخ الدولــة الســعيدة"، ط. الضــعيف الربــاطي". ينظــر ترمجتــه:
 الغالف. ص.م).1986 -ه1406

 -ه1417، (الـــــدار البيضــــاء: مطبعـــــة النجــــاح اجلديـــــدة، 01يف العلـــــوم الشــــرعية، ط. البحــــثفريــــد األنصــــاري، أجبـــــديات  6
 .07م)، ص.1997
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  الثاني: داللة مصطلح [إمام] المبحث
ـ بأنـه إمـام اهلـدى وإمـام  رب بـه كوصـف للنـيب مصطلح إمام استعمل كثريا يف تارخينـا، فقـد عُ

سـي املـذاهب باخللفاء الراشدين وباألمراء، كمـا ألصـق كلقـب مبؤساألئمة وإمام األنبياء، كما ألصق 
لصاحب القدم الراسخة يف العلم: فيقال فالن إمـام يف اللغـة، إمـام يف الفقـه،  األربعة، كما يستعمل 

كما هو علم على الذي يقتدي به الناس يف الصالة، فتعـددت وجـوه اسـتعمال هـذه الكلمـة، فهـل 
  يف هذا البحث؟. رتك؟ وما داللتهام' من فصيل املشمصطلح 'إم

  األول: المعنى اللغوي لكلمة [إمام]: المطلب
(أم) وأمــا اهلمــزة واملــيم فأصــل واحــد، يتفــرع منــه أربــع أبــواب، وهــي األصــل  1:قــال ابــن فــارس

واإلمــام: كــل مــن اقتــدي بــه وقــدم يف مث قــال: ( 2واملرجــع واجلماعــة والــدين، وهــذه األربعــة متقاربــة.
  3.إمام األئمة، واخلليفة إمام الرعية، والقرآن إمام املسلمني) األمور. والنيب 

وجاء يف لسـان العـرب: (اإلمـام: الـذي يقتـدى بـه ومجعـه أميـة، وأصـله أأممـة، علـى أفعلـة، مثـل 
لمــا حركوهــا بالكســر جعلوهــا إنــاء وآنيــة وإلــه وآهلــة، فأدغمــت املــيم فنقلــت حركتهــا إىل مــا قبلهــا، ف

ــا يف موضــع كســر ومــا قبلهــا مفتــوح 4يــاء، وقــرئ أميــة الكفــر؛ قــال األخفــش : جعلــت اهلمــزة يــاء أل
فلم يهمزوا الجتماع اهلمزتني، قال: ومن كان من رأيه مجـع اهلمـزتني مهـز، قـال: وتصـغريها أوميـة، ملـا 

                                                             
ـا مقابـل مشـهد قاضـي القضـاة علـي يف مدينـة الـري أو احملمديـة، و : أبـو احلسـني أمحـد بـن فـارس، قضـى حنبـه ابن فارس 1 دفـن 

"جـــامع و "،ومـــن مؤلفاتـــه: "االتبـــاع واملزاوجـــة ه.395 :ســـنة هايف تـــاريخ وفاتـــه علـــى مخســـة أقـــوال وأصـــح واختلفـــوااجلرجـــاين، 
 دار: بـريوت( ،01.ط عبـاس، إحسـان: حتقيـق األديـب، معرفـة إىل األريـب إرشـاد احلمـوي، يـاقوت .و" فقه اللغـة ". التأويل "،

  .410. ص ،01.ج ،)م1993-هـ 1414 اإلسالمي، الغرب
 .21، ص.01ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج. 2
   . 28ص. ،01املرجع نفسه، ج. 3
: أبو احلسن سعيد بن مسعدة البلخي، مث البصري، إمام النحو، أخذ عن: اخلليل بـن أمحـد. ولـزم سـيبويه حـىت بـرع، األخفش 4

وكــان مـــن أســنان ســـيبويه، بـــل أكــرب. مـــات ســنة نيـــف عشـــرة ومــائتني. وقيـــل: ســنة عشـــر. وصـــنف كتبــا يف النحـــو، مل يتمهـــا.. 
مرجـــع  األديـــب، معرفـــة إىل األريـــب إرشـــاد احلمـــوي، يـــاقوت .206، ص. 10أعـــالم النـــبالء، مرجـــع ســـابق، ج.الـــذهيب، ســـري 

 .1374، ص. 03سابق، ج. 
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ومل يقلب، وإمام كل شيء: قيمـه واملصـلح لـه، أييمة  1حتركت اهلمزة بالفتحة قلبها واوا، وقال املازين
إمـام األئمـة، واخلليفـة إمـام الرعيـة، وإمـام اجلنـد   املسلمني، وسـيدنا حممـد رسـول اهللاوالقرآن إمام 

 2.قائدهم)

أن كلمــة إمــام تســتعمل فــيمن يرجــع إليــه ويقتــدى بــه. واإلمــام ابــن بيــه  يســتخلص ممــا تتقــدم
  األمور فضال عن غريها.يقتدى به، ويرجع إليه يف مدهلمات 

 الثاني: استعماالت [إمام] في القرآن الكريم المطلب
 معانيهـــــا الراغـــــب وقـــــد بـــــّني  3،عشـــــر موضـــــعا مـــــة إمـــــام يف القـــــرآن الكـــــرمي يف اثـــــينوردت كل

بــه، إنســانا كــأن يقتــدى بقولــه أو فعلــه، أو كتابــا، أو غــري ذلــك  بقولــه: (واإلمــام: املــؤمت 4األصــفهاين
  ]71:اإلسراء[ ﴾     ﴿حمقا كان أو مبطال، ومجعه: أئمة. وقوله تعاىل: 
م، وقولــه  ﴿: أي: بالـذي يقتــدون بــه، وقيــل: بكتـا     ﴾ قــال  ]74: [الفرقــان

  ﴿، وقوله: 6، وقال غريه: هو من باب درع دالص، ودروع دالص5أبو احلسن: مجع آم

﴾ وقـال:  ]05:[القصـص﴿       ﴾ ]مجـع إمـام، ]41: القصـص 

   ﴿وقوله تعاىل:      ﴾ فقد قيل: إشارة إىل اللوح احملفوظ،  ]12: [يس

                                                             
: أبو عثمان بكر بن حممد بن عدي، إمام العربية، أبو عثمان بكر بن حممد بن عـدي البصـري، صـاحب "التصـريف" المازني 1

 يـــــاقوت .270، ص. 12ســـــابق، ج.ه.. الـــــذهيب، ســـــري أعــــالم النـــــبالء، مرجــــع 248ه أو 247 :والتصــــانيف. مـــــات ســــنة
 .757. ص ،02. ج سابق، مرجع األديب، معرفة إىل األريب إرشاد احلموي،

  .25، ص. 12ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج. 2
  .80ه)، ص.1364دار الكتب املصرية، حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن، ط.د، (القاهرة:  3
"، الشـــعر عيــون أحــداقو""، مـــن مؤلفاتــه: "املفــردات يف غريــب القـــرآنفضــل املبــن  احلســني بـــن حممــد: الراغــب األصــفهاني 4

، 3مرجــــع ســــابق، ج.  األديــــب، معرفــــة إىل األريــــب إرشــــاد احلمــــوي، يــــاقوت".. الشــــريعة معــــامل إىل الذريعــــة"و"، احملاضـــراتو"
  .120، ص.18 .ج سابق، مرجع النبالء، أعالم سري الذهيب، .1156ص.

، 01، ط.قراعة حممود هدى: القرآن، حتقيق مجاعة.. ينظر: األخفش، معاىن هنا ها" اِإلمام"أبو األحسن األخفش، فـ 5
 .460 ، ص.2ج. )، م 1990 - هـ 1411 اخلاجني، مكتبة :القاهرة(
امللساء.. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،  دروع دالص مبعىن اللينة[دالص] بكسر الدال، واجلمع دالص:  درع 6

   .37، ص. 07ج.
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  ﴿ واألم: القصـــد املســـتقيم، وهـــو التوجـــه حنـــو مقصـــود، وعلـــى ذلـــك:   ﴾ 

    1).]02 :[المائدة

مـن  تتبعهـاجمموعـة منهـا  2ذكر الباحث صالح حممد أبـو احلـاجوفيما خيص صفات [اإلمام] 
، وهــي: عــدم األخــذ بالشــاذ مــن العلــم، تفوقــه علــى األقــران وعــدم خــالل إطالقــات األعــالم الكبــار

 وجود نظري له فيما بوأه هذه املنزلة، التميز بكثرة احلفظ واالطالع والقبول عند النـاس، الرجـوع إليـه
ا، االشتغال بالعلم ونفع الناس بـه، التبحـر يف العلـم، االقتـداء  يف الفتوى، الرباعة يف التأليف وجود

يف مطلـب ثنـاء العلمـاء علـى  وهذه الصفات ستكون مبثابة العنـاوين 3به يف العلم، انتهاء العلم إليه.
  .، لنرى مدى حتققها فيهاإلمام

  الثالث: داللة مصطلح [الفتوى]. المبحث

  األول: المعنى اللغوي لمطلبا
يقول ابن فارس عـن أصـل كلمـة فتـوى: ([فـىت] الفـاء والتـاء واحلـرف املعتـل أصـالن: أحـدمها  

  يدل على طراوة و جدة، واآلخر على تبيني حكم.

ُ  : واحد الفتيان.الطري من اإلبل. والفىت من الناس :اْلَفِيتُّ  اء اْلَفتَ   . : الشبابوَ

وأفـىت الفقيـه يف املســألة، إذا بـني حكمهـا، واسـتفتيت، إذا سـألت عــن واألصـل اآلخـر الفتيـا. 
     ﴿: احلكم، قال اهللا تعاىل ﴾ ويقال منه  .]176: [النساء

  فتوى وفتيا.

                                                             
  .  87هـ)، ص.  1412، دار القلم :، (دمشق01، حتقيق: صفوان عدنان الداودي، ط.الراغب األصفهاين، املفردات 1
اإلســالمي وأصــوله مــن جامعــة  :  باحــث أردين معاصــر، حاصــل علــى شــهادة الــدكتوراه يف الفقــهصــالح محمــد أبــو الحــاج 2

ملــدخل إىل اروحــة "شــرح الوقايــة دراســة وحتقيــق"، ومــن إنتاجــه العلمــي: "م، بتقــدير امتيــاز عــال، واســم األط2002بغــداد عــام: 
تـاريخ  www.wise.edu.jo.. البسـملة" للكنـوي،حتقيق كتـاب: إحكـام القنطـرة يف أحكـام و""، الفقه اإلسالمي وأصوله

  م.25/04/2017الدخول للموقع: 
  .50-47صالح حممد أبو احلاج، املنهج الفقهي لإلمام اللكنوي، مرجع سابق، ص. 3
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تعـاىل: لـت. قـال اهللا فتئـت وفتـأت أذكـره، أي مـا ز وإذا مهز خرج عن البابني مجيعـا. يقـال مـا 
﴿        ﴾ ]العالقــة بــني أصــلي ويف 1.)، أي ال تــزال تــذكر]85: يوســف

والفتيـا تبيـني املشـكل مـن األحكـام، أصـله مـن الفـىت وهـو الشـاب (": [فىت] يقول صاحب "اللسـان
شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشـكل ببيانـه فيشـب ويصـري فتيـا قويـا، وأصـله مـن الفـىت  احلدث الذي

ن املسـائل والفتوى يف اللغة تطلق على كل فن، فهي: جواب عمـا يشـكل مـ 2وهو احلديث السن).
  3.احملامي فتاوي قانونية ملوكله' قدمالشرعية أو القانونية '

ـ  بصـــيغة الفعـــل املضـــارعد عشـــر موضـــعا، أحـــومـــادة [اإلفتـــاء] يف القـــرآن الكـــرمي وردت يف 
قـال  4.ـ أفتنـا، أفتـوين، فاسـتفتهم ـ ، وبصـيغة فعـل األمـرـ ، تسـتفتيان، يسـتفتونكيفتـيكم، تسـتفيت

ولفــظ [الفتيــا] أكثــر  5الراغــب األصــفهاين: (والفتيــا والفتــوى: اجلــواب عمــا يشــكل مــن األحكــام).
وممــن ، 7وقــد وردت الفتيــا يف كتــب الســنة املشــهورة 6 يف كــالم العــرب مــن لفــظ [الفتــوى].اســتعماال

'باب الفتيا وهو واقـف علـى الدابـة وغريهـا'، ويف  بـ: ارتمجميف صحيحه،  8استعملها اإلمام البخاري

                                                             
  .473.ص ،04.ج سابق، مرجع اللغة، مقاييس  فارس، ابن 1
  .147، ص. 15ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج. 2
، ص. 03م)، ج.2008-هـــ 1429 ، (عـامل الكتـب،01، ط.اللغـة العربيـة املعاصــرة مـر، معجــمأمحـد خمتـار عبــد احلميـد ع 3

1672.  
  .512ينظر: حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص. 4
  .625. ص سابق، مرجع القرآن، غريب يف املفردات األصفهاين، الراغب 5
م)، 1976-ه1396، ( الكويـت: مكتبـة املنـار اإلسـالمية، 01حممد سليمان عبد اهللا األشقر، الفتيـا ومنـاهج اإلفتـاء، ط. 6

  .07ص.
عــن الكتــب الســتة وعــن مســند  -ينظــر اســتعماالت كتــب الســنة ملصــطلح الفتيــا يف: املعجــم املفهــرس أللفــاظ احلــديث النبــوي 7

، رتبــه ونظمــه لفيــف مــن املستشــرقني ونشــره الــدكتور أ.ي. ونســتك أســتاذ العربيــة الــدارمي وموطــأ مالــك ومســند أمحــد بــن حنبــل
  .68، ص.05م)، ج.1936 جبامعة ليدن، (ليدن: مكتبة بريل،

ه، ببلـدة 194، ولـد سـنة: أمري املؤمنني يف احلـديث ،: أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبهلبخاريا 8
" كتــــاب و" ، و"األدب املفــــرد"، و"التــــاريخ الكبــــري"، و"رفــــع اليــــدين يف الصــــالةاجلــــامع الصــــحيح "، مصــــنفاته: "خبــــارى، مــــن 

حممــــد أبـــو شــــهبة، أعــــالم . 391.ص ،12.ج ســـابق، مرجــــع النـــبالء، أعــــالم ســـري الــــذهيب،ه.. 256العلـــل"... تــــويف ســـنة: 
  .107احملدثني، ط.د، (مصر: دار الكتاب العريب، ت.د)، ص.



 'الفتوى يف بيه ابن  منهج' الرسالة عنوان مفردات بيان متهيدي:                   فصل

 ~30 ~ 
 

، 'بـاب الفتيـا علـى  الدابـة  عنـد  1 الباب الذي يليه قال: 'باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس'
، 'بـاب مـن هـاب 4يستعملها يف ترامجه فيقـول: 'بـاب كراهيـة الفتيـا' 3مي. وكذلك جند الدار 2اجلمرة'

  7،'باب من هاب الفتيا خمافة السقط'.6،'باب الفتيا وما فيه من الشدة'5الفتيا وكره التنطع والتبدع'

  الثاني: المعنى االصطالحي المطلب

مـن اقتصـر متقاربـة، فمـنهم مـن عرفهـا بـذكر مصـدرها، ومـنهم  عرفت الفتوى بعـدة تعريفـات 
من اقتصر على ذكر املعىن العام هلا فجاء تعريفه أقرب إىل املعـىن اللغـوي على بيان حكمها، ومنهم 

الواسع، ومنهم من مجع يف تعريفه بني ذكر القصد منها وذكر حملهـا وذكـر مصـدرها وذكـر حكمهـا 
ذه الصيغة أمش   :ومن هذه التعاريف بط وأبني، ويف بعضها شرح وحشو،ل وأضفجاء التعريف 

ــــن رشــــد الجــــد ــــف اب إظهــــار األحكــــام الشــــرعية بــــاالنتزاع مــــن الكتــــاب والســــنة واإلمجــــاع  8:تعري
 9.والقياس

                                                             
مصـورة عـن السـلطانية بإضـافة ـ طـوق النجـاة ، (دار 01ري بن ناصر الناصـر، ط.ري، صحيح البخاري، حتقيق: حممد زهالبخا 1

  .28، ص.01 ج.هـ)، كتاب العلم، 1422ـ،   ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي
  .175، ص. 02، كتاب احلج، ج.املرجع نفسه 2
ـــرام بـــن عبـــد الصـــمد الـــدارمي، التميمـــي الســـمرقند: أبـــو حممـــد عبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن الـــدارمي 3 ي، ولـــد الفضـــل بـــن 

هــــ.. الـــذهيب، ســـري أعـــالم النـــبالء، 255"، تـــويف ســـنة: ، و"التفســـري"، و" كتـــاب اجلـــامعاملســـند"ه، ومـــن مؤلفاتـــه: "181ســنة:
  .298. حممد أبو شهبة، أعالم احملدثني، مرجع سابق، ص.224، ص.12مرجع سابق، ج.

 ،)م2000-هـ 1412 املغين، دار: السعودية( ،01. ط الداراين، أسد سليم حسني: حتقيق الدارمي، سنن الدارمي، 4
  .242. ص ،1.ج
  .247، ص. 01املرجع نفسه، ج. 5
  .258، ص. 01املرجع نفسه، ج. 6
  .323، ص. 01املرجع نفسه، ج. 7
مـــن تصـــانيفه: قاضـــي اجلماعـــة بقرطبــة، قـــرطيب، املــالكي، : أبـــو الوليــد حممـــد بـــن أمحــد بـــن أمحـــد بــن رشـــد الابــن رشـــد الجـــد 8

، تـويف سـنة:  املستخرجة من التوجيه والتعليل"، و"اختصار املبسوطة"البيان والتحصيل ملا يف"املقدمات" ألوائل كتب املدونة، و"
فيـــات اإلســـالم تـــاريخ الـــذهيب،ه .. 520 وَ األعـــالم املشـــاهري وَ اد بشـــار: حتقيـــق ،وَ  الغـــرب داربـــريوت: ( ،01. ط معـــروف، عـــوّ

  .321. ص ،11.ج ،)م2003 اإلسالمي،
 -ه1407الغــــرب اإلســــالمي،  دار،(بــــريوت: 01التليلــــي، ط. الطــــاهر بــــن املختــــارابــــن رشــــد، فتــــاوى ابــــن رشــــد، حتقيــــق:  9

 .1497، ص.03ج.م)، 1987
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   2.إخبار عن اهللا تعاىل يف إلزام أو إباحة: 1تعريف القرافي

  4.بيان حكم املسألة اإلفتاء 3:تعريف الجرجاني

    5تعريف الزقاق:

رفـــــــــــــــــــــا    .........................   ورمسها: إخبار من قد عُ
  6واحلكم وهي يف سواه اجتمعا  بأنه أهل حبكم شرعـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  

  

  

                                                             
منهــا: "الــذخرية "، و"القواعــد"، ألــف كتبــا مفيــدة : شــهاب الــدين أبــو العبــاس أمحــد بــن أيب العــالء إدريــس املصــري، القرافــي 1

ه.. ابــن فرحــون، الــديباج املــذهب يف معرفــة أعيــان علمــاء املــذهب،  684، تــويف ســنة: و"شــرح التهــذيب"، و"شــرح اجلــالب"
  .  237. ، ص1، ت.د)، ج.القاهرة: دار الرتاثحتقيق: حممد األمحدي أبو النور، ط.د، (

، 01خبزة، ط. حممــــد بــــو القــــرايف، الــــذخرية، حتقيــــق:  .53، ص. 04ج. ، ط. د، (عــــامل الكتــــب، ت. د)،وقالقــــرايف، الفــــر  2
 . 121، ص.10م)، ج.1994بريوت: دار الغرب اإلسالمي، (

كو : علــي بــن حممــد بــن علــي الــزين املعــروف بالشــريف اجلرجــاين: فيلســوف. مــن كبــار العلمــاء بالعربيــة، ولــد يف تــا الجرجــاني 3
، و"شـــرح "م، لـــه حنـــو مخســـني مصـــنفا، منهـــا: "التعريفـــات 1413 -ه 816ســـنة: ، املتـــوىف (قـــرب اســـرتاباد) ودرس يف شـــرياز

 طبقـات يف املبـني الفـتح املراغـي، مصـطفى اهللا عبـد.. الصـغرى"و" "الكـربى، و"شـرح السـراجية" يف الفـرائض، و""مواقـف اإلجيـي
ر دا، (15.الزركلــي، األعــالم، ط.20ص. ،03ج.،)م1947-ه1366 عثمــان، علــي حممــد: بنشــره قــام( د،.ط األصــوليني،

  .  07، ص. 05م)، ج.2002العلم للماليني، 
 .32. ص ،)م1983- هـ1403 العلمية، الكتب دار: بريوت( ،01.ط التعريفات، اجلرجاين، 4
مـن علـوم : علي بن قاسم بن حممد التجييب، أبو احلسن، املعروف بالزقـاق، فقيـه فـاس يف عصـره. كـان مشـاركا يف كثـري الزقاق 5

رحها للتـــاودي، يف علـــم القضـــاء، " مـــع شـــاملنظومـــة الالميـــةالـــدين والعربيـــة، زار غرناطـــة وأخـــذ عـــن بعـــض علمائهـــا. مـــن كتبـــه "
م.. الزركلـي، 1506 -هــ  912بفاس عـن سـن عاليـة: " منظومة يف أصول املالكية، تويف و"املنهج املنتخب إىل أصول املذهب

  .320، ص. 04األعالم، ج. 
حتقيـــق: حممـــد الشـــيخ حممـــد األمـــني، ط. د، (دار عبـــد اهللا الشـــنقيطي، ملنتخـــب إىل قواعـــد املـــذهب، ر، شـــرح املـــنهج ااملنجـــو  6

 .614ت.د)، ص. 
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  2.اإلخبار عن احلكم على غري وجه اإللزام 1:تعريف إبراهيم اللقاني

إخبـار حبكـم اهللا تعـاىل عـن دليـل شـرعي ملـن سـأل عنـه يف  3:تعريف محمد سليمان األشـقر
  4.أمر نازل

إبانـة وتبيــني وإخبـار عـن حكـم الشــرع يف نازلـة أو حادثـة عــن  5:قطـب مصــطفى سـانوتعريـف 
  6.دليل ملن سأل عنه

  

  

  

                                                             
ة، كـان إليـه املرجـع يف املشـكالت والفتـاوي يف وقتـه بالقـاهر هيم بـن حسـن بـن علـي بـن علـي،  : إبراهيم بن إبـراإبراهيم اللقاني 1

جـة احملافـل بـالتعريف بـرواة الشـمايل"، و"منـار أصـول الفتـوى وقواعـد اإلفتـاء "جـوهرة التوحيـد"، و" وألف التآليف النافعة منها:
، هــ.. احملــيب1041ن". تـويف ســنة: نصـيحة اإلخــوان باجتنـاب شـرب الــدخا، و"عقـد اجلمــان يف مسـائل الضــمان"، و"بـاألقوى"

  .06، ص.01در ، ت.د)،  ج.، ط.د، ( بريوت: دار صالقرن احلادي عشرخالصة األثر يف أعيان ا
وزارة األوقــــاف حتقيــــق: عبــــداهللا اهلــــاليل، ط. د، (املغــــرب: وقواعــــد اإلفتــــاء بــــاألقوى،  إبــــراهيم اللقــــاين، منــــار أصــــول الفتــــوى  2

 .231ت. د)، ص.والشؤون اإلسالمية، 
أطروحتـــه للــدكتوراه حتـــت حممـــد بــن ســـليمان بــن عبـــد اهللا بــن حممــد (وهـــو األشــقر) بـــن ســليمان، : محمــد ســـليمان األشــقر 3

و"الفتيــا ومنــاهج "، الواضــح يف أصـول الفقــه للمبتـدئني ، مــن مؤلفاتـه:"لشـرعية"أفعــال الرسـول وداللتهــا علـى األحكــام اعنـوان: "
، (مصـر: دار 02م.. حممد سليمان األشقر، الواضـح يف أصـول الفقـه للمبتـدئني، ط.2009-ه 1430، تويف سنة:  اإلفتاء"

، (الكويـــت: 01. علمـــاء وأعـــالم كتبـــوا يف جملـــة الـــوعي اإلســـالمي الكويتيـــة، ط.303م)، ص. 2004 -ه1425الســـالم، 
  .295، ص. 02م)، ج.2011 -ه1432وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

   09م)، ص.1976-ه1396، (الكويت: مكتبة املنار اإلسالمية، 01حممد سليمان األشقر، الفتيا ومناهج اإلفتاء، ط. 4
: من مواليد مجهورية غنيا كوناكري يف غـرب إفريقيـا، حامـل لـدكتوراه الدولـة يف العلـوم اإلسـالمية (املاليـة قطب مصطفى سانو 5

اإلسالمية) من جامعة الزيتونة، ودكتوراه الفلسفة يف أصول الفقه من كلية احلقوق باجلامعة اإلسالمية العامليـة مباليزيـا، كمـا صـدر 
.. ينظــر حبثــا علميـا يف جمـالت علميـة حمكمـة 80لفقـه، والفقـه، واملاليــة اإلسـالمية؛ ونشـر مـا يزيـد علـى كتابـا يف أصـول ا  21لـه 

  .207/208ص. ،)م2013-ه1434 حزم، ابن دار: بريوت( ،01.ط ،صناعة الفتوى املعاصرة كتابه:  يفترمجته 
 .23قطب مصطفى سانو، صناعة الفتوى املعاصرة، املرجع السابق، ص. 6



 'الفتوى يف بيه ابن  منهج' الرسالة عنوان مفردات بيان متهيدي:                   فصل

 ~33 ~ 
 

إخبار املستفيت باحلكم الشـرعي يف خصـوص مسـألته عـن نقـل أو  1:تعريف قطب الريسوني
  2.اجتهاد بال إلزام

اإلخبـــار حبكـــم اهللا أو حكـــم اإلســـالم عـــن دليـــل  3:تعريـــف أســـامة عمـــر ســـليمان األشـــقر
  4شرعي ملن سأل عنه، يف الوقائع وغريها، ال على وجه اإللزام.

يف خصـوص مسـألته عـن نقـل املسـتفيت بـاحلكم الشـرعي  املستبصـرإخبـار : التعريف المختار
  أو اجتهاد بال إلزام. 

علــى أن الفتــوى إمنــا تكــون  لداللتــه -يف التعريــف املختــار - 'اإلخبــار'اخــرتت التعبــري بلفــظ 
    ، ال بيانا وإظهارا ابتدائيا.بعد سؤال واستفسار من املستفيت

رمحـه ــ 5األهليـة يف املفـيت، وقـد كـان الشـاطيبمعـىن التصـدر و بيان لفهو  'المستبصر'وأما قيد 
: قولـه ذلـك مـن ،إذا نعـت العـامل بــ'املنتصب' يف 'املوافقـات' انصـرف ذلـك إىل املفـيت دون غـريه ـ اهللا
 6)املنتصـب العـامل علـى املواضـع أشـد مـن وهـذا أقوالـه، عـن يبحثـون كمـا أفعاله عن يبحثون وكانوا(

                                                             
صــناعة قــه املــالكي والدراســات األصــولية، مــن إنتاجــه العلمــي: ": باحــث مغــريب معاصــر، مــن اهتماماتــه الفالريســونيقطــب  1

ا... ينظــر ســريته وغريمهــاملــالكي نظريــة يف امليــزان"، حبــث حمكــم "مــا جــرى بــه العمــل يف الفقــه الفتــوى يف القضــايا املعاصــرة "، و 
  م.26/04/2017تاريخ: ب www.sharjah.ac.ae وترمجته:

 .26م)، ص.2014-ه 1435، (بريوت: دار ابن حزم، 01، ط. ناعة الفتوى يف القضايا املعاصرةقطب الريسوين، ص2 
مباليزيــا، ة العامليـة : باحــث معاصـر، حاصـل علـى دكتـوراه يف الفقـه وأصــوله مـن اجلامعـة اإلسـالميأسـامة عمـر سـليمان األشـقر 3

. .ت فقهيـة يف قضـايا الـزواج والطـالق"مسـتجدامـن مصـنفاته: "منهجية اإلفتاء عند اإلمام ابن القـيم"، عنوان رسالته للدكتوراه "
  م.26/04/2017تاريخ: ب، https://uqu.edu.saينظر ترمجته: 

، ( األردن: دار النفـائس، 01، ط.ـ وموازنـةدراسـة ـ أسـامة عمـر سـليمان األشـقر، مـنهج اإلفتـاء عنـد اإلمـام ابـن قـيم اجلوزيـة  4
  . 62م)، ص.2004-ه 1423

: أبــو إســحاق إبـراهيم بــن موسـى الغرنــاطي الشــهري بالشـاطيب، العالمــة املؤلـف احملقــق النظــار الفقيـه األصــويل املفســر الشـاطبي 5
". "املوافقــات يف أصــول الشــريعةصــنفاته: "اإلفــادات واإلنشــادات". و"االعتصــام يف أهــل البــدع والضــالالت"، واحملــدث، مــن م

يـــد خيـــايل، ط.م.. خملـــوف، شـــجرة النـــور الزكيـــة يف طبقـــات املالكيـــة، علـــق 1388 -ه 790تـــويف ســـنة:  ، 01عليـــه: عبـــد ا
  .332، ص. 01 م)، ج.2003 -هـ  1424ر الكتب العلمية، لبنان: دا(
 -ه1395 العــــــــريب، الفكــــــــر دار( ،02.ط ز،درا اهللا عبـــــــد حممــــــــد: ضــــــــبط دراز، اهللا عبـــــــد: شــــــــرح املوافقــــــــات، الشـــــــاطيب، 6

  .250.ص ،04.ج ،)م1975
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 ؛  النـيب إىل بالنسـبة شـرعيا دلـيال ذلـك األصـوليون أثبت وقد( :اإلقرار عن آخر موضع يف وقوله
  1)للفتوى املنتصب إىل بالنسبة يكون فكذلك

وهـو  2،املستبصـر"املفـيت بــ: " وعندما أراد اإلمام احلديث عن مواصفات املفيت وشروطه عنون
  عنها الزقاق. عنوان يوحي مبعىن األهلية اليت عرب

  مسائل الفقه، والعقيدة، واألخالق.فيدخل به  'بالحكم الشرعي'وأما قيد 

بـه، ممـا يسـتدعي حتقيـق املنــاط  اخاصـ اقيـد لبيـان أن لكـل مسـتفت واقعـ مسـألته' 'خصـوص
  يف مسألته اليت استفىت فيها.

فالنقــل يكــون يف مســألة ســبق احلكــم فيهــا بــالنص أو بإعمــال أدوات اجتهــاد'  أو نقــل 'عــن
  يف النازلة اليت تنزل ومل يسبق بيان حكم فيها. يكون االستنباط، واالجتهاد 

فلــيس علــى املفــيت متابعــة ، قيــد تتميــز بــه الفتــوى عــن حكــم القضــاء أو احلــاكم إلــزام' 'بــال
  أفتاه به. مااملستفيت في

  الرابع: عالقة المنهج بالفتوى المبحث
مـــن  ميكـــن أن يـــربز لنـــاو  فـــالفتوى حتتـــاج إىل مـــنهج؛ عالقـــة تكامليـــة،عالقـــة املـــنهج بـــالفتوى 

الـيت متثـل املاهيـة ولوازمهـا ملـادة والصـورة والفاعـل والغايـة، ا 3:خالل ما يسميه املناطقة بالعلل األربعة
هـي  ـ حجـر أو حديـدـ ألن: (كل حمسوس لتقوم شـيئيته يفتقـر إىل مــادة، كالبيـت يفتقـر إىل مــادة  

أصــله ومنهــا كينونتــه. وليتميــز ويتعــرف يفتقــر إىل صــورة لتكمــل بيتيتــه. واختيــار الصــورة يكــون طبقــا 

                                                             
  .251.ص السابق، املرجع املوافقات، الشاطيب، 1
  .38ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص. 2
إثـارات جتديديـة حوله، وهـذا مـا فعلـه يف كتابـه: " جند اإلمام ابن بيه يستخدم هذه العلل األربعة لضبط منهج ما يريد احلديث 3

"، ومــا فعلــه أيضــا يف دورة "صــناعة الفتــوى" الــيت قــدمها علــى قنــاة ' أبــو ظــيب اإلمــارات' خــالل شــهر رمضــان وليف حقــول األصــ
  .م2014جويلية  -ه1435
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والبنــاء الــذهين كالبنـاء احلســي يشــتمل  والغايــة والصـورة تــدالن علــى الفاعـل.... للغايـة وداال عليهــا،
  1على هذه الدوال).

وهــذه العلــل األربــع جتتمــع يف كــل مــا لــه علــة، وكــذا يف األحكــام الفقهيــة، والفقهــاء رمبــا مســوا 
لزوج أهـل املادة حمال والفاعل الذي هو كالنجار واألب أهـال، والغايـة حكمـا، فـإذا فـرض النكـاح فـا

ـــا الصـــورة، ومـــا مل جتتمـــع هـــذه األمـــور ال يـــتم للنكـــاح  والبضـــع حمـــل واحلـــل غايـــة وصـــيغة العقـــد كأ
  2.وجود

  وتوضيح عالقة املنهج بالفتوى يكون وفق اآليت:

  : مادة الفتوىالمطلب األول

املادة أصل الشيء الذي منه بناؤه وبنيته والذي بدونه ال تتصـور شـيئيته، والـذي تتشـكل منـه 
  3الصورة.

ــــيت تقــــوم عليهــــا، وهــــي الكتــــاب والســــنة واإلمجــــاع  ومــــادة الفتــــوى هــــي:  األصــــول واألدلــــة ال
  واالجتهاد.

والتعامــــل مــــع النصــــوص يكــــون مــــن خــــالل: (املــــنهج األصــــويل والفقهــــي الـــــذي يتعامـــــل مـــــع 
لكلـي إىل النصوص يف ثالث دوائــر: دائــرة التفسـري والتأويـل، ودائـرة التعليـل يف شـعبها الـثالث مــن ا

قيــاس متثيـل، أمــا الـدائرة الثالثـة ـ  ، ومــن اجلزئـي إىل اجلزئـيقيــاسا منطقيـا، وبـالعكس استقــراءاجلزئـي 
فهــي دائــرة التنزيــل بتحقيــق املنــاط الــذي هـــو العنــوان الكبــري، حيــث هـــو أداة لــوزن األحكــام مبيــزان  

رى، حـىت ال يــقع جتـاوز للنصـوص كفتـاه النصـوص والقواعـد الكليـة مــن جهــة والــواقع مــن جهــة أخـ

                                                             
 .26ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص.  1
  .258يف فن املنطق، مرجع سابق، ص. معيار العلم أبو حامد الغزايل،  2
 .28سابق، ص.الرجع املابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول،  3
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والقواعـد، أو إجحــاف بالـــواقع الــذي قـــد ينظــر إليـــه الفقيـه خباصـــة واملتعــاطي بصــفة عامــــة مـــن زوايــا 
  1.خمتلفة)

   : صورة الفتوىالمطلب الثاني

 الصـــورة اهليئـــة الـــيت بتشـــكلها تكـــون املـــادة مســـتجيبة لغـــرض مـــا؛ فاملـــادة كاحلجـــارة واحلديـــد
ـا موصـوفاللبيت، والصورة الشكل والرتكيـب  ، أو مبعـىن آخـر: الصـورة عبـارة 2واهلندسـة الـيت يكـون 

  عن املركب الذي من خالله ميكن أن نشري إليه باسم معني، وهنا هذا االسم هو "الفتوى".

ــــة النصــــوص والواقــــع إذا كانــــت مــــؤطرة  وحــــىت تتشــــكل لنــــا صــــورة الفتــــوى البــــد مــــن: (جدلي
فـإذا عـرف احلكـم الشـرعي،  3.لية تنـتج اإلصـابة يف األحكـام والصـواب يف االسـتنباط)باملقاصد الك

  ـأي الفتـوى  ـوعرف الواقع، ونزل عليه تنزيال صحيحا تتشـكل لنـا فتـوى صـحيحة، وتكـون الصـورة 
قد اكتملت ما انضبطت بضوابطها، وبناء على هذا: إذا أفتيت فتوى مـع وجـود مـانع فهـي ليسـت 

فتيــت فتــوى دون قيــام الســبب فهــي ليســت صــحيحة، وكــذا إذا أفتيــت فتــوى دون صــحيحة، وإذا أ
  شروط فهي ليست صحيحة.الوجود 

: هــو املفــيت والــذي ينبغــي أن يكــون مــؤهال باتصــافه : الفاعــل فــي الفتــوىالمطلــب الثالــث
  .على قسمني مواصفات علمية، ومواصفات أخالقية ، وهي4مبجموعة من املواصفات

  : واصفات العلميةالمالفرع األول: 

 ضــوء األدلــة اإلمجاليــة األصــولية، فيكــون العلــم بأحكــام الشــريعة مــن أدلتهــا التفصــيلية يف -
  العبارة.

                                                             
  .14ابن بيه، تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص. 1
 .28سابق، ص.ثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع ابن بيه، إ 2
 .52على تأصيل فقه الواقع، املرجع السابق، ص. ابن بيه، تنبيه املراجع  3
 .44/45ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص.ينظر:  4
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تمعــات ومصـــاحل النــاس، والواقـــع اخلــاص لكـــل  - علــم الوقــائع العامـــة املتمثلــة يف أعـــراف ا
 مستفت.

واســتيعاب للعالقــة أن يكـون وســطيا يف فتـواه، وهــذه الوســطية تنشـأ عــن تعمــق يف الفقـه،  -
ا، وبني األصول والفروع، وحسن تطبيق ذلك علـى ضـرورات  بني كليات الشريعة وجزئيا

 الناس ومصاحلهم؛ وينتج عن هذ هذه الوسطية التيسري واإلشفاق على أهل ملته.
 أن يكون مقبوال عند العلماء. -

 المواصفات األخالقيةالفرع الثاني: 
 التساهل وامليل مع اهلوى. أن يكون ذا ديانة وورع حيجزه عن -
 أن يكون ذا نية واحتساب يف فتواه. -
 .1ن ذا حلم ووقار، غري طائش وال نزقأن يكو  -
أن يكــــون ذا أنــــاة وتــــؤدة، غــــري مســــتعجل يف الفتــــوى قبــــل االطــــالع علــــى كــــل جوانبهــــا  -

 .الشرعية والواقعية
 .أن يكون قوي النفس جلدا على معاجلة املسائل -
 العيش؛ حبيث يكون صاحب حرفة، أو جتارة، أو غريها.أن تكون له كفاية من  -
أن يكــــون ذكيــــا بطبعــــه، مســــتجمعا لفكــــره، ال يرهقــــه العمــــل والســــهر، ومل تغلبــــه الغفلــــة  -

 والكسل.
  واستخالص المقصود بمنهج ابن بيه في الفتوى : الغاية من الفتوىالمطلب الرابع

هـــل، وتنبيــه الغافـــل، وإرشـــاد جلاتعلـــيم او ، بيــان األحكـــام الشــرعية هـــي: الغايــة مـــن الفتـــوى 
 الضال، وتوضيح ملسلك التدين الصحيح.

: جمموعـة المقصود بمنهج ابن بيه في الفتوىدم يف املباحث السابقة يكـون بناء على ما تق
بـــن بيـــه كطريـــق لإلخبـــار عـــن احلكـــم عبـــد اهللا العمليـــات الذهنيـــة املنتظمـــة الـــيت اســـتخدمها اإلمـــام 

  الشرعي.

                                                             
 . 352 ، ص.10ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج. .ومحق جهل يف وعجلة أمر كل يف خفة: النزق 1
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  التمهيدي: خالصة الفصل
ـــا املنهجيـــة العمليـــة، جمموعـــة العمليـــات الذهنيـــة املنتظمـــة فاعـــل فيهـــا  الـــيت يســـلكها ال وخطوا

قــوم علــى أربعــة أركــان هــي: املــادة والصــورة ت -أو مــا يعــرب عنــه بــاملنهج - كطريــق للوصــول إىل غايــة
  والفاعل والغاية.

قت جمموعـة مـن التعـاريف ُسـ -يف هـذا الفصـل التمهيـدي -وبعد تعريف املنهج وبيان أركانه 
ذه الصيغة: ' باحلكم الشرعي املسـتفيت يف خصـوص مسـألته  املستبصرإخبار للفتوى، جاء خمتارها 

  . 'عن نقل أو اجتهاد بال إلزام

وحــىت أؤكــد علــى أمهيــة املــنهج للفتــوى عقــدت مبحثــا يف العالقــة بــني الفتــوى واملــنهج، حيــث 
ا عالقة تكاملية.   بينت من خالله أ

 



 

 
 

  
   

  

 ترجمة اإلمام عبداهللا بن بيه: األول الباب

 



 

 
 

  
   

  

  األول الفصل
  تأثيرها فيهو بيهفيها اإلمام ابن  نشأالبيئة التي 

  

  

    الشخصية سيرتهالمبحث األول: 

  المبحث الثاني: البيئة السياسية واالقتصادية 

  البيئة االجتماعية والثقافية المبحث الثالث:
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  فيه وتأثيرها بيه ابن اإلمام فيها نشأ التي الفصل األول: البيئة
التعــرف علــى حيــاة اإلمــام ابــن بيــه يســاهم يف التعريــف مبنهجــه يف الفتــوى، وكيــف ال؟ وهــو 

ه سـلبا علـى حياتـالبيئة اليت ينشأ فيها اإلنسان تـؤثر إجيابـا أو منهج أنتجته سريته العلمية والعملية؛ و 
  مدين بطبعه.  الشخصية، ذلك ألن اإلنسان

  الشخصية النشأة المبحث األول:
نشأ اإلمام يف بيئة علمية، فأسرته وقبيلته عرفتا على مرّ التاريخ بذلك، مما جعله يتميـز بسـرية 

امللموسـة علـى خصائصها التميز واإلبداع والتأثري والربانيـة والتفـوق... ويف هـذا الفصـل نقـدم األدلـة 
  هذا التقرير من خالل املبحثني اآلتيني:

  المطلب األول: نسبه ونسبته ومولده
 هـــو اإلمـــام العالمـــة عبـــد اهللا بـــن القاضـــي املشـــهور الشـــيخ احملفـــوظ بـــن حممـــد حممـــود بـــن بيـــه

، نسبة إىل قبيلة مسومة، ومسومة: ذرية أمسـم اللمتـوين، ويشـكلون اليـوم قبيلـة زاويـة مهمـة املسومي
فهي قبيلة مـن قبائـل الزوايـا، وكلمـة الزوايـا: (علـم علـى قبائـل كثـرية،  1يف بالد احلوض وبالد الرقيبة،

ـــــب ســـــريها يف تعلـــــم العلـــــم وتعليمـــــه، وتعمـــــري األرض، حبفـــــر اآلبـــــار وتســـــيري القوافـــــل، وقـــــ رى أغل
  2الضيف).

                                                             
[أرقيبـه] تصـغري رقبـة بالتصـغري العـامي: أرض  .440[موريتانيا]، مرجـع سـابق، ص. محاه اهللا ولد السامل، تاريخ بالد شنكيط 1

مشهورة تنتهي مشرقة على جهة اجلنـوب يف لعصـابة، وهـي جبـال شـاهقة وفيهـا مـزارع وعيـون كثـرية، وتنقسـم إىل قسـمني: أرقيبـة 
سـابق، لوسـيط يف تـراجم أدبـاء شـنقيط، مرجـع ا الكحلـه أي السـوداء، وأرقيبـة البيظـه أي البيضـاء.. أمحـد بـن األمـني الشـنقيطي،

  .  451ص.
 والعلـوم، والثقافـة للرتبيـة العربيـة املنظمـة: تونس( د،.ط والرباط، املنارة شنقيط بالد النحوي، اخلليل. 478، ص.املرجع نفسه 2

  .34، ص.)م1987
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ضــة علميــة واســعة، وظلــت قلعــة إشــعاع  وقــد (عرفــت قبيلــة مســومة خــالل القــرون املاضــية 
اورة هلا، وأقامت حواضر متعددة كانت عامل اسـتقرار سـاهم يف  ثقايف تنري منطقة أرقيبة واملناطق ا

  ومن أعالم قبيلة مسومة: 1ازدهار املنطقة ومنوها االقتصادي واالجتماعي).

ه] صـــــاحب كتـــــاب: " كفايـــــة املعـــــرت 1316الشـــــيخ حممـــــد حممـــــود بـــــن بيـــــه املســـــومي [ت 
  2ونصيحة املغرت"، وكتاب "منظومة يف الناسخ واملنسوخ".

ه]، لـه مـن الكتـب: كتـاب"تعليق 1336حممـد أحيـد بـن سـيدي عبـد الـرمحن املسـومي [ت 
  4وشرحه"."، و"منظومة يف رسم القرآن" و"نظم آيات القرآن 3على الدرر البن بري

احلاج سيدي حممد بن السالك بن الشيخ بن فحفو املسومي، ولد يف العقـد الرابـع مـن القـرن 
ه شـــيخ حمضـــرة مـــورودة، أخـــذ عـــن أمحـــد فـــال بـــن آدو اجلكـــين. تســـتقبل حمضـــرته املتنقلـــة بـــني 14

تكانــت والعصــابة أعــدادا كبــرية مــن الطــالب، لــه مؤلفــات منهــا: "شــرح علــى األلفيــة" وآخــر علــى 
 5قصور واملمدود البن مالك"."امل

                                                             
ماســرت، إشــراف: عبــد رســالة ، الشــيخ عبــد اهللا بــن بيــه أمنوذجــا-صــطفى، اســتثمار املقاصــد يف فقــه النــوازل املعاصــرة املاحلســن 1 

. 09م، ص.2013م/2012أكــادير، كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، الســنة اجلامعيــة: -الواحــد اإلدريســي، جامعــة ابــن زهــر
   .76، ص.02موريتانيا عرب العصور ج. نقال عن:

. حممـد بـن سـيدي حممـد مـوالي، التفسـري واملفســرون 576سـابق، ص.املنـارة والربـاط، مرجـع -اخلليـل النحـوي، بـالد شـنقيط  2
  .509ببالد شنقيط، مرجع سابق، ص.

: أبو احلسن علـي بـن حممـد بـن علـي بـن حممـد بـن احلسـني الربـاطي املشـهور بـابن بـري، مـن آثـاره: "الـدرر اللوامـع يف ابن بري 3
تــــأليف يف تة، و لألســــتاذ ابــــن أيب الربيــــع اإلشــــبيلي نزيــــل ســــباختصــــار شــــرح اإليضــــاح" يف النحــــو أصــــل مقــــرأ اإلمــــام نــــافع"، و"

، (بــــــريوت: دار الغــــــرب اإلســــــالمي، 01، القــــــراء والقــــــراءات بــــــاملغرب، ط.هـــــــ.. ســــــعيد اعــــــراب 731...تويف ســــــنة: الوثــــــائق
  .05، ص. 05زركلي، األعالم، مرجع سابق، ج.. ال22م)، ص. 1990-ه1410

. حممــد بــن ســيدي حممــد مــوالي، التفســري واملفســرون 585بــاط، املرجــع الســابق، ص.اخلليـل النحــوي، بــالد شــنقيط املنــارة والر 4
  .508سابق، ص.الرجع املببالد شنقيط، 

  .510املنارة والرباط، املرجع السابق، ص.-اخلليل النحوي، بالد شنقيط  5



  فيه وتأثريها بيه ابن اإلمام فيها نشأ اليت الباب األول                       الفصل األول: البيئة

 ~43 ~ 
 

الشـــيخ صـــداف بـــن حممـــد البشـــري املســـومي، مـــن أشـــهر القـــراء املـــاهرين يف القـــراءات يف هـــذا 
العصــــر يف موريتانيــــا، لــــه مؤلفــــات منهــــا: "األخطــــاء الشــــائعة يف بــــالد شــــنقيط"، وكتــــب جليلــــة يف 

 1الرسم.

صـنهاجة امللثمـني املهمـة ويرجـع نسـب [مسـومة] إىل قبيلـة [ملتونـة]، وهـذه األخـرية مـن قبائـل 
ومنهـا قــادة وملـوك دولــة املـرابطني، كانــت مــواطنهم يف القـدمي وســط الصـحراء إىل التخــوم الســودانية 
جنوبــا، وقبيلــة [ملتونــة] الــيت بقيــت حتمــل هــذا االســم إىل اليــوم موجــودة يف جنــوب موريتانيــا حاليــا، 

ركــة، وقــد تفككــت [ملتونــة] األصــلية إىل ويف العهــد املرابطــي كانــت لـــ [ملتونة]الصــدارة يف قيــادة احل
 2قبائل عديدة أغلبها يف موريتانيا حاليا: [مسومة]، [جتكانت]، [إدو احلاج]...

وقد ولد اإلمام: سـنة أربـع ومخسـني وثالمثائـة وألـف للهجـرة، الـذي يوافـق سـنة مخـس وثالثـني 
املوريتــاين، وهـــي  يف الشـــرق م]، يف مدينــة [متبدغــه]1935-ه1354وتســعمائة وألــف للمـــيالد [

  مقاطعة تتبع إداريا لوالية احلوض الشرقي. 

  المطلب الثاني: صفاته الخلقية  
عـــن أخـــالق اإلمـــام: (والشـــيخ رجـــل خلـــق وكـــرم، فهـــو بشـــوش، مســـح  3يقـــول ســـلمان العـــودة

احمليا، كرمي املعشر، يعطف على الضـعيف واملسـكني، ومنزلـه يف جـدة مـأوى للمحتـاجني واملنقطعـني 
  ومن أخالقه:4  قطة وغريهم).من الشنا

وقد ظهر ذلك يف معامالته وكتاباته وأحباثه رغم شهادات العلماء له  الفرع األول: التواضع
  بالعلم واالجتهاد.

                                                             
  .508-503سابق، ص.لتفسري واملفسرون ببالد شنقيط، مرجع حممد بن سيدي حممد موالي، ا 1
  .437/438، مرجع سابق، ص.يط [موريتانيا]اه اهللا ولد السامل، تاريخ بالد شنكمح 2
وهــو  "كتــاب الطهــارة مــن بلــوغ املــرام"ســعودي معاصــر، نــال شــهادة الــدكتوراه يف الشــريعة يف شــرح : باحــث ســلمان العــودة 3

و"تفسـري   أسـئلة الثـورة"،ل وال حـرج"، و"افعـمن إنتاجـه العلمـي: "كان املشرف الشيخ عبداهللا بن بيه، مطبوع يف أربع جملدات و 
  م.19/09/2017. بتاريخ: http://www.islamtoday.net: . ينظر ترمجتهإشراقات قرآنية"

 م.03/05/2017: شيخ احملفوظ بن بيه. بتاريخموقع اإلمام، الشيخ العالمة الفقيه النادر، عبد اهللا بن ال 4
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: (آثـــــرت يف حبثـــــي هـــــذا 1يقـــــول اإلمـــــام يف مقدمـــــة حبثـــــه "اإلجيـــــار الـــــذي ينتهـــــي بالتمليـــــك"
عــــن شــــأو االجتهــــاد  معترفــــا بالقصــــورمــــن أقــــوال ذوي االستبصــــار  ومحاولــــة القــــرباالختصــــار 
، ومـــن تواضــعه قولـــه يف كتابـــه "إثــارات جتديديـــة يف حقـــول األصــول": (فلهـــذا ســـتكون 2واالختيــار)

  3متجهة إىل حبث عن الضبط والربط، لتجنب املزيد من التخبط). هذه المحاولة  ـ المقاربة ـ

": (وباجلملة فـنحن ال لفتوىعة اقال يف ختام كتابه "صنا ،ذم التعصب وتركهالفرع الثاني: 
ــــاب مــــن األقــــوال واآلراء) ، وأبــــان عــــن قصــــده األول مــــن كتابــــه "أمــــايل 4نتعصــــب ملــــا يف هــــذا الكت

عســـى أن يكـــون مســـاعدا يف تنبيـــه الطـــالب علـــى عيـــوب التعصـــب، ووجـــوب (الـــدالالت" فقـــال: 
ينبغــــي أن  الرجــــوع إىل أهــــل العلــــم الــــذين فهمــــوا الشــــريعة مقاصــــد ومــــدلوالت ألفــــاظ، فالبغــــاث ال

   5يستنسر، والغدير جيب أال يستبحر).
ويـــدخل  ،عـــدم التشــنيع علــى المخـــالف وعــدم رميــه بـــالقبيح مــن القــولالفــرع الثالــث: 

 ؛ضــمن هــذا الــرتحم والرتضــي علــى العلمــاء، وذكــر املخــالف جبميــل األوصــاف، وعــدم ذكــره بســوء
ذلـك باالجتهــاد اجلمــاعي، وبعـض النــاس يســمي حديثـه عــن االجتهــاد اجلمـاعي قــال: (فمـثال عنــد 

وعنــد حديثــه عــن طوائــف النــاس يف التعلــق باملقاصــد وخصوصــا الــيت مساهــا  6ولــيس األمــر كــذلك)،

                                                             
: لإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك صــور متعــددة، منهــا مــا ينتهــي بالوعــد بالتمليــك، ومنهــا مــا 'اإليجــار  الــذي ينتهــي بالتمليــك' 1

ينتهي باهلبة، ومنها إجارة سـاترة للبيـع، لكـن الصـورة الـيت تشـمل أغلبهـا وهـي األشـهر يف الواقـع: أن يعقـد طرفـان علـى أن يـؤجر 
أجــرة معينـة، يــدفعها املسـتأجر علـى أقســاط، خـالل مــدة حمـددة، تنتقـل بعــدها ملكيـة الســلعة  أحـدها آلخـر ســلعة معينـة، مقابـل

.. مركـــز التميـــز البحثـــي يف فقـــه القضـــايا املعاصـــرة، املوســـوعة امليســـرة يف فقـــه للمســـتأجر عنـــد ســـداده آلخـــر قســـط بعقـــد جديـــد
ه 1435(الريـاض: فهرســة مكتبــة امللـك فهــد الوطنيــة،  ،01القضـايا املعاصــرة 'القضـايا املعاصــرة يف فقــه املعـامالت املاليــة'، ط.

 .15، ص.01م)، ج.2014-
.ابـن بيـه، مقاصـد املعـامالت 15ابن بيه، توضيح أوجه اختالف األقوال يف مسائل من معامالت األموال، مرجع سـابق، ص. 2

  .153ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص.
  .11سابق، ص. ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع 3
 .570ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص.  4
 .09/10ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص. 5
  .660سابق، ص.الرجع املصناعة الفتوى وفقه األقليات، . ابن بيه، 203املرجع نفسه، ص. 6



  فيه وتأثريها بيه ابن اإلمام فيها نشأ اليت الباب األول                       الفصل األول: البيئة

 ~45 ~ 
 

ويف العصــر الــراهن متظهـــرت يف املدرســة احلداثيــة الـــيت دعــت إىل ركـــوب قـــال: ( 1الشــاطيب بالباطنيــة
دالالت اللغويـة، وجتريـدها الـسفينة املقاصد، وهي دعـوة للهـروب مـن دميومـة الشـريعة املسـتنبطة مـن 

مــن املعـــاين، الـــيت فهمهـــا الرعيـــل الــذي تلقـــى الـــوحي، وذلـــك مـــن خــالل مـــا مســـاه بعـــض املعاصـــرين 
    2باملقصد اجلوهري).

ـذا احلـديث تعلقـا كبـريا وإن كـانوا قـد ألهله كمـا يف قولـه ينسب الفضلو  : (وتعلـق الفضـالء 
  3اختلفوا يف وجه املتعلق منه).

يقـــول: (فعرفنـــا املقاصـــد وتعرفنـــا عليهـــا، وينســـب الفضـــل لصـــاحب الفضـــل وهـــو اهللا، حيـــث 
ـ وابرزنا وأبنا امتزاجها بأبواب األصول امتزاج الروح باجلسد، وذلك مـن خـالل ثالثـني منحـى تـدون 

  4ألول مرة). ـ بفضله تعالى
عـن ضـوح، يقـول وبكـل صـراحة وو  ،الرجوع عن رأيه إذا تبين له عدم صـوابهالفرع الرابع: 

: (وهلذا ال أجد حرجا يف تسجيل رجوعي عن إباحته إىل حظره بالبينة الراهنة، مـع 5عقود اخليارات
  6إبقاء الباب مفتوحا ملزيد من البحث والتنقيح).

انبـة للصـواب قـال: (فـإن  النصـيحةالفرع الخـامس:  عنـد حديثـه عـن بعـض االجتهـادات ا
رف اإلســالمية مل تكــن ســديدة، وكانــت ضــمن املآخــذ علــى اجتهــادات مــن جلــان الفتــوى يف املصــا

                                                             
م الباطنية 1 يدعون أن لظواهر القرآن واألحاديث بواطن جترى من الظـواهر جمـرى اللـب مـن القشـر، : عدة فرق، مسوا بذلك ال

ــا عنــد العقــالء رمــوز وإشــارات إىل حقــائق خفيــة.. عبــد املــنعم احلفــين،  ــا ظــواهر فهــي مفهومــة مــن العامــة 'اجلهــال'، غــري أ وأل
  .96موسوعة الفرق واجلماعات واملذاهب اإلسالمية، مرجع سابق، ص.

 .40سابق، ص. صد املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع ابن بيه، مقا 2
 .146، ص.نفسهرجع امل 3
 .672سابق، ص.يل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع ابن بيه، أما 4
ـــارت 5 التصـــفية، أو قبـــل حلولـــه، أو تنفيـــذ العقـــد إذا : أن يكـــون ألحـــد املتعاقـــدين احلـــق يف فســـخ العقـــد يف موعـــد عقـــود الخي

ءت تقلبات األسعار يف صاحله، وذلك يف مقابل مبلـغ يـدفع مقـدما وال يـرد للمضـارب، يعـرف بـالتعويض، ويعطـى هـذا احلـق جا
املشــرتي فيكــون لــه اخليــار بــني اســتالم الصــكوك ودفــع الــثمن املتفــق عليــه أو فســخ الصــفقة مقابــل تعــويض. كمــا أن بإمكانــه أن 

 الســابق، املرجـع الواقعــات، ومراصـد املعـامالت مقاصــد بيـه، عــوض يدفعـه لـه. ابــن لبـايتنـازل عـن هــذا اخليـار لشـخص ثالــث مق
 فقــه يف املعاصــرة القضــايا' املعاصــرة القضــايا فقــه يف امليســرة املوســوعة املعاصــرة، القضــايا فقــه يف البحثــي التميــز مركــز .134.ص

  .592.ص ،02.ج سابق، مرجع ،'املالية املعامالت
 .137ابن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، املرجع السابق، ص. 6
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ا من النموذج اإلسالمي املعاصر) ، ويقـول: (وضـاق أفـق الـبعض 1البنوك اإلسالمية اليت يعوق اقرتا
أحيانــا وتعصــب الــبعض اآلخــر أحيانــا أخــرى، يف الوقــت الــذي تقــدم فيــه بــدائل جممــع علــى منعهــا 

  2.ن تصرفات البنوك التقليدية حذو القذة بالقذة)مبتعلقات أوهى من نسج العنكبوت، يضاهو 

  واالقتصاديةالمبحث الثاني: البيئة السياسية 
احلـديث هنــا عــن البيئـات: السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيـة ملوريتانيــا وقــت نشــأة 

  موريتانيا.اإلمام لبيان تأثر وتأثري اإلمام يف املشهد السياسي واالجتماعي والثقايف لبلده 

  المطلب األول: الوضع السياسي
ــــا [بــــالد الشــــنقيط] أيــــام األمــــويني، وارتــــبط تارخيهــــا بتــــاريخ املغــــرب العــــريب،  فتحــــت موريتاني
فشــكلت جــزءا مــن دولــة املــرابطني، واملوحــدين، واألشــراف الســعديني ووصــل الربتغــاليون ســواحلها 

م، ومستعمرة عـام 1903يون حممية عام مستعمرين يف القرن اخلامس عشر امليالدي، وأنشأ الفرنس
   3م.1920

أطلـق املسـتعمرون الفرنسـيون هــذا االسـم [موريتانيـا] رمسيـا علــى معظـم أجـزاء شـنقيط، بعــدما 
لربهة وجيزة. مث جرى اعتماد هذا االسم من قبـل السـلطات  4مجعوا بينه وبني اسم [تراب البيضان]

  5ه.1380-م 1960الوطنية بعد االستقالل سنة 

                                                             
 .139، ص.السابق املرجع الواقعات، ومراصد املعامالت مقاصد بيه، ابن 1
  .140املرجع نفسه، ص. 2
  .111م)، ص.2003 -ه1424، (دمشق: دار الفكر، 02شوقي أبو خليل، أطلس دول العامل اإلسالمي، ط. 3
ــالبيضــان تــراب 4 [البيضــان]، و[البيضــان]: علــم علــى العــرب الشــناقطة، مبــا  ـ: يعــرف العــرب  الشــناقطة يف اللهجــة احلســانية ب

فيهم العرب السمر، و[البيضان] جمتمع تشكل من اندماج جمموعتني كبريتني: قدميـة مـن شـعب صـنهاجة امللثمـني، وجديـدة مـن 
ضـان ليطلـق علـى كـل متحـدث للحسـانية بغـض النظـر عـن لونـه ومهنتـه. قبائل بين حسان العربية [اهلاللية]، وقد تطور لفـظ البي

.. املنـارة -. اخلليـل النحـوي، بـالد شـنقيط 191سـابق، ص. ولد السامل، تاريخ بـالد شـنكيط 'موريتانيـا'، مرجـع ينظر: محاه اهللا
 . 15، مرجع سابق، ص.-والرباط

قبــــــل التــــــاريخ إىل االنتشــــــار احلســــــاين يف بــــــالد شــــــنقيط مــــــن مــــــا -احلســـــني بــــــن حمــــــنض، تــــــاريخ موريتانيــــــا القــــــدمي والوســــــيط  5
اخلليـــــل النحـــــوي، بـــــالد . 10م)، ص.2010-ه 1431دار الفكـــــر، ، (01ه)، ط.1055-م1645-ق.م 125000(

 د.د.ن،، (01. حممــــد بــــن ناصـــر العبــــودي، إطاللـــة علــــى موريتانيــــا، ط.24، مرجــــع ســـابق، ص.-املنــــارة.. والربـــاط-شـــنقيط 
  .19-18م)، ص.1997-ه1417
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د أحلقــت فرنســا موريتانيــا بالســنغال مــن الناحيــة اإلداريــة بعــد أن قســمت الــبالد إىل عشــر وقــ
وقــد خطــط االســتعمار حملاربـــة  ،ويوجــد يف كــل دائــرة مـــدير فرنســي ويعاونــه ثالثــة أشـــخاص ،دوائــر

اإلسالم باتباعه وسائل وأساليب عديدة منها: سياسة التفريق بني املسلمني البيض والزنوج، وحماربـة 
للغــة العربيــة، ونشــر اللغــة الفرنســية، وإمهــال التعلــيم والصــحة، وحماولــة نشــر املخــدرات واملســكرات، ا

  1والدعوة إىل السفور واالختالط، وإفقار الشعب وإذالله.

م عنـــدما قـــررت فرنســـا إعطـــاء احلكـــم الـــذايت ألقطـــار إفريقيـــة الغربيـــة كانـــت 1958يف عـــام 
موعـة الفرنسـية، مث أفضـى هـذا احلكـم الـذايت إىل موريتانيا من بني الدول اليت قبلت الب قـاء داخـل ا

نوفمرب مـن ذلـك العـام ومسيـت  28م حيث أعلن استقالل موريتانيا يوم 1960االستقالل يف عام 
م انتخــب الســيد املختــار ولــد 1961مــن أغســطس عــام 20باجلمهوريــة اإلســالمية املوريتانيــة، ويف 

  2داده أول رئيس جلمهورية موريتانيا.

تأثر اإلمام بوالده إبان االحتالل الفرنسي، وعن هذا التـأثر يقـول: (فأسـرتنا جـزء مـن اجلانـب 
العلمــي، ووالــدي ـ رمحــه اهللا ـ كــان يــرأس مــؤمتر العلمــاء املوريتــانيني الــذي اجتمــع بعــد االســتقالل 

نهم ـ يف والـذي كـان قـد طالـب مبقاطعـة عمليـة للمسـتعمرين، وقـرر أال يـدرس أوالده ـ وأنـا واحـد مـ
  املدارس الفرنسية. 

أزعجت شدته يف احلق، عندما كان يتـوىل القضـاء، الفرنسـيني؛ ألن أحكامـه كانـت نافـذة يف 
وغـريه مـن أنـه: إذا احتـل قطـر  3ظل املستعمر، وكان أشبه بالوايل أخذا مبا قاله العز بن عبـد السـالم

شـريعة، فكانـت أحكامـه تنفـذ بقـدر من أقطار املسلمني فـإن علـيهم أن يولـوا قاضـيا مـنهم حيكـم بال

                                                             
م)، 1993-ه1413إمساعيـــــل أمحـــــد يـــــاغي، تـــــاريخ العـــــامل اإلســـــالمي احلـــــديث واملعاصـــــر، ط.د، ( الريـــــاض: دار املـــــريخ،  1

  .170، ص. 02ج.
  .21سابق، ص.حممد بن ناصر العبودي، إطاللة على موريتانيا، مرجع  2
الدمشـقي الشـافعي، امللقـب بعـز الـدين : عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن حسن بن حممـد، العز بن عبد السالم 3

الفوائـد"، و"الغايـة يف اختصـار النهايـة"، ه، من مصنفاته: "577املعروف بسلطان العلماء شيخ اإلسالم واملسلمني، ولد سنة: 
فيات اإلسالم تاريخ الذهيب،ه.. 660. تويف سنة:و"الفتاوى املصرية"، و"القواعد الكربى" وَ األعـالم، املشـاهري وَ ع سـابق، مرجـ وَ

  .73، ص.02عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق، ج.. 933، ص.14ج. 
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مـــا تيســـر يف املعـــامالت واألحكـــام الشخصـــية؛ ألن املســـتعمر كـــان حيتكـــر القـــوانني العامـــة كقـــانون 
العقوبـات واألمـن وغـريه. وألن اإلنسـان حصـيلة مـن التـأثرات فقـد تـأثرت بالوالـد ـ رمحـه اهللا ـ كثـريا،  

زمانه' الشـيخ أمحـد بـن  1لذي أعتربه 'سيبويهكما كان هناك شيخي وشيخ والدي يف اللغة العربية، ا
ـــة انعـــزال يف  ـــا فجـــأة حـــني كنـــا يف حال ـــأثري العـــامل الـــذي انفـــتح علين ســـامل الشـــني، وزد علـــى ذلـــك ت

  2الصحراء خصوصا بعد االستقالل).

وإن أظهر لنا اإلمام تـأثره بوالـده إبـان االحـتالل الفرنسـي، فقـد بـني أيضـا حضـوره يف املشـهد 
اســــتقالل موريتانيــــا وبعــــده، ويف هــــذا يقــــول: (كنــــت يف حــــراك سياســــي حــــىت قبــــل السياســــي قبــــل 

م؛ فقـد تعاطفنــا مــع مـا جيــري يف اجلزائــر مث اسـتقالل املغــرب، ويف عــام 1960اسـتقالل بالدنــا عــام 
م ذهبــت مــع أربعــة آخــرين مت اختيــارهم مــن كــل املنــاطق إىل اخلــارج، فأوقفنــا الفرنســيون يف 1958

ح لنا، فاحلس السياسي لدي بدأ مبكرا، مث جاءت جتربة حزب الشعب وكنت داكار ورفضوا السما 
ــــا ألول مــــرة عــــام  3يف موقــــع قيــــادة وصــــياغة للفكــــر وعالقــــيت مــــع 'ولــــد دادة' محيمــــة جــــدا، والتقين

                                                             
: عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء، أبو بشر، امللقب سيبويه: إمام النحاة، وأول من بسـط علـم النحـو. ولـد يف سيبويه 1

[ســيبويه] بالفارســية رائحــة التفــاح. املســمى: " كتــاب ســيبويه" يف النحــو، وصــنف كتابــه ه، و 148إحــدى قــرى شــرياز، ســنة: 
ــا خــالف. وألمحــد أمحــد بــ وكتابــه"،  ســيبويه، حياتــهدوي: "وكــان أنيقــا مجــيال، تــويف شــابا. ويف مكــان وفاتــه والســنة الــيت مــات 

: حتقيـق ،واللغـويني النحـويني طبقـات بكـر اإلشـبيلي، أبـوه..  180"، تـويف سـنة: ولعلي النجدي ناصف: "سيبويه إمام النحـاة
. 81، ص.05الزركلــــي، األعــــالم، مرجــــع ســــابق، ج.. 66، ت.د)، ص.املعـــارف  دار، (02، ط.إبــــراهيم الفضــــل أبــــو حممـــد

  ه).1399، (القاهرة: عامل الكتب، 02علي النجدي ناصف، سيبويه إمام النحاة، ط.
. األمـــــــــــة حرائــــــــــق ألطفــــــــــئ جبلــــــــــدي الرئاســــــــــة مــــــــــن هربــــــــــت: عكــــــــــاظ مــــــــــع وخــــــــــاص مطــــــــــول حــــــــــوار يف اإلمــــــــــام، موقــــــــــع 2

http://okaz.com.sa م01/05/2017: بتاريخ... 
يف جنـوب غـرب موريتانيـا، سياسـي  م، مبدينـة بوتلميـت1924: املختـار بـن حممـد بـن املختـار بـن داداه، ولـد سـنة: ولد دادة 3

م، تــويف 1978ري يف سـنة: وحمـامي مـن موريتانيــا، وأول رئـيس هلــا. أعيـد انتخابــه ثـالث مـرات قبــل أن يطـيح بــه انقـالب عســك
م، كان أول موريتاين حيصـل علـى شـهادة الباكلوريـا، تـابع بعـدها دراسـته اجلامعيـة يف فرنسـا فتخـرج حماميـا، ضـربت 2003سنة: 

مجـت إىل العربيـة باسـم: "موريتانيـا العملة الوطنية [األوقية]، وأممت مناجم احلديـد، والنحـاس، مـن آثـاره مذكراتـه الـيت تر يف عهده 
  .531، ص.د شنقيط املنارة والرباط، مرجع سابق".. اخلليل النحوي، بالعلى درب التحديات
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م، واســـتمرت عالقتنـــا لتقـــارب األفكـــار بيننـــا يف الكثـــري مـــن األمـــور، وحظيـــت بثقتـــه لتـــويل 1958
  1دما توىل رئاسة البالد، إضافة إىل عدد من املناصب الوزارية).القيادة املركزية للحزب عن

 نائبــا كنــتيقـول اإلمــام عــن املناصــب السياســية واحلقائــب الوزاريـة الــيت تقلــدها ودوره فيهــا: (
 ملفوضــية فاســتدعيت الوقــت، ذلــك يف فرنســي يرأســها كــان الــيت موريتانيــا يف العليــا احملكمــة لــرئيس
 وزارة هنـاك تكـن مل حيـث فقـط، واحـد مكتـب عن عبارة وكانت مهورية،اجل برئاسة الدينية الشؤون
 املوضــوع يف ففكــرت الداخليــة، وزارة يف الفرنســيني بيــد منوطــة الــدين أمــور وكانــت الدينيــة، للشــؤون
 لرؤســاء اجتمــاع أول معــه ألحضــر ودعــاين -اهللا رمحــه- دادة ولــد الــرئيس مــع جيــدة عالقــيت وكانــت
 فجمعــــت لشــــيء، نتأهــــب وكأننــــا وبــــدا وقتهــــا، احلكومــــة يف أكــــن ومل الربــــاط يف اإلســــالمية الــــدول

 أكتب وكنت الوزارة، إنشاء ومت فورا عليها فوافق الرئيس، على وعرضتها عندي كانت اليت األفكار
 هـــذه اجلمهوريـــة رئاســـة تـــنظم أن املعتـــاد أن مـــع الـــوزارة تنظـــيم طريقـــة اجلمهوريـــة رئاســـة عـــام ألمـــني

 وزارة مث العـدل لـوزارة ذلـك بعـد انتقلت مث اإلسالمية، والشؤون األساسي بالتعليم فبدأت الوزارات،
  2).والرياضة والشباب التعليم لوزارات فانتقلت القطاعات نظام طبقنا مث الوطين للتوجيه الدولة

متيـــزت موريتانيــــا املســـتقلة عمومــــا بـــــ: هشاشـــة البنيــــة السياســـية املوريتانيــــة، ضــــعف هـــذا وقــــد 
املشــــاركة السياســــية أو تقييــــدها، تطبيــــع العالقــــات مــــع إســــرائيل، حماربــــة التيــــار اإلســــالمي بــــدعوى 
االنسجام مـع املطالـب األمريكيـة أو املـزاعم األمريكيـة بـدعوى مكافحـة اإلرهـاب، حضـور املؤسسـة 

                                                             
ألطفــــــــــئ حرائــــــــــق األمـــــــــــة.  : هربــــــــــت مــــــــــن الرئاســــــــــة جبلــــــــــديمــــــــــام، يف حــــــــــوار مطــــــــــول وخــــــــــاص مــــــــــع عكــــــــــاظموقــــــــــع اإل 1

http://okaz.com.sa م.01/05/2017تاريخ: ب   
  املرجع نفسه. 2
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وعــدم االســتقرار يــؤدي إىل حــدوث شــيء مــن الطمــوح  1تأثريهــا علــى الشــأن السياســي.العســكرية و 
 2الذي ميتزج فيه الشخصي مع املثالية.

احلــركـــة اليسـارية كانـت نشـطة يف موريتانيـا وتغلغـل هـذا التيـار حـىت يف احلكومـة، خصوصـا يف 
ن تـأميم للشـركات وسـك العملـة فرتة يسميها اإلمـام بإصـالحات احلركـة الوطنيـة ـ إذا صـح التعبريــ مـ

واخلروج عن الفرنك الفرنسي ودول غـرب أفريقيـا، لكـن هـذه التوجهـات اليسـارية مخـدت بعـد ذلـك 
 3وأصبحت تتناهى مع غريها.

السياسة اليت مارسها اإلمام تركها فيما بعد ليتفرغ للعلم واإلصالح والرتبيـة وهـذا مـا صـرح بـه 
بكثـري مـن السياسـة الـيت بقيـت فيهـا فـرتة كبـرية؛ ألن السياسـة  قائال: (جماالت العلم واإلصالح أهـم

يف العامل الثالث كأفريقيا والعامل العريب غري املستقر تظل جماال حمدود التأثري على املـدى البعيـد وهـذا 
ا ال تؤثر، خصوصـا إذا جـاء هلـا أنـاس صـاحلون، لكـن يظـل تـأثريهم مؤقتـا، وأمحـد اهللا أن  ال يعين أ

  4السياسة ونفذت منها جبلدي ويسر يل طريق العلم).أنقذين من 

 المطلب الثاني: الوضع االقتصادي
الوصع االقتصادي يكون تبعا للسياسات املمارسة يف البلد، فماذا عن الوضع االقتصادي يف 

  ابن بيه؟ اإلمام موريتانيا الذي له عالقة بنشأة 

                                                             
 جامعــة دوليــة، دراســات جملــة ،-السياســي اإلصــالح يف دراســة– موريتانيــا يف الدميقراطيــة التجربــة جاســم، الــرزاق عبــد خــريي 1

. سيدي أمحد ولد أمحد سامل، التجربـة االنتخابيـة يف موريتانيـا.. يف أفـق االنتقـال 44-32ص . م،2010 ،43 العدد بغداد،
، دفــاتر السياســة والقـانون، عــدد خــاص أفريــل مركــز اجلزيـرة للدراســات :الســودان(الـدميقراطي أي منــط انتخــايب حيسـن اعتمــاده؟، 

  .44، ص.)م2011
. األمـــــــــــة حرائــــــــــق ألطفــــــــــئ جبلــــــــــدي لرئاســــــــــةا مــــــــــن هربــــــــــت: عكــــــــــاظ مــــــــــع وخــــــــــاص مطــــــــــول حــــــــــوار يف اإلمــــــــــام، موقــــــــــع 2

http://okaz.com.sa م01/05/2017: بتاريخ.  
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بـثالث مراحـل رئيسـة مهمـة، متيـزت كـل لقـد مـرت السياسـات االقتصـادية العامـة يف موريتانيـا 
مرحلــة منهــا بطابعهــا اخلــاص، فهنــاك مرحلــة قيــام الدولــة، وهنــاك مرحلــة أزمــة املديونيــة اخلارجيــة يف 

  1الثمانينيات وبعد ذلك تفاقم مشكلة الفقر والتوجه العاملي حملاصرة هذه الظاهرة.

ألنشـطة، ويف ترسـيخ املركزيـة مرحلة ما بعـد االسـتقالل تكفلـت فيهـا الدولـة بالتـدخل يف كـل ا
ـــــة العامـــــة  السياســـــية، والســـــعي للتصـــــنيع والنمـــــو االقتصـــــادي، واكتســـــحت احلكومـــــة نطـــــاق امللكي

وقــد شــهد االقتصــاد املوريتــاين خــالل العقـــود الثالثــة األخــرية تطــورا متباينــا ففــي بدايـــة  2للمشــاريع.
جـــرة ريفيــة آثـــار ســلبية علـــى الســبعينات، كانـــت ملوجــات اجلفـــاف املتعاقبــة ومـــا ترتــب عليهـــا مــن ه

ايـة الســبعينيات وبدايـة الثمانينــات بتــورط  االقتصـاد رغــم جـودة أداء القطــاع املنجمـي. وقــد متيــزت 
  4إضافة إىل تبين سياسات اقتصادية غري مالئمة. 3موريتانيا يف صراع إقليمي

ســة االقتصــادية مــن خــالل احلقائــب الوزاريــة الــيت تقلــدها اإلمــام يظهــر انعــدام تــأثريه يف السيا
  .لبلده يف الفرتة اليت عاشها فيه

فــإن اإلمـام ابــن بيــه  الثـروات، وجــود رغـم الــبالد يف مـؤثرا يظــل االقتصـادي التخلــفوإذا كـان 
 ، وهــذه األربعــة البــد أن والبشــر واألرض املــال ورأس التنظــيم املتكونــة مــن: يؤكــد علــى لبنــات النمــو

 5.ختلفها من وخترج البالد لتنمو تضامنت

                                                             
خطاري ولد أمحد ولد بيه، دور السياسات االقتصـادية يف مكافحـة الفقـر يف موريتانيـا، جملـة جامعـة القـدس املفتوحـة لألحبـاث  1

 .189ص.، 01ج.م، 2015، حزيران 03والدراسات اإلدارية واالقتصادية، العدد: 
دكتــــوراه يف العلــــوم رســــالة اقــــع يف موريتانيــــا، اهلــــادي عبــــدو أبــــوه، االقتصــــاد التضــــامين والتنميــــة االجتماعيــــة اإلمكانيــــات والو  2

  .327م، ص.2014، -تلمسان-االقتصادية، جامعة بوبكر بلقايد 
م حـني وقعـت موريتانيـا معاهـدة سـالم 1980متثل هذا الصراع اإلقليمي يف مواجهات مع جبهة البوليساريو استمر حـىت عـام  3

حــرب حدوديــة مــع الســنغال. ينظــر: حممــد عــرتيس، معجــم بلــدان  م اشــتبكت موريتانيــا يف1989مــع جبهــة البوليســاريو، ويف 
  .386العامل، مرجع سابق، ص.

املركـــــز املوريتـــــاين لتحليـــــل السياســـــات، عناصـــــر حتليـــــل النمـــــو االقتصـــــادي يف موريتانيـــــا، تعريـــــب: يســـــلم ولـــــد محـــــدان، ط.د،  4
  .07م)، ص.2005، السياسات لتحليل املوريتاين املركز :(نواكشط

. األمـــــــــــة حرائــــــــــق ألطفــــــــــئ جبلــــــــــدي الرئاســــــــــة مــــــــــن هربــــــــــت: عكــــــــــاظ مــــــــــع وخــــــــــاص مطــــــــــول حــــــــــوار يف م،اإلمــــــــــا موقــــــــــع 5
http://okaz.com.sa م01/05/2017: بتاريخ.. 
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  الثقافية االجتماعية و : البيئة المبحث الثالث

  المطلب األول: البيئة االجتماعية
حمددات البنية االجتماعية ملوريتانيا تتمثل يف: البداوة والقبيلة والعروبـة واإلسـالم. ومـن خـالل 

تمــع املوريتــاين؛ والبــداوة هنــا ال تعــين اســتغالل وســائل اإل نتــاج هــذه احملــددات األربعــة ميكــن فهــم ا
الرعوية كامتهان تربية املواشي وممارسة الزراعـة، وإمنـا تعـين أكثـر مـن ذلـك ديناميكيـة اجتماعيـة تنمـو 
م وتكـــون بالتـــايل مرجعـــا ذهنيـــا فعـــاال، وأمـــا القبيلـــة فهـــي إطـــار  بنمــو األفـــراد وتتشـــرب منهـــا عقليـــا

ــم وقــيمهم ودورهــم  االجتمــاعي وأحيانــا مؤسســي يلعــب أدوارا خمتلفــة يف حيــاة النــاس وحيــدد والءا
 1السياسي.

ـا قبائــل بــين حســان  2يتحـدث مجيــع الشــناقطة اليـوم اللهجــة احلســانية ـ العربيــة الــيت جــاءت 
، 3قــرون فانتشــرت انتشــارا مــذهال حــىت اكتســحت اللغــات القدميــة [ازيــر، كــالم ازناكــة 6قبــل حنــو 

بربرية]، وتولت القبائل الصنهاجية اليت انسلخت مـن لغتهـا القدميـة تعمـيم العاميـة احلسـانية ونشـرها 
ا، ولعلها بذلت يف ذلك من اجلهد وأجنـزت مـن العمـل مـا مل ينجـزه بنـو حسـان  ا وفنو وتطوير آدا

ى اللهجــات أنفســهم. وتعتــرب احلســانية أقــرب هلجــات املغــرب العــريب إىل الفصــحى، ولعلهــا مــن أنقــ
العربيـــة عمومـــا، إذا اســـتثنينا بعـــض األعـــالم اجلغرافيـــة وأمســـاء النباتـــات، وقـــد ادركتهـــا ســـنة التطـــور، 
فتهذبت عرب السنني ولعبت اإلذاعـة خاصـة دورا هامـا يف عمليـة التهـذيب هـذه، فانـدثرت مفـردات 

                                                             
تـــاريخ: ب. www.aljazeera.net ماعيـــة املوريتانيـــة، موقـــع اجلزيـــرة: البنيـــة االجتتـــار، عبـــد اهللا ولـــد حممـــد أتفـــاغ املخ 1

  م.02/05/2017
 .15، ص.املنارة.. والرباط، مرجع سابق-اخلليل النحوي، بالد شنقيط : القبائل العربية ذات الشوكة. حسان 2
، املتمثلـة يف جمموعـة الكلمـات الـيت تعـرب عـن احليـاة الفالحيـة وتربيـة األبقـار. ينظـر:  حممــد : اللهجـة الصـنهاجية كـالم ازناكـة 3

  .15موريتانيا، مرجع سابق، ص. املختار ولد أباه، الشعر والشعراء يف 
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 اللغـــة بربريــة مـــع مفـــردات أخـــرى أصـــبحت شـــاذة ينبـــو عنهـــا الســـمع وإن كانـــت فصـــيحة أصـــلية يف
ا يف ذلك شأن لغة امرئ القيس   3.4وغيالن 2والشنفرى 1العربية شأ

ومما مييز الرجل املوريتاين ذاك اللباس الصحراوي الفضفاض الذي يسري املرء فيـه وكأمنـا هـو يف 
خيمة فهو بال شك بقية من بقايا احلياة القدمية اليت أملتها ظروف العـيش يف الصـحراء كمـا يعـربون 

هو لباس يقي من احلر والربد ويتقي به املرء الريح السافية، والرمل الدقيق، ويكون فراشا عن ذلك، ف
  5حينما حيتاج الصحراوي إىل النوم وال جيد فراشا.

وإذا كانـت حــرب املوريتــانيني العسـكرية انتهــت خبــروج احملتـل الفرنســي، فــإن مـن احلــروب الــيت 
محاية حمددات البنية االجتماعية ملوريتانيـا وتطهـريه مـن قادها اإلمام ابن بيه احلرب الفكرية من أجل 
 يف أوال متحــــورت الفـــرتة تلـــك يف موريتانيــــا إشـــكالياتآثـــار االحـــتالل الفرنســـي، ويف هــــذا يقـــول: (

 وأنـا التعريـب تريـد الوطنيـة النخـب وكانـت الشـديد، األسـف مـع األيـام هـذه يف وتفاقمـت التعريب،
 السياسـية القيـادة توليـت وعنـدما العربيـة، باللغـة احملـاكم يـوم يف خطـاب أول بإلقـاء وتشـرفت مـنهم،

ـــا أول فكـــان األســـلوب، غـــريت احلـــاكم الشـــعب حـــزب يف  أحـــد نأ لدرجـــة العربيـــة باللغـــة خطاباتن
 مـع الثـاين واإلشـكال العربية، باللغة األصل أن فأخربته بالفرنسية، األصل يطلب جاءين الصحافيني

 وليســت فكريــة مواجهــة احلكومــة دخلــت عنــدما معهــا مواجهاتنــا وكانــت الشــيوعية اليســارية احلركــة
 مـن جزائـري أخ معـي وكـان ،"الربهـان" أمسيناها وجملة 'املسلم املناضل' أمسيناه برناجما فأحدثنا أمنية،

                                                             
، أشـهر شـعراء العـرب علـى اإلطـالق، تـويف سـنة: حلارث الكندي، من بين آكل املرار: امرؤ القيس بن حجر بن اامرؤ القيس 1

م)، 1995 -هـــــ  1415د، (دار الفكــــر، ابــــن عســــاكر، تــــاريخ دمشــــق، حتقيــــق: عمــــرو بــــن غرامــــة العمــــروي، ط. .م. 545
 .12، ص.02األعالم، مرجع سابق، ج.، . الزركلي222.ص. 09ج.

العــرب  : عمــرو بــن مالــك األزدي، مــن قحطــان، شــاعر جــاهلي، ميــاين، مــن فحــول الطبقــة الثانيــة. كــان مــن فتــاكالشــنفرى 2
أقيمــوا بـين أمــي صـدور مطــيكم ... وعـدائيهم. ويف األمثـال: 'أعــدى مـن الشــنفري' وهـو صــاحب "الميـة العـرب" الــيت مطلعهـا: '

 .85، ص.05، األعالم، مرجع سابق، ج.م.. الزركلي525كم ألميل'، تويف حنو سنة: سوا فإين إىل قوم 
يس بن مسعود العدوي، من مضـر، أبـو احلـارث، ذو الرمـة: شـاعر، كـان شـديد القصـر، دميمـا، غيالن 3 : غيالن بن عقبة بن 

ىل ليني. وكـان مقيمـا بالباديـة، حيضـر إيضرب لونه إىل السواد. أكثر شعره تشبيب وبكاء أطالل، يـذهب يف ذلـك مـذهب اجلـاه
 .124، ص.05، األعالم، مرجع سابق، ج.هـ.. الزركلي 117ر"، تويف سنة: ديوان شعاليمامة والبصرة كثريا. له: "

 .41، ص.سابق، مرجع املنارة.. والرباط-، بالد شنقيط اخلليل النحوي 4
  .41ق، ص.حممد بن ناصر العبودي، إطاللة على موريتانيا، مرجع ساب 5
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 كانـت الفـرتة تلـك ويف. آخـر تيـار مـع ذهـب أنـه ولألسـف نشـاط، كشـعلة ويعمـل الصحوة شباب
 -اهللا رمحـــه- 1قاســم مولــود اإلســالمية الشــؤون وزيــر مـــع خصوصــا جــدا، قويــة اجلزائــر مــع عالقــايت

تمـع، تغريـب ملواجهـة وطنيـة فكريـة صحوة شبه وقدنا  غـريي مـع ـا قمـت الـيت اجلهـود مـع وأظـن ا
 أن ميكــن الــذي باإلســالم فكــرهم واجهنــا عنــدما مــؤثر بشــكل اليســار حركــة مــن نبطــئ أن اســتطعنا

 خمتـار الـرئيس وكـان االنقالب، بعد م1978 عام احلكم تركنا أن إىل م1971 عام من احلل يقدم
 اليســاريني الشــباب أن لدرجــة الضــرورية، بــاخلطوات يقــوم ألن اســتعداد علــى -اهللا رمحــه- دادة ولــد

 رمحــه- فيصــل امللــك جهــود ســامهت كمــا واحــدة وطنيــة حركــة يف النهايــة يف إلينــا انضــموا أنفســهم
 نواكشــوط، يف الوقــت ذلــك يف أفريقيــا يف هلــا مــؤمتر أول عقــدت الــيت اإلســالمي العــامل ورابطــة -اهللا

 حممـــد كالشـــيخ احملاضـــرين مـــن عـــدد وجاءنـــا ذلـــك، يف بـــدورها املـــؤمتر، هـــذا تـــرؤس شـــرف يل وكـــان
   4.)ودعويا فكريا فرفدونا وآخرين، 3مجال حممد وأمحد املبارك والشيخ -اهللا رمحه- 2الغزايل

                                                             
دائــرة آقبــو  -م، بقريــة بلعيــال مبنطقــة آ يــت عبــاس1927جــانفي  06مــن مواليــد  بلقاســم نايــت قاســم مولــود :مولــود قاســم 1

واألملانيــــة  واليــــة جبايــــة، و'قاســــم' لقــــب اســــتعارة يف مرحلــــة النضــــال واجلهــــاد، أجــــاد عــــدة لغــــات: العربيــــة والفرنســــية و اإلجنلزيــــة
ألـف عـدة كتــب ونشـر مقـاالت يف الفكــر والثقافـة والتـاريخ، ونظــم و والسـويدية...، تقلـد بعـد اســتقالل اجلزائـر عـدة مســؤليات،  

ردود الفعــل األوليــة أصــالة"، "أصــالية أم انفصــالية"، "ملتقيــات دوليــة يف الفكــر اإلســالمي، ومــن كتبــه: كتــاب "اجلزائــر"، "إنيــة و 
م"؛ وافـاه أجلـه 1830غرة نوفمرب أو بعض مآثر فاتح نوفمرب"، "شخصـية اجلزائـر وهيبتهـا العامليـة قبـل سـنة داخال وخارجا على 

م، 1830 ســنة قبــل العامليــة وهيبتهــا اجلزائــر الدوليــة بلقاســم، شخصــية نايــت قاســم . مولــودم.1992أوت  27يــوم اخلمــيس 
  ، صفحة الغالف.01م)، ج.2007، (اجلزائر: دار األمة، 02ط.

م، وهـو داعيـة قـل 1917 -ه1335حممد الغزايل السقا، من أعالم اإلسالم يف العصر احلديث، ولـد سـنة: : محمد الغزالي 2
نظريه يف العامل اإلسالمي يتمتع ببديهة حاضرة، وديباجة مشرقة تأخذ مبجـامع القلـوب، لـه مؤلفـات كثـرية جـاوزت السـتني كتابـا 

مهــــوم "، "جــــدد حياتــــك"، "فقــــه الســــرية"، "عقيــــدة املســــلم"، "وضــــاع االقتصــــاديةاإلســــالم واأل"يف موضــــوعات خمتلفــــة، منهــــا: 
 العقيـل، اهللا ه ونقل إىل املدينـة املنـورة ودفـن يف مقـابر البقيـع.. عبـد1416-م 09/03/1996...تويف يف الرياض يوم "داعية

  .947 -933. ص ،02.ج،)م2008- ه1429 البشري، دار( ،08.ط املعاصرة، اإلسالمية واحلركة الدعوة أعالم من
كــان ذا ثقافـة عاليــة، وقـد اختــري عضـوا خبــريا م،1924-ه1343ولــد مبكـة سـنة: الكاتــب األديـب،  :جمـال محمــد أحمـد 3

مـــع الفقهـــي اإلســـالمي التـــابع للمـــؤمتر اإلســـالمي يف جــــدة، مـــن مؤلفاتـــه:  ، أوصــــيكم "اســـتعمار وكفـــاح"، "أدب وأدبـــاء"يف ا
 -ه1413/ 9/12فـــن مبكـــة املكرمـــة يـــوم .... تـــويف يف اإلســـكندرية ود"اإلســـالمي مراتبـــه ومطالبـــهاجلهـــاد "، "بالشـــباب خـــريا

    .121-114.ص ،01.ج ،املرجع السابق املعاصرة، اإلسالمية واحلركة الدعوة أعالم من العقيل، اهللا عبد م.1993
. األمـــــــــــة حرائــــــــــق ألطفــــــــــئ جبلــــــــــدي الرئاســــــــــة مــــــــــن هربــــــــــت: عكــــــــــاظ مــــــــــع وخــــــــــاص مطــــــــــول حــــــــــوار يف اإلمــــــــــام، موقــــــــــع 4

http://okaz.com.sa م01/05/2017: بتاريخ..  
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كـان لـه فضـل  وإذا كان من حمددات البنية االجتماعيـة ملوريتانيـا اإلسـالم، فـإن اإلمـام ابـن بيـه  
 الشــريعة تطبيــقالسـبق بعــد االســتقالل يف إعــالن تطبيـق الشــريعة اإلســالمية، انطالقــا مـن إميانــه بــأن 

 ة، باإلضـافالـدين هـو اإلسـالم أن علـى يـنصالـذي  الـبالد دسـتور ساعده على ذلك، شرعي حكم
   1املوريتانيني. حياة يف اإلسالم تطبيق إىل

 ولـد الرئيس حكومة علىانقالب اجليش  أدى إىل الشريعة تطبيقهذا القرار املثايل املتمثل يف 
السـفر إىل  -بعـد السـماح لـه-، واعتقال اإلمام ابن بيه، لكنه مل ميكث يف املعتقل كثريا، ليقرر دادة

  2واالستقرار فيها.اململكة العربية السعودية، 

  المطلب الثاني: البيئة الثقافية
العلميـة، وهـذا اجلهـاز العلمـي ميكـن  3مما مييز التاريخ الثقايف والفكري املوريتاين انتشار احملضرة

تعريفه بأنه: مؤسسة من مؤسسات الرتبية العربية اإلسالمية األصـيلة حتمـل بعـض خصـائص ومسـات 
النظــام الرتبــوي الــذي نشــأ وازدهــر يف أحضــان مــدن الثغــور وحواضــر اخلالفــة والثقافــة ولكنهــا تتميــز 

ا مـــن املؤسســـات الرتبويـــة العتيقـــة. بســـمات هـــي فيهـــا أبـــني وأبـــرز، أو هـــي خالصـــة هلـــا دون غريهـــ
  4.فاحملضرة جامعة شعبية، بدوية متنقلة، تلقينية، فردية التعليم، طوعية املمارسة

ا: جامعة إسالمية شنقيطية أكثر ما توجد يف البادية   5.وعرفت بأ

ايــة اجلــامعي،  وجهـاز احملضــرة ظــاهرة متميــزة تشــمل مجيــع مراحـل التعلــيم، مــن االبتــدائي إىل 
ا:   ومن مسات احملضرة أ

                                                             
. األمـــــــــــة حرائــــــــــق ألطفــــــــــئ جبلــــــــــدي الرئاســــــــــة مــــــــــن هربــــــــــت: عكــــــــــاظ مــــــــــع وخــــــــــاص مطــــــــــول حــــــــــوار يف اإلمــــــــــام، موقــــــــــع 1

http://okaz.com.sa م01/05/2017: بتاريخ.. 
  املرجع نفسه. 2
حممد بن سـيدي حممـد مـوالي، صيال يف العربية. اللفظني وجدوا له تأ[احملضرة] عند املوريتانيني تنطق بالضاد والظاء، وكل من  3

 .33م)، ص.2008-ه1429، (دار يوســف بــن تاشــفني ومكتبــة اإلمــام مالــك، 01التفســري واملفســرون بــبالد شــنقيط، ط.
   ].احملضرة[بـ التزم البحث هذا ويف

 .53، مرجع سابق، ص.املنارة.. والرباط-اخلليل النحوي، بالد شنقيط  4
  .15املرجع نفسه، ص. 5
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: جامعـــة؛ فهـــي تقـــدم للطالـــب معـــارف موســـوعية يف خمتلـــف فنـــون املعرفـــة، فـــاملواد الـــيت أوال
تــدرس فيهــا هـــي: القــرآن الكـــرمي حفظــا ورمســـا وجتويــدا بالروايـــات املختلفــة وبقيـــة علومــه، واحلـــديث 

اعـــده وأصـــوله وقو  الشـــريف متونـــه ومصـــطلحاته ورجالـــه، والعقيـــدة وعلـــم الكـــالم والتصـــوف، والفقـــه
األنساب، واألخالق وآداب السلوك، واللغة حنوا وصـرفا وبالغـة ودواويـن وفروعه، والسرية والتاريخ و 

  والنصوص النثرية كاملقامات، والعروض والقوايف، واملنطق، والطب، واجلغرافيا.

  .: بدوية متنقلةثانيا

  : تلقينية بالتلقي من أفواه الرجال.ثالثا

ام التعلــيم الفــردي يف طــريف العمليــة الرتبويــة األســتاذ والطالــب، مــن الطــرف : تعتمــد نظــرابعــا
شــيخ احملضــرة، ومــن  [املــرابط]األول يــدير حلقــات الدراســة وجمالســها يف العــادة شــخص واحــد هــو 

الطــرف الثــاين تــؤدي احملضــرة رســالتها وفــق نظــام التعلــيم الفــردي، فالقاعــدة العامــة أن يكــون لكــل 
تـــاره لنفســـه حســـب ظروفـــه اخلاصـــة بـــه. ومبـــا أن احللقـــة العلميـــة مفتوحـــة طالـــب درس خـــاص بـــه خي

  فاجلميع يستفيد من دروس الشيخ كما توجد حاالت من الدراسة مجاعية معروفة عندهم.

  تقوم على أساس من الطوع واملبادرة احلرة يف الدراسة والتدريس معا. خامسا:

مجيـــع املســـتويات الثقافيـــة والفئـــات  : احملضـــرة شــعبية تســـتقبل كـــل مـــن يـــرد عليهـــا مـــنسادســـا
  1.العمرية واجلنسية واالجتماعية

أمــا االجتاهــات الفكريــة املعرفيــة الكــربى الــيت ســادت الــبالد فهــي: املدرســة الفقهيــة الفروعيــة، 
؛ وقــد وقــع صــراع كبــري بــني هــذه 2واملدرســة العقليــة اللســانية، واملدرســة الســلفية، واملدرســة الصــوفية

                                                             
  .35حممد بن سيدي حممد موالي، التفسري واملفسرون ببالد شنقيط، مرجع سابق، ص. 1
ــم يف الصـف األول بــني يــدي اهللا بارتفــاع مهـتهم إليــه وإقبــاهلم عليــه، أو ألن امسهـم قريــب مــن اســم الصـوفية 2 : مســوا صــوفية أل

ـم لبسـوا الصـوف زهـدا وتقشـفا.. ومـن كبـار الصـوفية: اجلنيـد،   أهل صفة رسول اهللا  وأوصافهم مثـل أوصـاف أولئـك، أو أل
، (دار الرشـاد، 01عبد املنعم احلفين، موسـوعة الفـرق واجلماعـات واملـذاهب اإلسـالمية، ط. .ومعروف الكرخي، ورابعة العدوية.

  .279م)، ص.1993-ه1413
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ـا كانـت عـامال حامسـا يف النقلـة النوعيـة الـيت وصـلت املدارس أكسب الف كر حركية وحيوية، يظن أ
 1هلا املعارف يف هذه الناحية.

والــد اإلمــام قيط: القظفيــة، ومــن أشــهر مشــاخيها ومــن الطــرق الصــوفية الــيت عرفتهــا بــالد شــن
 2الشيخ احملفوظ ابن بيه املسومي.

ـاالت الـيت جيـب (أنـ وقد عرب اإلمام عن موقفه من التصوف بقوله: ا أرى أن التصـوف مـن ا
 بإيضـاح العلـم هذا لتجديد والفقهاء للصوفية دعوةويوجه: ( 3أن نراجعها لتصحيحها وتوضيحها).

 يف داخـــال لـــيس ممـــا  بـــه ألصـــق مـــا وإظهـــار إطـــاره صـــحيح يف ووضـــعه  مســـائله، وتفصـــيل فضـــائله،
 ألنــه الــدين، حيــاة ذلــك ويف األرواح، وتشــرق القلــوب حتــىي  وبــذلك. لطريقتــه موافقــا وال حقيقتــه،

 ،-عنــه ورضــي تعــاىل اهللا رمحــه- 4حامــد أبــو الرياضــي التصــوف شــيخ مســاه كمــا الــدين لعلــوم إحيــاء
 والتصـوف الفقـه بـني اجلفـوة بإزالـة يبـدأ املنشـود التجديـد وهـذا. التصـوف لتجديد ندوات تعقد وأن

 أمحـــد ســـيدي عبـــارة حـــد علـــى وحقوقـــه تعـــاىل اهللا أحكـــام علـــى الداللـــة يف وشـــقيقان صـــنوان فهمـــا
  .7)6التصوف قواعد من 20 القاعدة يف 5زروق

                                                             
  .43واملفسرون ببالد شنقيط، املرجع السابق، ص. حممد بن سيدي حممد موالي، التفسري 1
 .58ص. ،نفسه املرجع 2
ـــــت مــــــــــن الرئاســــــــــة جبلــــــــــدي ألطفــــــــــئ حرائــــــــــق األمـــــــــــة. مــــــــــام، يف حــــــــــوار مطــــــــــول وخــــــــــاص مــــــــــع عكــــــــــاظموقــــــــــع اإل 3 : هربـــــ

http://okaz.com.sa :م. 01/05/2017. بتاريخ  
: مصــنفاته أشــهر مــن حامــد، أبــو الطوســي، الــدين وزيــن اإلســالم، حبجــة امللقــب الغــزايل، أمحــد بــن حممــد بــن حممــد: الغزالــي 4
: ســـنة تــويف....الفقــه يف" الــوجيز"و" الوســيط"و" البســيط"و ،"الفالســـفة افــت"و ،"الــدين يف األدب"و ،"الــدين علــوم إحيــاء"

  .08. ص ،02.ج السابق، املرجع األصوليني، طبقات يف املبني الفتح املراغي، مصطفى اهللا عبد.. بطوس ه505
 احلكــم شــرح": مؤلفاتــه مــن ،بــزروق الشــهري املــالكي، الفاســي، عيســى، الربلســي، بــن حممــد بــن محــدأ بــن محــدأ أحمــد زروق: 5

 تأســيس" ،"خليــل خمتصــر شــرح" للغــزايل، "العقائــد قواعــد معــاين علــى التنبيــه يف الفوائــد اغتنــام"، "التصــوف قواعــد" ،"العطائيــة
 القــرن ألهــل الالمــع الضــوء، الســخاوي الـدين مشــس هـــ.. 899، تــويف ســنة: "الوصـول لــذوي الفوائــد وحتصــيل واألصــول القواعـد
   .222، ص. 01، ت.د)، ج. احلياة مكتبة دار : بريوت، ط.د، (التاسع

يـــد خيـــايل، ط.التصــــوفأمحـــد زروق، قواعـــد  6 م)، 2005ه/1426، (بــــريوت: دار الكتـــب العلميــــة، 02، حتقيـــق: عبــــد ا
 .29ص.

  .م29/04/2018: بتاريخ للتصوف، الشرعي التأصيل اإلمام، موقع 7
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  ومن املناسب هنا أن اشفع هذه الفصل بشهادة املختار ولد داده يف اإلمام:

يقــــول املختــــار  ولــــد داداه يف مذكراتــــه عــــن اإلمــــام وعالقتــــه بــــاحلراك السياســــي واالجتمــــاعي 
ـال  والثقـايف املوريتـاين: (وقـد أمـرت منـذ تكـوين حكـوميت األوىل يف ظـل القـانون اإلطـاري بإفسـاح ا

يف امليــادين السياســية واإلداريــة للشــباب مــن أصــحاب الثقافــة العربيــة الــذين اكتشــفت أحــد ممثلــيهم 
األكثــر تألقــا، أال وهــو عبــد اهللا ولــد بيــه. فكيــف اكتشــفته؟ كــان ذلــك أثنــاء زيــارة تفقــد أجريتهــا يف 

ــا مســاعدا،  ـ موطنــه األصــلي ـشــرقي احلــوض ال زرت خالهلــا مدرســة متبدغــة االبتــدائي الــيت كــان 
يدرس اللغة العربية. فقد أعجبـت خـالل تلـك الزيـارة، مبحتـوى اخلطـاب الـذي قدمـه باللغـة العربيـة، 
وهو خطاب يشهد يف ذات الوقت بسعة معارفه وبتجذره يف الثقافة الوطنية وبانفتاحه الذهين علـى 

اثة. وستشكل عبـارات التجـذر واالنفتـاح أحـد حمـاور السياسـة الثقافيـة حلـزب الشـعب املوريتـاين احلد
فيمـــا بعـــد، وبعـــد االســـتماع إىل هـــذا اخلطـــاب الـــذي بـــث بكاملـــه عـــرب اإلذاعـــة كانـــت قنـــاعيت قـــد 

 الذي أصبح ذكاؤه وتوقده الذهين والثقـايف مـن الشـهرة العموميـة ـاستقرت على أن عبد اهللا ولد بيه 
ينبغي أن يلعب دورا هاما يف البناء الوطين، وخاصة يف ميدان الثقافة، من هنـا كانـت جتربتـه  ـ مبكان

م، حيــث عــني بــدءا مفوضــا ســاميا للشــؤون الدينيــة، مث 1978م إىل 1970احلكوميــة املتألقــة مــن 
ة والشـــؤون وزيــرا للتعلـــيم األساســي والشـــؤون الدينيــة، فـــوزيرا للعــدل، مث وزيـــر دولــة للمصـــادر البشــري

م وزيـرا مكلفــا 1978الدينيـة، قبـل أن يصـبح وزيــر دولـة للتوجيـه الــوطين، وكـان إبـان انقــالب يوليـو 
باألمانة الدائمة للحزب، وقد برهن عبد اهللا ولد بيه يف مجيع الوزارات اليت تقلد أمرها، على وطنيتـه 

ثبـــت املثقفــون باللغـــة وصــربه وفعاليتــه وتصـــميمه، علــى الــرغم مـــن ضــعف بنيتـــه الصــحية، وبفضــله أ
م قادرون على حتمل أعلـى املسـؤوليات الوطنيـة علـى قـدم املسـاواة مـع نظـرائهم مـن األطـر  العربية أ

  1.)الناطقني بالعربية أطرا ناقصني الناطقني بالفرنسية الذين كانوا يعتربون

  

  

                                                             
  .355)، ص.د.م.ناملختار ولد داداه، موريتانيا على درب التحديات، ( 1



  

 
 

  

  

  

  

    

  

  الثاني الفصل
  سيرته العلمية والعملية

  

  

     وتالميذه ودراسته شيوخهالمبحث األول: 

  عليه العلماء وثناء العلمية مكانتهالمبحث الثاني: 

  العملية المبحث الثالث : وظائفه 

  المبحث الرابع: إنتاجه العلمي
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  والعملية العلمية سيرته: الثاني الفصل 
السرية العلمية لإلمام بدءا بالشـيوخ الـذين تلقـى عـنهم العلـم، من هذا الفصل يتناول جوانب 

وطريقة حتصيله للعلم، وكذا العلوم اليت درسها وأتقنها، باإلضافة إىل تالميـذه الـذين تـأثروا بـه وتلقـوا 
، وإنتاجه العلمي مـن أحبـاث وظائف واملناصب اليت تقلدهاال بإبرازعنه، كما يتناول اجلانب العملي 

 .، وتقدمي وتعليق على الكتبحماضرات، وحماوراتومصنفات، و 

  المبحث األول: شيوخه ودراسته وتالميذه  
يضـــم هــــذا املبحـــث ثالثــــة مطالـــب، فاملطلــــب األول احلـــديث فيــــه عـــن أهــــم شـــيوخ اإلمــــام، 

  تالميذه. عن واملطلب الثاين عن دراسته وحتصيله العلمي، واملطلب الثالث 

  المطلب األول: شيوخه 
  :وهم ،1م، وتلقى عنهم ثالثة، وتأثر العلماء الذين استفاد منهم، وصحبهمأهم 

  الفرع األول: والده الشيخ المحفوظ
تــــــويف م، و 1891ولــــــد عــــــام ، اإلمــــــام العالمــــــة القاضــــــي احملــــــدث الشــــــيخ احملفــــــوظ بــــــن بيــــــه

مدينة [متبدغة] يف واليـة احلـوض الشـرقي يف موريتانيـا. تـرأس أول مـؤمتر م. كان قاضي 1973سنة:
 هـوو ، الت كثـرية مـع فقهـاء وعلمـاء عصـرهللعلماء يف موريتانيا قبيـل االسـتقالل. وكـان للشـيخ مراسـ

وهـي فـرع  2وكان شـيخ طريقـة الغظـف وأصول الفقه وعلوم اللغة العربية،من املتميزين يف علوم الفقه 
  4.يف موريتانيا 3من الطريقة الشاذلية

                                                             
   املغرت"). "هداية نظمه يف آف بن علي شيخنا مشاخينا شيخ : (وذكرمن شيوخه من ذكره يف 'التأصيل الشرعي للتصوف' 1
: هي مزيج من الطريقتني القادرية والشـاذلية، وتنسـب إىل الشـيخ حممـد األغظـف الـداودي اجلعفـري.. اخلليـل الطريقة الغظفية 2

 .124املنارة..والرباط، مرجع سابق، ص.-النحوي، بالد شنقيط 
ملغـرب، مث : أتباع أيب احلسن الشاذيل، نسبة إىل شاذلة إحدى قرى تونس، وكان قد هاجر إليها من قريـة غمـارة مـن االشاذلية 3

هــاجر إىل اإلســكندرية وفيهــا أقــام وتــزوج واقتــىن الضــياع وأســس الطريقــة، ومــات يف طريقــه إىل احلــج يف الصــحراء املصــرية، تــويف 
  .  253ه.. عبد املنعم احلفين، موسوعة الفرق واجلماعات واملذاهب اإلسالمية، مرجع سابق، ص.656سنة: 

 م.04/05/2017: شيخ احملفوظ بن بيه، بتاريخدث الموقع اإلمام، اإلمام العالمة القاضي احمل 4
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وقـد ( " مبشيخة والده له حيث قال:صناعة الفتوى وفقه األقلياتوقد صرح اإلمام يف كتابه "
، 1)ـ رمحـه اهللا تعـاىلـ يكون من املناسب هنا أن نثبت جوابا لشـيخنا ووالـدنا الشـيخ احملفـوظ بـن بيـه 

  2.)ـ رمحه اهللا تعاىلـ لشيخ احملفوظ بن بيه ويف موضع آخر يقول: (والدنا وشيخنا ا

  الفرع الثاني: محمد السالم بن الشين
 ،متبدغـه] ، وتـويف يف مدينـة [3حممد السامل بن عبداهللا ولد يف بلدة [العكل] [واليـة الـرتارزة]

 ؛ اعتمــد تعليمــه املبكـر علــى دراسـة القــرآن الكــرمي، مث توسـع يف علــوم اللغــةقضـى حياتــه يف موريتانيـا
ومقـــررات يف العقيـــدة والفقـــه املـــالكي والنحـــو والســـرية  4،والفقـــه فـــدرس أبوابـــا مـــن ألفيـــة ابـــن مالـــك

النبويــة، وبعــض دواويــن الشــعر العــريب يف عصــوره املختلفــة مــن اجلاهليــة حــىت العصــر العباســي، وقــد 
ذا علــى يــد املنتشــرة يف منطقتــه متتلمــ تــوىل تعليمــه أفــراد مــن أســرته، مث ارحتــل إىل عــدد مــن احملاضــر

  .علمائها؛ فدرس الفقه والنحو واملنطق، والسنة ومصطلح احلديث وعلوم اللغة

ـا  قام بالتدريس يف حمضرته بـ[الرتارزة]، مث رحل إىل الشرق املوريتاين فأقام حمضرة ظـل يـدرس 
  .حىت وفاته، وقد تتلمذ على يديه وأخذ عنه عدد من علماء بالده

                                                             
  .237ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص. 1
. ابـــن بيـــه، مقاصـــد 124ابـــن بيـــه، توضـــيح أوجـــه اخـــتالف األقـــوال يف مســـائل مـــن معـــامالت األمـــوال، مرجـــع ســـابق، ص.  2

 .272املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 
: ذرية تروز بن هداج بن عمران بن عثمان بن مغفر اجلد اجلامع لعرب املغـافرة احلسـانيني، فهـم قسـم مـن أقسـام قبائـل ارزةالتر  3

حســـان األربعـــة يف أرض شـــنقيط، وهـــم ســـكان القبلـــة أي مـــن حـــدود ســـنغال إىل إكيـــدي والعقـــل، وهـــم آخـــر أجنـــاس حســـان 
محـاه اهللا ولـد  .480يط يف تـراجم أدبـاء شـنقيط، مرجـع سـابق، ص.شنقيط، وهم أحسنهم.. أمحد بن األمني الشـنقيطي، الوسـ
  .428السامل، تاريخ بالد شنكيط [موريتانيا]، مرجع سابق، ص.

أحــد األئمــة يف علــوم العربيــة. ولــد يف  ،: حممــد بــن عبـد اهللا، ابــن مالــك الطــائي اجليــاين، أبــو عبــد اهللا، مجـال الــدينابــن مالــك 4
الضـرب يف معرفـة لسـان العـرب" ، و"تسهيل الفوائـد ""األلفية "، و: "وانتقل إىل دمشق فتويف فيها. أشهر كتبه باألندلس،جيان 

 الـوايف الصـفدي،ه.  672وم "، و" الميـة األفعـال". تـويف سـنة: سـبك املنظـوم وفـك املختـو"شـرحها"، و"و" الكافية الشافية " 
، ص. 03.ج ،)م2000 -هــ1420 الـرتاث، إحيـاء دار: بـريوت( د،.ط مصـطفى، وتركـي األرنـاؤوط أمحـد: حتقيق بالوفيات،

  .233، ص.06، األعالم، مرجع سابق، ج.. الزركلي286
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ـ وله ديوان شـعر حققـه حممـد خونـا بـن سـيد حممـد  1،يف رباط"له قصيدة: "لعمرك ما املروءة 
دد من الشروح واملصنفات، منها: م، كما له ع1982نواكشوط  ـيف املدرسة العليا للتعليم  ـ مرقون

تائيـة ابـن مالـك شـرح ، و"2"شرح ديـوان كعـب بـن زهـريـ، و" جزآن ـ" شرح ديوان غيالن ذي الرمة"
، و"شــرح نظـم الســلم يف املنطـق"، و"نظــم 3"اإلعــراب للحريـري شـرح علــى ملحـةعلـى األفعــال"، و"

 4".يف مصطلح احلديث

اإلمام يشري إىل شيخه فيقول: (قال شيخنا املعمر الشيخ حممد سامل بـن الشـني يف  هذا وجند
  5نظمه لألضداد الذي يزيد عن مخس مئة بيت).

  6.ه1388 :تويف سنة

  بن الشني وأخذ عنه اللغة العربية، ويف هذا يقول: اتأثر اإلمام بشيخه 

  

  

                                                             
 -ه1424الربـــاط: دار األمـــان، ، (02والشـــعراء يف موريتانيـــا، ط. القصـــيدة منشـــورة عنـــد: حممـــد املختـــار ولـــد أبـــاه، الشـــعر 1

 .422م)، ص.2003
"  كـان عايل الطبقة، من أهل جند، لـه "ديـوان شـعر: كعب بن زهري بن أيب سلمى املازين، أبو املضرب: شاعر كعب بن زهير 2

دمــه، فجــاءه كعــب  وأقــام يشــبب بنســاء املســلمني، فهــدر النــيب   ممــن اشــتهر يف اجلاهليــة. وملــا ظهــر اإلســالم هجــا النــيب 
وخلـع عليـه بردتـه.  ' فعفا عنه النـيب ها: 'بانت سعاد فقليب اليوم متبولالميته املشهورة اليت مطلع مستأمنا، وقد أسلم، وأنشده

الزركلـي، األعــالم، . 1313، ص. 03.ج سـابق، مرجـع األصـحاب، معرفـة يف االسـتيعاب الـرب، عبـد ابـنهــ..  26تـويف سـنة: 
  .226، ص.05مرجع سابق، ج.

البصــري: األديــب الكبــري، صــاحب "املقامــات احلريريــة" ي : القاســم بــن علــي بــن حممــد بــن عثمــان، أبــو حممــد احلريــر الحريــري 3
ر زمــان الفتــور صــدو ، و""، و"ملحــة اإلعــراب"ومــن كتبــه: "درة الغــواص يف أوهــام اخلــواص ".مســاه: "مقامــات أيب زيــد الســروجي

 .460 .ص ،19.ج ســـابق، مرجـــع النـــبالء، أعـــالم ســـري الـــذهيب،هــــ..  516" يف التـــاريخ.. تـــويف ســـنة: وفتـــور زمـــان الصـــدور
  .177، ص.05الزركلي، األعالم، املرجع السابق، ج.

 م.31/08/2015بتاريخ:، www.almoajam.org   :موقع معجم البابطني 4
  .162ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص. 5
 .84ص.حممد املختار ولد اباه، الشعر والشعراء يف موريتانيا، مرجع سابق،  6
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وألن اإلنسـان حصــيلة مــن التــأثرات فقــد تـأثرت بالوالــد ـ رمحــه اهللا ـ كثــريا، كمــا كــان هنــاك (
  2زمانه' الشيخ أمحد بن سامل الشني). 1شيخي وشيخ والدي يف اللغة العربية، الذي أعتربه 'سيبويه

  الفرع الثالث: بيه بن السالك
م يف واليــة [لعصــابة] باجلمهوريــة اإلســالمية املوريتانيــة، مــن والــدين كــرميني 1925ســنة ولــد 

  مها: العابدة الفاضلة فاطمة بنت حممد األمني، ووالده الفقيه السالك ولد حممد ولد بيه املسومي.

ســــــبيل املثـــــال ال احلصــــــر: "القيــــــاس  نهـــــا علــــــىاألحبــــــاث واملؤلفــــــات ملـــــه عديــــــد  الفتـــــاوى و 
املعـامالت البنكيــة"، و"ســياقة املــرأة"، مني"، و"التــأمني الشــرعي كبـديل إســالمي للتــأواالجتهـاد"، و"

جــال الســند يف القــران الكــرمي"، ، و" كتــاب ترمجــة لر 3"كتــاب شــرح ضــبط رســم الطالــب عبــداهللاو"
رعي يف السلع املستوردة من الشرق منظومة يف املنطق"، و" كتاب كاشف الكرب عن احلكم الشو"

  4.و الغرب"، و" كتاب احلالل واحلرام يف األموال وحكم التعامل مع من يف أمواله شبهة"

  المطلب الثاني: دراسته 
ـل مــن معـني علــم والـده الغزيــر القاضـي الشــهري  اإلمــامنشـأ  وتـرىب يف بيــت علـم وورع حيــث 

ن الشـيخ بيـه بـن عـ القـرآن، وعلـوم حممـد سـامل بـن الشـنيوأخـذ علـوم العربيـة عـن  ،الشـيخ احملفـوظ

                                                             
: عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء، أبو بشر، امللقب سيبويه: إمام النحاة، وأول من بسـط علـم النحـو. ولـد يف سيبويه 1

[ســيبويه] بالفارســية رائحــة التفــاح. صــنف كتابــه املســمى: " كتــاب ســيبويه" يف النحــو، وه، و 148إحــدى قــرى شــرياز، ســنة: 
ــا خــالف. وألمحــد أمحــد بــوكــان أنيقــا مجــيال، تــويف شــابا.  وكتابــه"،  ســيبويه، حياتــهدوي: "ويف مكــان وفاتــه والســنة الــيت مــات 

. 81، ص.05ه.. الزركلـــي، األعـــالم، مرجـــع ســـابق، ج. 180"، تـــويف ســـنة: ولعلـــي النجـــدي ناصـــف: "ســـيبويه إمـــام النحـــاة
  ه).1399، (القاهرة: عامل الكتب، 02علي النجدي ناصف، سيبويه إمام النحاة، ط.

. األمـــــــــــة حرائــــــــــق ألطفــــــــــئ جبلــــــــــدي الرئاســــــــــة مــــــــــن هربــــــــــت: عكــــــــــاظ مــــــــــع وخــــــــــاص مطــــــــــول حــــــــــوار يف اإلمــــــــــام، موقــــــــــع 2
http://okaz.com.sa م01/05/2017: بتاريخ... 

: الطالــب عبــد اهللا بـــن الشــيخ حممــد األمــني اجلكــين الشــنقيطي، ولـــد يف أواخــر القــرن الثــاين عشــر للهجـــرة الطالــب عبــد اهللا 3
رســـم الطالـــب عبـــد اهللا وهـــو املســـمى: اإليضـــاح الســـاطع علـــى احملتـــوى اجلـــامع رســـم ، مـــن مؤلفاتـــه: "ابشـــمال تكانـــت موريتانيـــ

الصــحابة وضــبط التــابع". تــويف يف العقــد اخلــامس مــن القــرن الثالــث عشــر اهلجــري.. الطالــب عبــد اهللا بــن الشــيخ حممــد األمــني 
  ث. م)،ص.1998-ه1418،(د.د.ن، 01، ط.أمحداجلكين، رسم الطالب عبد اهللا، صححه: الشيخ بن حممد بن الشيخ 

  م.31/08/2015، بتاريخ: http://ar.wikipedia.org : موقع 4



  : سريته العلمية والعمليةالفصل الثاين  األول.                                               الباب

 ~64 ~ 
 

هـــي أول كرســـي جلـــس ، ف1احملضـــرة العلـــوم الشـــرعية اإلســـالمية يف الســـالك املســـومي، ودرس مجيـــع
   2.، واليت نقشت على ذاكرته من كل فنعليه

ا متتاز حبرية اختيار املادة املدرسية بالنسبة للطالب، بيـد أنـه أما عن النظام الدراسي  فيها: فإ
  هناك مستويات:النصوص املعتمدة لدى احملضرة، و  ال خيتارها وإمنا يوجهه مستواه العلمي إىل أحد

املســـتوى ، و وثـــانوي ويطلـــق علـــى صـــاحبه [ولـــد زوايـــا]، ابتـــدائي ويعـــرف صـــاحبه بــــ[املبتدي]
صـاحبه [بـاملنتهي] وهــو الـذي اسـتوعب مـا لـدى أســتاذه مـن العلـوم وحينئـذ يطلــق اجلـامعي ويعـرف 

ــذا التنصــيب ينــال لقــب  عليــه لقــب [عــامل] الــذي حيــق لــه أن ينصــب أســتاذا يف حمضــرة جديــدة، و
 [املرابط].

: القـــرآن الكـــرمي وعلومـــه، احلـــديث وعلومـــه، علـــم وهـــذه احملاضـــر تعـــىن بالتـــدريس يف جمـــاالت
  الفقه، السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي، التصوف، علوم اللغة، الطب. الكالم، املنطق،

ويف هذه احملاضر تكـون منزلـة الطالـب مـن أسـتاذه مبنزلـة الولـد مـن األب فيخدمـه ويسـدي لـه 
اهلــدايا، والصــفة الكاشــفة للطــالب واألســاتذة هــي التواضــع يف املظهــر: ملبســا، ومــأكال، والزهــد يف 

تفتحـت املواهـب  رتكيز على حتصيل العلم للعمـل بـه ال للكسـب املـادي. ومـن هنـاالدنيا الفانية، وال
  3.وتولدت العبقريات

وأما عن كيفية إلقاء الدروس: فال ضابط للهيئة اليت يلقي عليها املدرس عندهم، فرتاه يـدرس 
ال، مـن مرة ماشيا مسرعا، ومرة جالسا يف بيته، ومـرة يف املسـجد، ومـنهم مـن يـدرس يف أثنـاء االرحتـ

جهــة إىل أخــرى، ســواء كــان ماشــيا، أو راكبــا، وقــد يكــون راكبــا والطلبــة ميشــون علــى أقــدامهم يف 
  4.ناحيته

                                                             
  م.04/05/2017موقع اإلمام، السرية الذاتية، تاريخ الدخول:  1
  .للخليل النحوي املنارة والرباط،شنقيط من الكتب اليت تناولت التعريف باحملضرة يف موريتانيا: بالد  2
  .117حممد بن ناصر العبودي، إطاللة على موريتانيا، مرجع سابق، ص. 3
  .519، ص.شنقيط، مرجع سابقأمحد بن األمني الشنقيطي، الوسيط يف تراجم أدباء 4 
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ــ رف اإلمــام جبــده واجتهــاده يف حتصــيل العلــم واملعرفــة، مــن ذلــك دراســته جلميــع العلــوم وقــد عُ
ى املركـــز وملـــا ســـافر إىل تـــونس لتكـــوين أول دفعـــة مـــن القضـــاة حصـــل علـــ، 1الـــيت تـــدرس يف احملضـــرة

ومـــن مالمـــح جـــده واجتهـــاده إتقانـــه للفرنســـية مبجهـــوده الـــذايت، مـــن  2بـــني القضـــاة املبتعثـــني، األول
وقــد قــدم العديــد مــن الــربامج يف القنــوات التليفزيونيــة 3خــالل املطالعــة بشــيء مــن االهتمــام والرتكيــز،

  4.ها يف كتاباته عند احلاجة إليهاباللغة الفرنسية، كما أنه يستعمل

إقنـاع اآلخـر مـن خـالل  غريها مـن اللغـات لـه األثـر النـافع يف:اإلجنليزية أو  الفرنسية أو وتعلم
الدعوة إىل اهللا بلسـان املخاطـب، وهـو مـن البيـان الـذي ، و القدرة على فهمه وخماطبته والتواصل معه

 ﴿ قال  اهللا عنه:              ﴾ االنفتاح و  ؛ ]04: [إبراهيم

  ، ومعرفة الواقع.على اآلخر، واالطالع على ثقافته

   المطلب الثالث: تالميذه

 جيلـس الشـيخ للتـدريس يف حمضـرة أسـرته، كمـا يفعـل شـيوخ احملاضـر يف موريتانيـا، لكنـه مــع مل
لــوا مــن  علمــه، حبكــم تدريســه للكثــري مــنهم يف اجلامعــات ذلــك لديــه العديــد مــن التالميــذ، الــذين 

واملراكز اإلسـالمية...، وهنـاك العديـد مـن الشخصـيات العلميـة الـيت جنـدها حتضـر معـه باسـتمرار يف 
، الـذي درس علـى العديـد مـن 5مشاريعه العلمية الكثرية، ومن هؤالء الشـيخ محـزة يوسـف األمريكـي

                                                             
ملعرفــة املتــون العلميــة الــيت تــدرس يف احملضــرة يراجــع: املختــار بــن حامــد، حيــاة موريتانيــا 'احليــاة الثقافيــة'، ط.د، (الــدار العربيــة  1

  للكتاب، ت.د).
  م.04/05/2017: بتاريخ، السرية الذاتية، موقع اإلمام 2
ئ حرائــــــــق األمـــــــــة.وموقع: ألطفــــــــموقــــــــع اإلمــــــــام، يف حــــــــوار مطــــــــول وخــــــــاص مــــــــع عكــــــــاظ: هربــــــــت مــــــــن الرئاســــــــة جبلــــــــدي  3

http://okaz.com.sa م. 01/05/2017: بتاريخ  
 .51)، ص. م2000، (السعودية: دار األندلس اخلضراء، 01ابن بيه، فتاوى فكرية، ط.ينظر على سبيل املثال:  4
قبـل أن يـدخل يف و …   Hamza Yusufم ولد الشيخ محـزة يوسـف هانسـن   1958: بتاريخ حمزة يوسف األمريكي 5

باحـث وحماضـر أمريكـي يعمـل بـاملغرب كمحاضـر وهـو داعيـة و  يف مدينة واال األمريكيـة؛ولد  ،اإلسالم كان امسه [مارك هانسن]
بـداخلها كمحاضــر. ينظــر  يعمــلقــام بتأسـيس كليــة يف الواليـات املتحــدة األمريكيــة وهـي كليــة الزيتونـة كمـا  ،يف جامعـة القــرويني

  م.04/05/2017: بتاريخ، www.almrsal.com  ترمجته: موقع 
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وات، وتوجـــد بعــض الصـــفحات يف املواقـــع االجتماعيـــة العلمــاء املوريتـــانيني، ويـــالزم الشــيخ منـــذ ســـن
  1بيه يف العديد من الدول العربية. حتمل اسم تالميذ وحميب اإلمام عبد اهللا بن

اته الــيت وقــد صــرح الشــيخ يف طليعــة كتابــه "أمــايل الــدالالت وجمــايل االختالفــات" عــن حماضــر 
ـاالت املتخصصـة؛ نبهـت فيـه فكتبـت حبثـا مـوجزا يف إحـيوجهها لطالبه يف اجلامعـة، قـائال: ( دى ا

إىل حاجة الفقيه إىل اللعة العربية، ووجوب الصلة بينها وبني الفقـه مـن جديـد، ووجدتـه غـري كـاف، 
الفقـه لطلبـة كليـة اآلداب وكليـة  للسـنة األخـرية مـن أصـول فأضفت إليـه حماضـرايت الـيت كنـت أقـدمها

  2االقتصاد يف جامعة امللك عبد العزيز جبدة).

وهلــذا فــإين يقــول: ( 4عالقــة مقاصــد الشــريعة بأصــول الفقــه"، و"3مشــاهد مــن املقاصــد""ويف 
  أقول لطلبيت إن مكانة القول الراجح حمفوظة).

كتبه وأفكاره، فهذا الشيخ محزة يوسـف أحـد تالميذه و وميكن أن نضيف هنا من يتتلمذ على 
"؛ يف دورة مركــزة، أقيمــت يف مدينــة تنبيــه املراجــع علــى تأصــيل فقــه الواقــع: "قــربني لــه يشــرح كتابــهامل

مشـاركا  130ورة وقـد ضـمت هـذه الـد ،[كواالملبور] بدعوة من مؤسسة الـدعوة اإلسـالمية املاليزيـة
  5مسؤولني يف وزارة الشؤون اإلسالمية.من بينهم مفتني وأساتذة جامعيني و 

  المبحث الثاني: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
ـــه بـــذلك مســـريته ايـــة كبـــرية، تعلميتبـــوأ اإلمـــام مكانـــة  لعلميـــة والعمليـــة، وكـــذا اجلـــوائز شـــهد ل

  .انه وأساتذة وعلماء العصرأقر  ملناصب اليت تقلدها، وأيضا شهادة، وااألومسة اليت قلدهاو 

                                                             
 .17، مرجع سابق، ص.الشيخ عبد اهللا بن بيه أمنوذجا-قاصد يف فقه النوازل املعاصرة صطفى، استثمار املاملاحلسن 1 
  .08ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.  2
  .193ص. 3
  .145ص. 4
" للعالمــة عبــداهللا بــن بيــه يلقيهــا الشــيخ محــزة يوســف، بتــاريخ: موقــع اإلمــام، األخبــار: يف ماليزيــا دورة يف كتــاب "تنبيــه املراجــع 5

 م.04/05/2017
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  المطلب األول: مكانته العلمية
االحتــاد العــاملي للعلمــاء املعاصــرين، والنائــب الســابق لــرئيس  الســنة أحــد أكــرب علمــاء اإلمــام

شخصــية إســالمية  50كواحــد مــن أكثــر ] جامعــة [جــورج تــاونن قبــل مت اختيــاره مــ ،1املســلمني
وقد فاز بلقب [أستاذ اجليـل] يف جـائزة الشـباب العامليـة خلدمـة العمـل  ،م2009تأثريا لعام األكثر 

ا السابعة يف    .البحريناإلسالمي يف دور

والوســـطية، كمـــا أخـــذت فتـــاواه  كأحـــد رمـــوز االعتـــدالني إىل اإلمـــام  ينظـــر كثـــري مـــن املســـلمو 
عيش يف تلـك ه مكانتها يف الغرب كواحدة من أهم املصادر واملراجع لألقليات اإلسالمية اليت توآراؤ 

باالستيعاب العميق لألصول الشرعية، واملعرفة الواعية بالواقع املعاصر، ممـا  هالدول. حيث تتميز أراؤ 
  2.ميكنه من إجياد الكثري من احللول ملا يستجد من عقبات يف طريق املسلم املعاصر

  وقد حتصل اإلمام على العديد من األومسة واجلوائز، منها:

  .وسام امللك عبد العزيز من الدرجة املمتازة -

 .لك عبداهللا الثاين بن احلسني من الدرجة املمتازةوسام امل -

 ."حوار عن بعد"جائزة شنقيط فرع الدراسات اإلسالمية عن كتابه  -

 .جائزة حممد السادس التنويهية التكرميية للفكر والدراسات اإلسالمية -

  .جائزة امللك عبداهللا الثاين للعلماء والدعاة باألردن -

 3إلسالمي من الدرجة املمتازة.شهادة منظمة املؤمتر ا - 

                                                             
هــ، 01/11/1434قدم اإلمام استقالته إىل األمني العام لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني علي حمي الـدين قـره داغـي بتـاريخ:  1

تلك االستقالة إىل: ظروفه اخلاصة، والدور املتواضع الذي حياول القيام به يف سـبيل اإلصـالح واملصـاحلة ممـا يقتضـي  موعزا سبب
خطـــاب اســـتقالة العالمـــة عبـــد اهللا بـــن بيـــه مـــن االحتـــاد العـــاملي لعلمـــاء  ،خطابـــا ال يـــتالءم مـــع موقعـــه يف االحتـــاد.. موقـــع اإلمـــام

  م.04/05/2017املسلمني، بتاريخ: 
  م.04/05/2017ترمجة العالمة عبد اهللا بن بيه. بتاريخ:  قع اإلمام، السرية الذاتية:مو  2
  املرجع نفسه. 3
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  1المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه
نظــرا للمكانــة العلميــة والفكريــة لإلمــام، فقــد حتققــت فيــه العديــد مــن صــفات [اإلمــام] الــذي 

يف عنــاوين الفــروع اآلتيــة مــع ذكــر ثنــاء العلمــاء عليــه يف  ليــه ويقتــدى بــه، تــأيت هــذه الصــفات يرجــع إ
  مع الصفة املذكورة. كل فرع، حبسب ما يتناسب 

  الجمع بين العديد من الفضائلالفرع األول: 
(أحد العلماء األفذاذ الذين قل أن جيود الزمان مبثلهم،  2:يقول عنه اإلمام يوسف القرضاوي

فهـو مــن القليلــني الــذين جتمــع هلــم بــني احلــب والتقــدير، فقــد آتــاه اهللا فضــائل عــدة، فهــو جيمــع بــني 
احملافظة واالنفتاح، فهو رجل حمافظ ولكنه ليس منغلقا، وهو رجل ميسـر، ولكنـه لـيس متسـيبا، هـو 
م املختلفة، ولكنه أيضا عالمـة يف  م وشروحهم وحواشيهم ومنظوما مالكي حيفظ فقه املالكية متو

    3.رهبانية) الفقه العام والفقه املقارن، هو سلفي العقيدة، ولكنه أيضا صويف صاحب نزعة ربانية ال

  في مرتبته العلميةالفرع الثاني: تفوقه على األقران وعدم وجود نظير له  
ذه الصفة املذكورة الدكتور  فـإن الشـيخ اجلليـل ( :قـائال 4طه جابر العلـواينوممن شهد لإلمام 

عرفتـه يـوم عرفتـه يف جـدة حينمـا كنـا نلتقـي يف  ـ حفظـه اهللا ورعـاهـ أسـتاذنا الكـرمي عبـد اهللا بـن بيـه 
مع الفقهي الدويل التابع ملنظمة املـؤمتر اإلسـالمي، كـان  مـع  ـ حفظـه اهللاـ اجتماعات ا خبـريا يف ا

. وكنت أنظر إليه وهو ميارس دوره ..وكان من أهل العلم الذين قل أن جند هلم نظريا يف عصرنا هذا
                                                             

  .م04/05/2017تنظر هذه الشهادات املنقولة يف هذا املطلب: موقع اإلمام، قالوا عن العالمة. بتاريخ:  1
تهـــد يوســـف عبـــد اهللا القرضـــاوي، ويكـــىن أبـــا حممـــد بـــأكرب أبنائـــه، يوســـف القرضـــاوي 2 عـــام ولـــد : اإلمـــام الكبـــري العالمـــة ا

ول احللــــديــــد مــــن املؤلفــــات منهــــا: "احلــــالل واحلــــرام يف اإلســــالم"، و"فقــــه الزكــــاة"، و"العبــــادة يف اإلســــالم"، و"م، لــــه الع1926
ـــذوب، علمــاء ومفكـــرون عــرفتهم، ط. وغريهــا كثـــري جــدا.. حممــاملســتوردة وكيــف جنـــت علــى أمتنـــا"،  ، (الريـــاض: دار 04د ا

  .461، ص. 01م) ج.1992الشواف، 
 م.04/05/2017موقع اإلمام، فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. بتاريخ:  3
م، عضــو جممـــع الفقـــه اإلســـالمي جبـــدة، كمـــا شـــارك يف تأســـيس 1935-ه1345: مـــن مواليـــد العـــراق طـــه جـــابر العلـــواني 4

، لـــه جمموعـــة مـــن املؤلفـــات منهـــا: م1981-ه1401د العـــاملي للفكـــر اإلســـالمي يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة عـــام املعهـــ
اإلسـالمي: مـنهج حبـث ومعرفـة"، و"األزمـة الفكريـة ومنـاهج التغـري"، و"إصـالح أصول الفقه "االجتهاد والتقليد يف اإلسالم"، و"

-ه1421، (بـريوت: دار اهلــادي، 01تــه يف كتابـه: مقاصـد الشــريعة، ط.م. ينظـر ترمج2016تــويف سـنة:  الفكـر اإلسـالمي".
 .  188/189م)، ص.2001
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مـــع لـــيس مـــن الســـهل أن جنـــد لـــه نظـــريا يف موقعـــه اهلـــام يف ا مـــع علـــى أنـــه إنســـان مرشـــد حلركـــة ا
  .2)الشيخ العالمة الفقيه النادر(بـنعته ن العودة ، وقد جاء يف ثناء الدكتور سلما1)ذاك

  3:ويقول عنه العالمة حممد سامل ولد عدود

  يــمن ال نزال به الشيوخ نباه    ـــهـــــــــــــــــــــاللــــــــــــــيا مرحبـــا بالشيــــخ عبــــد 
  اهـــــــــــــــــيف إحسانه يف بذله للج    واهــــــــــــــــــــــــــمن ذا يضاهي الشيخ يف تق

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف أفقه يف عرفه بالل    هـــــــــــــــــــــيف فهمـه يف فقهـــه يف عمقــــــــــــــــ
  اهـــــــــــــــــــــــــــــأشب نظائر بني فيحار    هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصفات بني الفرد جيول فرد

  4يـــــــــــألفيت ذاك ليس باملتناه    الــــــإن جئت حتصي ما حواه من الع

  التميز بكثرة الحفظ واالطالع والقبول عند الناسالفرع الثالث: 
املعرفــة التامــة ( يقــول الشــيخ العــودة يف تعــداد الصــفات واخلصــائص الــيت الحظهــا يف اإلمــام:

بـــالرتاث الفقهــــي خمطوطـــة ومطبوعــــة، وجـــودة االطــــالع، وقـــوة االستحضــــار، والغـــوص علــــى دقيــــق 
رد املتون نثـرا ونظمـا، لكـن قلمـا جتـد الفقيـه وأنت قد جتد احلافظ الذي يس. املسائل والفروق والعلل

املــتمكن احلــالل للمعضــالت، وأحســب أن معــايل الشــيخ مــن هــذا الطــراز.... ولــذلك كتــب اهللا لــه 
 ويقــول عنــه الــدكتور حامــد الرفـــاعي: .5)القبــول واحملبــة والــذكر احلســن، ولعــل هــذا عاجــل بشــراه

ودقيقــة بكــل  يف املــذهب املــالكي إال أنــك تــراه علــى إحاطــة كبــرية  (الشــيخ عبــد اهللا رغــم أنــه حجــة
د حتـس قضـية مـن قضـايا العـامل اإلسـالمي ال تكـااإلسالمي، وإذا جلست معه تعـاجل مذاهب الفقه 

ويبحـــث عـــن حــل هلـــذه املصـــلحة مـــن  ،إنـــه ينحـــاز ملصـــلحة األمــة أن هــذا الرجـــل يتحـــدث مبذهبيــة

                                                             
  .م04/05/2017: العلواين، بتاريخ جابر طه للدكتور اإلمام، كلمة موقع 1
  .م03/05/2017: بتاريخ. بيه بن احملفوظ الشيخ بن اهللا عبد النادر الفقيه العالمة الشيخ اإلمام، موقع 2
مبدينـــة أيب  م1930: هـــو حممـــد ســـامل بـــن حممـــد عـــايل بـــن عبـــد الـــودود امللقـــب عـــدود، ولـــد ســـنة محمـــد ســـالم ولـــد عـــدود 3

لتكميـل، نظـم خمتصــر الشـيخ خليــل". التســهيل واديــد مـن الوظـائف، لــه كتـب؛ منهـا: "تلميـت، تبحـر يف شــىت العلـوم وشـغل الع
قاصـد صـطفى، اسـتثمار املاملاحلسـن م.. 2009، تـويف سـنة: التكميـل"تـذليل والتـذييل للتسـهيل و الومسى الناظم شرحه عليـه بــ "

 .18، مرجع سابق، ص.الشيخ عبد اهللا بن بيه أمنوذجا-يف فقه النوازل املعاصرة 
  .م03/05/2017: الودود، بتاريخ عبد بن سامل حممد املرابط فضيلة اإلمام، موقع 4
  .م03/05/2017: بتاريخ. بيه بن احملفوظ الشيخ بن اهللا عبد النادر الفقيه العالمة الشيخ اإلمام، موقع 5
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(وفضــيلة العالمــة الشــيخ الــدكتور  ال الــدكتور أمحــد زكــي ميــاين:وقــ، 1خــالل تراثنــا الفقهــي املتكامــل)
عبــد اهللا بــن بيــه غــين عــن التعريــف. فهــو مــن علمــاء هــذا العصــر املالكيــة البــارزين، وفقهــاء املقاصــد 
ــددين، الـــذين مجعــوا بـــني العلــم املســـتوعب للــرتاث الفقهـــي اإلســالمي الواســـع، واإلدراك العميـــق  ا

  2لمستقبل).لاعي للواقع، واالستشراف الو 

  الفرع الرابع: الرجوع إليه في الفتوى
لإلمـــام عديـــد مـــن الـــربامج اإلفتائيـــة الـــيت يستضـــاف فيهـــا، يقـــدم مـــن خالهلـــا النظـــرة الشـــرعية 

باللغــة الفرنســية علــى قنــاة [اقــرأ]  اإفتائيــ اقنــوات الفضــائية، كمــا قــدم برناجمــللقضــايا الفقهيــة عــرب ال
امع الفقهية.وله وجهات نظر يف قضايا معاصرة بروح م ،الفضائية    قاصدية يف خمتلف ا

(وممــا يتميــز بــه الشــيخ ابــن بيــه نشــاطه وإنتاجــه  3:أمحــد الريســوين يقــول عنــه الفقيــه املقاصــدي
اإلفتائي يف خمتلف قضايا العصر، وهو ما يتيح له تطبيق رؤيته املقاصدية، وحبوثه املقدمـة يف خمتلـف 

امع     4.الفقهية هي خري ما أحيل عليه)ا

  خامس: البراعة في التأليف وجودتهالفرع ال
 كتـب وأبـدع؛ كمـا جتـد يفيشهد الشـيخ سـلمان العـودة لإلمـام باإلبـداع يف التـأليف قـائال: (

أمحـد زكـي ميـاين ويف تقـدمي الـدكتور  ،5)وهـو أحـد مؤلفاتـه القيمـة، وغـريه مـن كتبـه ""حـوار عـن بعـد
واحملاضــرة الـيت نقـدمها للقـراء املهتمــني اصـد الشــريعة بأصـول الفقـه" قـال: (عالقـة مق" حملاضـرة اإلمـام

                                                             
 .م04/05/2017: الرفاعي، بتاريخ حامد الدكتور سعادة اإلمام، موقع 1
  .06ابن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 2
تـــه للـــدكتوراه: أطروحموضـــوع ، م1953-ه1372بـــري مشـــال املغـــرب ســـنة : مـــن مواليـــد مدينـــة القصـــر الكأحمـــد الريســـوني 3
ــا يف العلــوم اإلســـالمية"، أســتاذ علــم أصـــول الفقــه ومقاصــد الشـــريعة بكليــة اآلداب والعلـــوم " نظريــة التقريــب والتغليـــب وتطبيقا

، ( املعهــد العــاملي 04الربــاط.. أمحــد الريســوين، نظريــة املقاصــد عنــد اإلمــام الشــاطيب، ط. ـ جامعــة حممــد اخلــامسـ اإلنســانية 
، 01صـــــد الشـــــريعة أحبـــــاث ومقـــــاالت، ط.الذريعـــــة إىل مقا الريســـــوين،. 03م)، ص.1995 –ه 1415ر اإلســـــالمي، للفكــــ

 م)، ص. الغالف.2016-ه1437نصورة: دار الكلمة، (امل
 م.04/05/2017موقع اإلمام، عبد اهللا بن بيه: بني األصول واملقاصد. بتاريخ:  4
 .م03/05/2017: بتاريخ. بيه بن احملفوظ الشيخ بن اهللا عبد النادر الفقيه العالمة الشيخ اإلمام، موقع 5
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ـــا العالمـــة بــن بيـــه املوضـــوع خــري تغطيـــة بأســـلوب العـــامل  واملتخصصــني هـــي الســـهل املمتنــع غطـــى 
   1.الفقيه الذي أمل باملوضوع فعرض من كل جوانبه فأحسن قوال وعمال)

أثنـاء تقدميـه لكتـاب  2الـدكتور عبـد اهللا بـن عبـد احملسـن الرتكـيوهذه شهادة أخرى كتبها قلم 
وهذا الكتـاب الـذي أعـده الشـيخ الـدكتور عبـد اهللا : (فيها اب األمن يف اإلسالم" يقولاإلمام "خط

الشــيخ ولــد بيــه بعنــوان "خطــاب األمــن يف اإلســالم، وثقافــة التســامح والوئــام" جهــد جيــد وإســهام 
ال املهم).   3طيب يف هذا ا

(هـذا كتـاب جليـل ة الفتوى وفقه األقليات" لإلمـام: ويقول قطب الريسوين عن كتاب "صناع
يف موضـــوعه، مبتكـــر يف منزعـــه، يشـــهد لصـــاحبه بطـــول البـــاع يف التأصـــيل الفقهـــي، ومل أقـــف علـــى  

صـــناعة الفتـــوى وفقـــه األقليـــات إال هـــذا الكتـــاب .... واحلـــق أن اصـــر وثـــق العـــرى بـــني كتـــاب مع
فــإن جدتــه تكمــن يف التأصــيل  ـ وإن بــدت فيــه ضــوابط االجتهــاد التنزيلــي باهتــة حائلــة ـالكتــاب 

تهـــد اســـتثمارها يف  الشـــرعي احملكـــم لفقـــه األقليـــات، وعـــرض القواعـــد الكـــربى الـــيت يقمـــن بـــاملفيت ا
مصـطفى  عنـهويقول  4.معاجلة األوضاع االستثنائية لألقليات، لكونه ألصق حباهلم، وأوىف حباجتهم)

األقليـات مبينـا معـامل هـذا الفقـه اجلديــد، (... كمـا يتنـاول يف القسـم الثـاين مـن الكتـاب فقـه  و:سـان
  5.بعضا من تطبيقات معاصرة ملبدأ احلاجة وأمثلة لفقه األقليات) ومناقشا

                                                             
 -عبـد اهللا بــن بيـه، عالقــة مقاصـد الشــريعة بأصـول الفقــه، تقـدمي: أمحــد زكـي ميــاين، ط.د، (مؤسسـة الفرقــان للـرتاث اإلســالمي 1

 .06/07م)، ص.2006مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية، 
ه، وقـــد جـــاءت أطروحتـــه موســـومة بــــ متحصـــل علـــى شـــهادة الـــدكتورا ،حـــث معاصـــر: باعبـــد اهللا بـــن عبـــد المحســـن التركـــي 2
"، و"املــذهب احلنبلــي دراســة يف ، مــن كتبــه: "أســباب اخــتالف الفقهــاء"ـ دراســة أصــولية مقارنــةـ أصـول مــذهب اإلمــام أمحــد "

حتقيــق كتـــاب  منتهــى اإلرادات يف مجـــع املقنــع مـــع لــه العديـــد مــن التحقيقــات منهـــا: " تارخيــه ومساتــه وأشـــهر أعالمــه ومؤلفاتـــه"؛
محـد بـن فـارس بـن " أليب احلسـني أبلـي، و"حتقيـق كتـاب حليـة الفقهـاءالتنقيح وزيادات" لتقي الدين الفتوحي حممد بن أمحـد احلن

، www.themwl.org" البـن عقيـل. موقـع رابطـة العـامل اإلسـالمي: زكريا الرازي، و"حتقيق كتاب الواضح يف أصول الفقه
  م.04/05/2017بتاريخ: 

، (الريـــاض: 01ابــن بيـــه، خطــاب األمـــن يف اإلســالم وثقافـــة التســامح والوئـــام، تقــدمي: عبـــد اهللا بــن عبـــد احملســن الرتكـــي، ط. 3
 .06ص.م)، 1999-ه1419ف العربية للعلوم األمنية، أكادميية ناي

  .9/10.قطب الريسوين، صناعة الفتوى يف القضايا املعاصرة، مرجع سابق، ص 4
  .15قطب مصطفى سانو، صناعة الفتوى املعاصرة، مرجع سابق، ص. 5
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  التبحر في العلم  الفرع السادس:
حيـــث إملامـــه مـــن شـــهد الكثـــري مـــن العلمـــاء واملفكـــرين واألســـاتذة لإلمـــام بـــالتبحر يف العلـــم 

وقدرته على استحضار ما يريد من أدلة وشـواهد علـى مـا يتبنـاه ومـا  ،وأحاطته بالفقه وأصوله وأدلته
، ومنهم: طه جابر العلواين، سلمان بن فهد العودة، أمحـد زكـي ميـاين، حممـد سـامل يذكره من أحكام

: (العـــامل اجلليـــل بـــن عـــدود، يوســـف القرضـــاوي، أمحـــد الريســـوين،....يقول عنـــه طـــه جـــابر العلـــواين
اطالعـه يف ، وهو من هو يف علمـه وفضـله وسـعة والشيخ الفاضل عبد اهللا بن الشيخ احملفوظ بن بيه

  2اإلمام: اإلشادة خبصالوهذه قصيدة يف  1العلوم الشرعية).

  مــــــــــــــــــاملتحك الظامل صدود تصد    مـــــــــــــــــــتسل مل ظبية ] بيه آل [ أمن

  مــــــــــــــاملنع الكالم مبعسول تداوي    مـــــــــــــــــــمتي بقلب أودى سهمها إذا

  دمــــــــــــــــــــــــأق اليمامة زرقاء عني فيا    يفي وعدها وال يردي سهمها فال

  مـــــــــــــفاسل اليمامة عني يا فديتك    ' هــــــــــــــــبي ابن أعين عبداهللا ' لس

  مــــــــــــــــــــــــــمعم بالعلوم صباحا ترين    نيـــــــــــــب والصبح الدار أتيت ما إذا

  ارمــــــــــــواملك باهلدى مسكا تضوع    ةـــــــــــــــــــوحكم حزم جنبيه على إمام

  مـــمري ابن هدي الروح فيه فينفخ    وىـــــانط ما املقاصد علم من جيدد

  ]3مــمسل[ وصل موصولة أسانيده    هــــــــــــــــــــــــــــــرواق مد العلم يف موثق له

                                                             
، (املعهــد العـاملي للفكــر 02طـه جـابر العلــواين، ال إكـراه يف الــدين: إشـكالية الـردة واملرتــدين مـن صــدر اإلسـالم إىل اليـوم، ط. 1

  .179م)، ص.2003اإلسالمي باالشرتاك مع مكتبة الشروق الدولية، 
  .ه1438مجادى األخرية  09صبح اخلميس  ،ارة الشؤون اإلسالمية السعودي الشيخ عبداهللا العامريكتبها وكيل وز   2
 واملؤلفــات الصــحيح صــاحب بلــدا، النســابوري نســبا، القشــريي  ورد، بــن مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم احلســني أبــو :مســلم 3

 األمسـاء"و ،"الرجـال علـى الكبـري املسـند"و ،"األبـواب على اجلامع"و  ،" الصحيح اجلامع: "مؤلفاته من احلديث، علم يف القيمة
)، ج. م1998 -هـــ1419، (بــريوت: دار الكتــب العلميــة، 01الــذهيب، تــذكرة احلفــاظ، ط... ه261: ســنة تــويف ،"والكــىن

 .173.ص سابق، مرجع احملدثني، أعالم شهبة، أبو حممد بن حممد .125، ص. 02
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  مـــــــــــــــــــــــبسل مرقا للطالب وسهل    اــــــــأناخه حىت األفهام له تسامت

  1زمـــــــــــــــــــــــــــــــزم ماء ناهال فيها يعلم    اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمناره للعلوم أعلى مبكة

  : وظائفه العملية المبحث الثالث

 يـدلممـا ، و الـوظيفي كادميي والعملـياإلمام من األساتذة القليلني الذين مجعوا بني اجلانبني األ
  على ذلك:

  المطلب األول: اإلفتاء والتدريس والمشاركات العلمية 
العلميــــة والفكريــــة، واملــــؤمترات الدوليــــة، والنشــــاطات شــــارك اإلمــــام يف العديــــد مــــن امللتقيــــات 

  ، حماضرا ومناقشا، ومنها:والسياسية التحسيسية والتوعوية

تمـــع املوريتـــاين مـــن خـــالل تعريـــب  إســـهامه يف قيـــادة صـــحوة فكريـــة وطنيـــة ملواجهـــة تغريـــب ا
   2، وجملة "الربهان".وتأسيس برنامج 'املناضل املسلم' اخلطابات،

وىف  ،القــاهرةومــؤمتر القمــة العــريب األفريقـي يف  ،اجلزائــراز يف مــة لعــدم االحنيـحضـر مــؤمتر الق
وأشــرف علــى املــؤمتر ، يف [لــومي] الفرنســيةللغــة الســتينيات شــارك يف مــؤمتر احلقــوقيني النــاطقني با

قــام مبهمــات لــدى عــدد مــن زعمــاء العــامل ، و نواكشــوط يف رابطــة العــامل اإلســالميل األول األفريقــي
وخـادم احلـرمني الشـريفني  امللـك خالـد مث امللـك فيصـلومـن بيـنهم علـى اخلصـوص جاللـة املغفـور لـه 

عنــدما كــان وليــا للعهــد وعــدد آخــر مــن الرؤســاء العــرب واألوربيــني حيــث حضــر حفــل  امللــك فهــد
امللــك فيصــل بــن عبــد وكــان مرافقــا جلاللــة املغفــور لــه  ،]خــوان كــارلوس[امللــك أســبانيا تتــويج ملــك

 .م1972يف زيارته ملوريتانيا عام  العزيز

                                                             
  م.04/05/2017: بتاريخ ، www.elafaq.net ،بيه ولد اهللا عبد العالمة خبصال يشيد سعودي مسؤول 1
ـــاظ: هربــــــــت مــــــــن الرئاســــــــة جبلــــــــدي ألطفــــــــئ حرائــــــــق األمـــــــــة. 2  وموقع:موقــــــــع اإلمــــــــام، يف حــــــــوار مطــــــــول وخــــــــاص مــــــــع عكـــــ

http://okaz.com.sa  :م. 01/05/2017بتاريخ  
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 مــؤمتر وأول بالربــاط اإلســالمية للــدول قمــة مــؤمتر أول أمههــا مــن املــؤمترات مــن كثــري يف شــارك
شــــارك يف نــــدوات فكريــــة وعلميــــة كثــــرية منهــــا علــــى ، و جــــدة يف اإلســــالمي املــــؤمتر ملنظمــــة تأســــيس

 رومـا شـارك يف جـوالت احلـوار اإلسـالمي املسـيحي يفكمـا ،  اجلزائراخلصوص امللتقيات الفكرية يف 

  .1رابطة العامل اإلسالميعضوا يف  ومدريد

املقـــررات الدراســـية الــــيت يدرســـها لطلبـــة الدراســــات العليـــا كأســــتاذ يف ومـــن نشـــاطه العلمــــي: 
دعويــة وعلميــة كثــرية يف  اتاحملاضــرات الــيت يلقيهــا يف مناســبو  ،جــدةيف  جامعــة امللــك عبــد العزيــز

 الربامج التليفزيونية اليت شارك فيها بالفتوى كقناة اقرأ.و من العامل، فة بلدان خمتل

  2المطلب الثاني: عضوياته

تمعات املسلمة و رئيس منتدى تعز  -   مؤسسة املوطأ يف أبوظيب.يز السلم يف ا
  ) يف لندن.gcrgرئيس جملس إدارة املركز العاملي للتجديد والرتشيد( -
  شرق موريتانيا.- ميةرئيس معهد وحمضرة غازة للعلوم العربية واإلسال -
مع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي. -   عضو ا
لس األوريب لإلفتاء والبحوث ورئيس جلنة احلوار فيه. -   عضو ا
  عضو اللجنة العلمية جلائزة األمري نايف للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية. -
لس األعلى العاملي للمساجد برابطة العامل  -   اإلسالمي.عضو يف ا
  عضو يف اهليئة اخلريية العاملية اإلسالمية الكويت. -
  عضو يف هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. -
مع الفقهي اهلندي. -   عضو ا
  عضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة مبرتبة أستاذ.  -
  ل البيت.عضو مؤسسة آ -

                                                             
  م.04/05/2017ترمجة العالمة عبد اهللا بن بيه. بتاريخ:  موقع اإلمام، السرية الذاتية: 1
  .م04/05/2017: بتاريخ. بيه بن اهللا عبد العالمة ترمجة: الذاتية السرية اإلمام، موقع 2
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  عضو مؤمتر العامل اإلسالمي كراتشي. -
  لندن. بالعليا ملركز دراسات مقاصد الشريعة عضو اهليئة  -
لس االستش -   .اري األعلى ملؤسسة طابة بأبو ظيبعضو ا
  .لمجلس الفرنسي للمالية اإلسالميةرئيس اهليئة الشرعية ل -

  المطلب الثالث: المناصب التي تقلدها
رئيسـا ملصـلحة الشـريعة يف وزارة العـدل مث نائبـا لـرئيس حمكمـة االسـتئناف مث نائبـا لـرئيس عني 

مث عـني مفوضـا سـاميا للشـؤون الدينيـة ، ةذه احملكم الشريعة اإلسالميةاحملكمة العليا ورئيسا لقسم 
ن اإلسـالمية فكـان أول وزيـر هلـذه الـوزارة، مث وزيــرا هوريـة حيـث أقـرتح إنشـاء وزارة للشــؤو برئاسـة اجلم

يـــرا للمصـــادر للتعلـــيم األساســـي والشـــؤون الدينيـــة، مث وزيـــرا للعـــدل والتشـــريع وحافظـــا للخـــوامت، مث وز 
مث وزيـرا للتوجيـه الـوطين واملنظمـات احلزبيـة والـيت كانـت تضـم وزارات  ـبرتبـة نائـب الـرئيس  ـالبشـرية 

وأمينـا دائمـا حلـزب الشـعب ، اإلعالم والثقافـة والشـباب والرياضـة والربيـد والـربق والشـؤون اإلسـالمية
 :اســـي وجلنتـــه الدائمـــة مـــن ســـنةاملوريتـــاين احلـــزب الوحيـــد احلـــاكم الـــذي كـــان عضـــوا يف مكتبـــه السي

  1.جدةيف  جامعة امللك عبد العزيزو هو اآلن أستاذ يف  م،-1978 1970

  المبحث الرابع: إنتاجه العلمي
مؤلفات، وأحباث، ومـداخالت، وحـوارات،  ـ قدم لنا اإلمام إنتاجه الفكري يف أشكال خمتلفة

  ويف صور متعددة، منها املقروء، ومنها املسموع، ومنها املرئي. ؛ـ وملتقيات، وحماضرات

  2المطلب األول: مؤلفاته

ـــه بطـــول البـــاع يف  لإلمـــام العديـــد مـــن املؤلفـــات العلميـــة القيمـــة يف جمـــاالت خمتلفـــة، تشـــهد ل
 ده يشــري يف كتاباتـــه إىل بعضـــهاجيـــ والقـــارئ لكتبــهالتأصــيل، والـــتمكن العلمــي، واالطـــالع الواســع، 

                                                             
بن بيه، سـد الـذرائع وتطبيقاتـه يف جمـال املعـامالت املاليـة، . ا659مرجع سابق، ص. ، اعة الفتوى وفقه األقلياتابن بيه، صن1 

  .07سابق، ص.مرجع 
  م.04/05/2017موقع اإلمام، مكتبة العالمة، بتاريخ:  2
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إليــه، فمـثال يف كتــاب: "إثـارات جتديديــة يف حقــول األصـول" يقــول: (وقـد شــرحنا ذلــك يف   بنسـبتها
، ويقــول أيضــا: 2)نا ذلــك يف كتابنــا "صــناعة الفتــوى"، ويقــول: (وقــد شــرح1بنــا "فتــاوى فكريــة")كتا

(راجــع ، وويف مكــان آخــر يقــول: 3(وقـد شــرحنا ذلــك يف كتابنــا "مشـاهد مــن املقاصــد" مــع األمثلـة)
ــــاه أللفــــاظ أدى االخــــتالف يف معناهــــا  ــــايبفصــــال أفردن "أمــــايل  اللغــــوي إىل اخــــتالف فقهــــي يف كت

  4.ت وجمايل االختالفات")الدالال

  الفرع األول: الفكر والعقيدة
ــــاب يف العقيــــدة، وقــــد جعلــــه يف مخســــة  أوال: "البرهــــان"، ــــذا الكتــــاب؛ وهــــو كت مل أظفــــر 

فصــول: الفصـــل األول يف وجــود اهللا ســـبحانه وتعـــاىل ووحدانيتــه، والفصـــل الثــاين يف مســـألة الرســـالة 
والفصــل الثالــث يف اإلميــان بالغيــب ـ اآلخــرة  الــرب،واختيــار اإلنســان ليبلــغ ألبنــاء جنســه رســالة 

الفصــل الرابــع يف واجــب اإلنســان املتعلــق بنفســه وواجبــه جتــاه أبنــاء جنســه و  ،وأحواهلــا واملالئكــة ـ
 5الفصل اخلامس املسلمون اليوم.و  البشري،

م، وهـــو كتـــاب 2000طبعتـــه دار األنـــدلس اخلضـــراء جبـــدة، ســـنة:  ثانيـــا: "فتـــاوى فكريـــة"،
نـه: (ضـمنا يف كتــاب "فتـاوى فكريـة" مجلــة مـن احملاضـرات الــيت قـدمتها يف مـؤمترات ونــدوات يقـول ع

ــــاريس ولنــــدن وغريمهــــا مــــن العواصــــم، وكانــــت مشــــاركيت وإســــهامايت يف تلــــك  ــــالد الغــــرب يف ب يف ب
املناظرات متثل حوارا عن قرب أوصلين إىل مقاربات حمـددة فيمـا يتعلـق مبوضـوعات احلـوار احلضـاري 

  6ر املتعدد األوجه).أو احلوا

                                                             
  .52ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص. 1
  .52املرجع نفسه، ص.  2
 .53ص. سابق،ال رجعامل األصول، حقول يف جتديدية إثارات بيه، ابن 3
  .54املرجع نفسه، ص.  4
  م.20/09/2017ة: عروض الكتب، كتب ومقدمات، الربهان. بتاريخ: موقع اإلمام، مكتبة العالم 5
م)، 2006 -ه1427، (الريـــاض: مكتبـــة العبيكـــان،01ابـــن بيـــه، حـــوار عـــن بعـــد حـــول حقـــوق اإلنســـان يف اإلســـالم، ط. 6

  .05ص.
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ففــي هــذا الكتــاب قــدم جمموعــة مــن البحــوث عــرب مــن خالهلــا عــن رأيــه الــذي هــو عبــارة عــن 
 فتاوى بناء على فهمه للشريعة اإلسالمية منطلقا، ومعرفة لواقع معني جماال.

: حتدث عن الشكل الذي تشكلت منه حبوث كتابه، كما قدم فيها فتـوى عـن وفي المقدمة
ومصدره يف اللغة، وأصله يف الكتـاب والسـنة، واحلكـم الشـرعي للحـوار، وضـوابطه،  احلوار: أهدافه،

 ولغته.

: االنتخابـــات صـــورة معاصـــرة للشــــورى، الدميقراطيــــة والشـــورىفهـــي:  أمـــا مباحـــث الكتـــاب
تكفــري مــن مل حيكــم مبــا أنــزل  ،الثقافــة العربيــة واملســتقبلالقــيم اإلنســانية املشــرتكة،  حقــوق اإلنســان،

  1واالجتهاد.اخلطاب اإلسالمي بني القواطع  اإلسالم واحلضارات األخرى، إسالم نريد؟،أي  اهللا،

: لنتحاور حول احلـوار: وهـو موضـوع لــ عبدالسـالم بنعبـد العـايل، ملحقـات ملبحـث ملحقات
  الدميقراطية.

 : أصول الفقهالفرع الثاني
جمموعـة كتـب هــي حصـيلة سـنوات ليســت  يف أصـول الفقــه يف قـدم لنـا اإلمـام إنتاجــه العلمـي
  كاآليت:  وهيل، يبالقليلة من البحث والتدريس والتأص

 :، جبـــــدة ســـــنةوقــــد طبعتـــــه دار املنهــــاج أمــــالي الـــــدالالت ومجـــــالي االختالفـــــات"،" أوال:
مباحــث  بعــضم، وهــو كتــاب يف 2009: ، واملكتبــة املكيــة، ســنةم، وطبعتــه دار ابــن حــزم2007

  علم أصول الفقه.

وســبب  ،وأسســها الــيت تقــوم عليهــا ،ضــمن كتابــه هــذا: طليعــة حتــدث فيهــا عــن ســعة الشــريعة
شـرطية اللغـة يـة والنحـو و تأليف الكتاب وحمتوياته، ومقدمـة عنـون هلـا بــ 'حاجـة الفقيـه إىل اللغـة العرب

تتمــة يف كلمــات أدت إىل  لالجتهــاد'، مث أتبعهــا بكتــاب الــدالالت، مث فصــل يف معــاين احلــروف، مث
خالف بني الفقهاء، مث جاء الفصل األخري موسوما بـ 'الفقه اإلسالمي تعريفـه وتطـوره ومكانتـه'، مث 

                                                             
-5 املكرمـــــــة مبكـــــــة املنعقـــــــد" العصـــــــر وإشـــــــكاليات اإلســـــــالمي اخلطـــــــاب" اإلســـــــالمي العـــــــامل رابطـــــــة ملـــــــؤمتر مقدمـــــــة ورقـــــــة 1
  م.21/09/2017. بتاريخ: muslimworldleague.com ـ.ه7/12/1428
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م، وأمــا 1999: طبعــة دار ابــن حــزم ســنةاملوجــود يف هــو هــذا  خامتـة، مث خريطــة شــجرة الــدالالت.
ن اجلــــزء األول مــــا م، فقــــد قســـمه إىل جــــزئيني، ضـــم2007-ه 1427 :طبعـــة دار املنــــاهج ســـنة

جـاءت املباحـث الرئيسـية اجلـزء الثـاين: "دالالت املعـاين"، احتوت عليه طبعة دار ابن حزم، وضمن 
  فيه كاآليت:

فاقـــة الفقيـــه إىل الـــوعي مبقاصـــد الشـــرع، ومـــاهي املقاصـــد تعريفـــا وتصـــنيفا؟، وبـــاب اإلمجـــاع، 
بلنــــا، وبــــاب قــــول وبــــاب القيــــاس، وبــــاب االستحســــان، وبــــاب االستصــــحاب، وبــــاب شــــرع مــــن ق

الصــحايب، واملصــلحة املرســلة، وبــاب العــرف، وبــاب ســد الــذرائع، وبــاب التعــادل والرتاجــيح، وبــاب 
  وخامتة. ،االجتهاد

(يف اجلـــزء الثـــاين مـــن "أمـــايل الـــدالالت": اعتمـــدنا علـــى ني يقـــول: يف تقســـيم كتابـــه إىل جـــزئ
األول اللغـة أساسـا ارتفـع علـى قواعـده املقاصد أساسا لبناء هذا السفر عليه، كما اعتمـدنا يف اجلـزء 

  1بناء دالالت األلفاظ).

والكتـــاب عبـــارة عـــن حماضـــرات ألقاهـــا علـــى طلبتـــه ال يســـتعني فيهـــا بكتـــاب، غالبـــا يســـجلها 
الطلبــة بالصــوت والكتابــة، مث اطلــع عليهــا، مصــححا مــا ال يســع التغاضــي عنــه، وممضــيا مــا ال خيــل 

  2.ودإخالال كبريا باملراد، أو جيحف باملقص

وقد طبعته مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي  عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه"،" ثانيا:
م، وهو عبارة عن حماضرة ألقاها اإلمام مبكة املكرمـة ضـمن سلسـلة حماضـرات 2006 :بلندن، سنة

ــا: (مركــز دراســات مقاصــد الشــريعة اإلســال وســتكون عبــارة عــن وصــف مية. قــال اإلمــام عــن حمتويا
موجز للمقاصد يبدأ بالتعريف ويثين باالستكشاف واالستشفاف، ويثلث باالستنباط واالستخراج، 

  3.ويربع باالستنجاد واالستثمار)

                                                             
 .672. ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص 1
 .09ص.املرجع نفسه،  2
  .09ابن بيه، عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، مرجع سابق، ص. 3
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طبعــة دار وجــوه، طبــع مــرتني؛ فكانــت الطبعــة األوىل وقــد  "مشــاهد مــن المقاصــد"، ثالثــا:
 :وه، ودار التجديـد، سـنةم، أما الثانية فكانت طبعة دار وج2010: ومؤسسة اإلسالم اليوم، سنة

  كتاب يف مقاصد الشريعة اإلسالمية.م، وهو  2012

احتـوى هـذا الكتـاب علـى سـتة مشـاهد ـ فصـول ـ، جـاء املشـهد األول يف تعريـف املقاصــد، 
ـا، والثالـث يف املصـلحة بـني العقـل والنقـل، والرابــع  والثـاين يف مسـرية العمـل والتعامـل مـع املقاصـد و

اخلامس يف استنباط املقاصد واستخراجها، والسادس يف االسـتنجاد باملقاصـد يف أصناف املقاصد، و 
  واستثمارها.

وهـــذا الكتـــاب أراده اإلمـــام تكملـــة لكتابـــه "أمـــايل الـــدالالت وجمـــايل االختالفـــات"، والـــذي 
  1خصص جزئه األول ملباحث دالالت األلفاظ، والثاين لدالالت املعاين.

مقاصـد الشـريعة بأصـول الفقـه"، مـع بعـض الزيـادات، وهذا الكتاب هو نفسـه كتـاب "عالقـة 
 يقول اإلمام عنـه: (وأصـل هـذا الكتـاب الـوجيز حماضـرة مبكـة املكرمـة نظمهـا مركـز دراسـات مقاصـد

، و'معيـــار االنتمـــاء 3: 'شـــرح عـــن العقـــل'يف هـــذا الكتـــاب ، ومـــن اإلضـــافات2الشـــريعة اإلســـالمية)
  5.القضايا بني الضروري واحلاجي''تذبذب االنتماء لبعض ، و4للمقصد الضروري' 

ادات، بالشــــرح الرتاكيــــب والزيــــختالفــــات يف التقــــدمي والتــــأخري، و كمــــا يالحــــظ مجلــــة مــــن اال
"مشاهد من املقاصد" على ما يف "عالقـة مقاصـد الشـريعة بأصـول الفقـه" وهـذا والتعليق والدمج يف 

تعليــق والنقــد للتعــاريف الــيت يــدل علــى مراجعــة الشــيخ ملــا كتــب يف األول منهمــا. ومــن الزيــادات ال
ومن التقدمي والتأخري: تقدمي احلديث عن األسئلة الثالثة الـيت جتيـب عنهـا  6عرفت مقاصد الشريعة.

                                                             
  .05سابق، ص.ابن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع  1
 .05، ص.نفسهرجع امل 2
 .56-46ص. 3
 .95ص. 4
 .96ص. 5
  .23-21ص. 6
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وتــأخري احلــديث عنهــا بعــد احلــديث  1،فلســفة املقاصــد يف املــدخل يف كتابــه "مشــاهد مــن املقاصــد"
عالقــــة مقاصــــد الشــــريعة يني يف "اصــــد عنــــد الفقهــــاء واألصــــولعــــن االســــتعماالت الثالثــــة للفــــظ املق

  2.بأصول الفقه"

 :، وقد طبعتـه دار وجـوه، ودار التجديـد، سـنة"إثارات تجديدية في حقول األصول" رابعا:
م، وهو كتاب يتنـاول موضـوع التجديـد يف أصـول الفقـه. وأصـل الكتـاب حماضـرة ألقيـت يف 2013

   .باألزهر الشريف 3قاعة اإلمام حممد عبده

ألقيـــت يف قاعـــة  4أصـــل هـــذه الكراســـة حماضـــرةأصـــل كتابـــه وأســـلوبه فيـــه: ( يقـــول اإلمـــام عـــن
ومشيخة األزهر واجلم الغفري مـن العلمـاء  5اإلمام حممد عبده باألزهر الشريف حبضور اإلمام األكرب

طريقـة التنـاول العلمـي الصـارم، ولـيس ذلـك سلوب اخلطايب قـد يبـدو مـؤثرا يف والطلبة. وهلذا فإن األ
  6.االعتذار، وإمنا هو إظهار للدارس على طريقة ومنهجية هذا الكتاب)من باب 

تنـاول فيهـا مكانـة مشـهد األمـة، جغرافيـا وتارخييـا، وأوضـاعها  ،مقدمـةكتابه هـذا: وقد ضمن  
ــذا الرتتيــب: تعريــف التجديــد لغــة واصــطالحا،  الراهنــة بــني التفــاؤل والتشــاؤم؛ مث جــاءت مباحثــه 

                                                             
  .9ص. 1
  .22-21ص. 2
: حممـد عبـده بـن حسـن خـري اهللا، مـن آل الرتكمـاين: مفـيت الـديار املصـرية، ومـن كبـار رجـال اإلصـالح والتجديـد محمد عبده 3

م يف شـــنرا يف حمافظـــة الغربيـــة، مـــن كتبـــه: "تفســـري القـــرآن الكـــرمي" مل يتمـــه، و"رســـالة 1849-ه1266يف اإلســـالم، ولـــد ســـنة:
ـــــج البالغـــــة"، و"اإلســـــالم والـــــرد علـــــى م -ه1323نتقديـــــه"؛ تـــــويف باإلســـــكندرية ودفـــــن بالقـــــاهرة ســـــنة:التوحيـــــد"، و"شـــــرح 

م، ط.1905  –ه 1432، (بــريوت: دار البشـائر اإلســالمية، 01م.. أمحـد العلـوان، العلمــاء العـرب املعاصــرون ومـآل مكتبـا
. أمحـــــد تيمـــــور، أعـــــالم الفكــــــر اإلســـــالمي يف العصـــــر احلــــــديث، ط.د، (القـــــاهرة: دار اآلفـــــاق العربيــــــة، 206م)، ص.2011
  .143م)، ص.2003-ه1423

 البيضـــاء، بالـــدار الثـــاين احلســـن مســـجد مؤسســـة يف ،'والـــدعوى الـــدعوة بـــني التجديـــد: 'عنـــوان حتـــت كمحاضـــرة ألقاهـــا كمـــا 4
: بتــــــــاريخ نواكشــــــــط جامعــــــــة يف حماضــــــــرة اإلمــــــــام ألقــــــــى املتقــــــــدم العنــــــــوان وحتــــــــت.ه1431 رمضــــــــان 19 االثنــــــــني: بتــــــــاريخ

ذا. اإلمام موقع: ينظر. م28/11/2010  مقـاال اإلمـام نشـر' منوذجـا الفقـه أصـول: والـدعوى الدعوة بني التجديد: 'العنوان و
  .88 – 25. ص م،2011:سنة ،141/142 العدد املعاصر، املسلم جملة يف
م، حبضــور اإلمــام األكــرب: أمحــد الطيــب. موقــع االحتــاد العــاملي لعلمــاء املســلمني: 2011أكتــوبر،  23تــاريخ إلقــاء احملاضــرة:  5

iumsonline.orgم.16/09/2017 . بتاريخ  
  .05ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص.  6



  : سريته العلمية والعمليةالفصل الثاين  األول.                                               الباب

 ~81 ~ 
 

وى تفتقــــر إىل برهــــان، احلاجــــة إىل التجديــــد، وهــــل مــــن حاجــــة إىل التجديــــد دعــــوة مشــــروعة ودعــــ
التجديـــد يف أصـــول الفقـــه؟، فمـــاذا عـــن الـــدعوى؟، دعـــوى املقاصـــدية، دعـــوى التارخييـــة؛ مث تنـــاول 

  التجديد ضمن ما يسمى بالعلل األربعة عند املناطقة: 

  : األصول السبعة لعلم األصول، العقل ومدى سلطانه.المادة
وجعل  مسرية تدوين أصول الفقه، الرتتيب، بناء الكليات وتوليد اجلزئيات ووظيفته. الصورة:

مــاذا؟ عــن دالالت األلفـــاظ. ، ف[الصــورة] مــن األجوبــة علــى األســئلة املفـــاتيح مــاذا؟ ملــاذا؟ كيــف؟
 وملاذا؟ عن منظومة التعليل. وكيف؟ عن مسالك التنزيل على الواقع.

 رتباط، الوساطة بني الوحي اإلهلي والفكر البشري. : االستنباط واالنضباط واالالغاية
دد  :الفاعل تهد  ـا  .املؤسس ـا

  مث ختمه خبالصة ومقرتحات.

 ـجــدة  ـ"، وقــد طبعتــه دار التجديــد "تنبيــه المراجــع علــى تأصــيل فقــه الواقــع خامســا:
ه تــوطبعم؛ 2014ـ الطبعــة األوىل، عــام: بــريوت ـ بالشــراكة مــع مركــز منــاء للبحــوث والدراســات 

تمعـــات املســـلمة، الطبعــة األوىل، ســـنة  م؛ وهــذا الكتـــاب كمـــا 2014منتــديات تعزيـــز الســلم يف ا
ر يقــول عنــه مؤلفــه: (هــو تتــويج للقــاءات نظمهــا 'املركــز العــاملي للتجديــد والرتشــيد' كــان آخرهــا مــؤمت

يف الرباط ولندن هي عبارة عـن بيـان وبرهـان  وما سبقه من حلقاتالكويت. ومبا أن مؤمتر الكويت 
  1وعنوان أردنا أن نشرح ذلك يف هذا الكتاب).

وقد جاء حمتوى الكتاب متشكال من: مدخل ضمنه سبيب البحث على أرضية جتديدية لفقـه 
واقع، مث ذكر مظاهر املشكلة يف األمة، ومنهجية التعامل مـع النصـوص، واهلـدف الـذي يرمـي إليـه ال

تم بالواقع؟ ملاذا جيب بيان الوقع؟.من وراء ت   أليف هذا الكتاب. وأجاب عن سؤالني مها: ملاذا 

مث مفهــوم الواقــع والتوقــع، مث نــوع الواقــع الــذي يبحــث عنــه الفقيــه وملــاذا يبحــث؟، مث وســائل 
ـــأثري الواقـــع يف األحكـــام مـــن الكتـــاب والســـنة وعمـــل  التعـــرف علـــى الواقـــع، مث قـــدم الربهـــان علـــى ت

                                                             
  .15ابن بيه، تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص. 1
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بعــده أجـاب عــن سـؤال: "ملــاذا حتقيـق املنــاط؟ مث منهجيـة التعامــل بتحقيـق املنــاط تأصــيال السـلف، و 
ـــاالت املقرتحـــة، مث اخلالصـــة، مث ملحـــق يتضـــمن مـــنهج التـــدرج مؤصـــال مـــن القـــرآن  وتنـــزيال،  مث ا

  الكرمي.

طبعــه البنــك اإلســالمي للتنميــة،  "،سادســا: ســد الــذرائع وتطبيقاتــه فــي مجــال المعــامالت
: مقدمــة عامــة عــن نــاول فيــهم، وهــو حبــث ت1998 :د اإلســالمي للبحــوث والتــدريب، ســنةاملعهــو 

 وســـائل اســـتنباط األحكـــام الشـــرعية، مث تعريـــف الـــذرائع، مث تقســـيم الـــذرائع، مث التطبيقـــات الفقهيـــة
للــذرائع، مث اخلامتــة، مث التطبيقــات املعاصــرة. وهــذا الكتيــب أعــاد أحباثــه يف كتابــه "أمــايل الــدالالت 

  1ال االختالفات".وجم

  والفتيا : االجتهادالفرع الثالث
  جاء منتوج اإلمام يف الفقه والفتيا على النحو اآليت:

"، طبعــــه مركــــز دراســــات مقاصــــد الشــــريعة مقاصــــد المعــــامالت ومراصــــد الواقعــــات: "أوال
م، وهــو كتــاب تنــاول 2010 :اإلســالمية، التــابع ملؤسســة الفرقــان للــرتاث اإلســالمي، بلنــدن، ســنة

 وقد اشتمل على: فيه مسائل معاصرة يف قضايا األموال واملعامالت بروح مقاصدية.

  اشتملت على مراحل معاجلة النازلة، ومباحث الكتاب. كلمة:
األزمـــــة املاليـــــة يف العـــــامل: األســـــباب، واحلـــــل املتمثـــــل يف الشـــــريعة : ضـــــمنها مظـــــاهر طليعـــــة

اخلمسـة يف األمـوال، وخـتم هـذه الطليعـة بسـؤال مهـم وهـو: هـل البنـوك اإلسالمية؛ ومقاصـد الشـرع 
وهـل حنـن علـى اسـتعداد للمبـادرة كـي نقـدم مـادة مؤصـلة  ،اإلسـالمية اليـوم متثـل األمنـوذج املطلـوب؟

ومتقدمــة مــن كــل اجلوانــب صــياغة وشــكال ومضــمونا لإلســهام يف إجيــاد نظــام مــايل حــديث وإلنقــاذ 
  2.االقتصاد العاملي؟

                                                             
. 23-15مقدمـــة عامـــة عـــن وســـائل اســـتنباط األحكـــام الشـــرعية: أمـــايل الـــداالت وجمـــايل االختالفـــات، مرجـــع ســـابق، ص. 1

تعريـــف الـــذرائع، مث تقســـيم الـــذرائع، مث التطبيقـــات الفقهيـــة للـــذرائع، مث اخلامتـــة، مث التطبيقـــات املعاصـــرة: أمـــايل الـــداالت وجمـــايل 
 .632-583االختالفات، مرجع سابق، ص.

 .35-34ن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. اب 2
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: عـــن املـــال، وموقـــف الشـــريعة منـــه، وتعريـــف املقاصـــد، وفصـــال عـــن املقاصـــد املتعلقـــة مقدمـــة
 باملعامالت، ومسائل فقهية معاصرة.

طبيـق الرؤيـة املقاصـدية وقـد حاولـت ت( ، قـال اإلمـام وهـو يصـف كتابـه هـذا:وخمسة فصـول
ــامع مقاصــد املعــامالت ومراصــد الواقعــات" فضــربت أمثلــة يف اجتــاهني: يف اجتــا" يف كتــايب ه مجــود ا

الفقهية يف موضوعات فيها سعة، ويف اجتاه اجتهـادات مقاصـدية غـري منضـبطة لـبعض جلـان الفتـوى 
ــال االقتصـــادي، وقـــد تناولــت جمموعـــة مـــن القضــايا امللحـــة جعلتهـــا موضــوعا للدراســـة وهـــي:  يف ا

لة عقــود ، ومســألة بيــع ديــن الســلم لغــري مــن هــو عليــه، ومســألة تأجيــل العوضــني، ومســأ1التضــخم
 3.، والتأمني، واإلجيار املنتهي بالتمليك)2اخليارات. وعقود املستقبليات

  4.وكتاب اإلمام هو حبق: إضافة جتديدية مقاصدية هامة

"، طبع مرتني: الطبعة األوىل طبعة دار املنهـاج جبـدة، وفقه األقليات 5ثانيا: "صناعة الفتوى
واضح مـن هو م، وهذا الكتاب كما 2012 :سنةم، كما طبعته دار األمان املغربية، 2009: سنة

  عنوانه قسمه إىل قسمني؛ األول منهما عن صناعة الفتوى، والثاين عن فقه األقليات.

فالقســم األول عبــارة عــن دراســة قــدمها املؤلــف للمشــاركة يف مناســبة علميــة دعــي إليهــا مــن 
مـع الفقهــي يف جـدة، وحبثــه منشـور حتــت عنـوان: "ســبل االسـتفا دة مــن النـوازل [الفتــاوى] طـرف ا

                                                             
: يف لغــة االقتصــاد، عبــارة عــن حالـــة اقتصــادية تتميــز بازديــاد كميــة الطلـــب علــى كميــة العــرض، فتــؤدي بالتـــايل إىل التضــخم 1

رافــق ذلــك مــن ارتفــاع حــاد يف اخــتالل التــوازن بــني الســيولة النقديــة وكميــات الســلع أو البضــائع املعروضــة يف األســواق مــع مــا ي
، (بـريوت: الشـركة العامليـة للكتــاب، 01األسـعار الرائجـة. ينظـر: جـرجس جــرجس، معجـم املصـطلحات الفقهيـة والقانونيــة، ط.

  .109م)، ص.1996
: صــورة املســألة: أن يتفــق البــائع واملشــرتي علــى عقــد شــيء معــني، أو موصــوف يف الذمــة مؤجــل، بــثمن عقــود المســتقبليات 2

ل. مركـــز التميـــز البحثـــي يف فقـــه القضـــايا املعاصـــرة، املوســـوعة امليســـرة يف فقـــه القضـــايا املعاصـــرة 'القضـــايا املعاصـــرة يف فقـــه مؤجـــ
  .618، ص.02سابق، ج.الية'، مرجع املعامالت امل

 .199/200ابن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع سابق، ص. 3
  .07ابن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 4
 وسـم أحـدمها اسـتعمال مصـطلح 'صـناعة الفتـوى'، كتـابنيل سـابق العنوان ذا"  األقليات وفقه الفتوى صناعة" كتاب ابن بيه 5
  .سانو مصطفى قطبل" رةاملعاص الفتوى صناعة" :والثاين الريسوين، قطبل" املعاصرة القضايا يف الفتوى صناعة: " بـ
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والعمـــل الفقهـــي يف التطبيقـــات املعاصـــرة"، وهـــو منشـــور يف العـــدد احلـــادي عشـــر مـــن جملتـــه الدوريـــة 
  1.م1998-ه 1419سنة: 

والقســم الثـــاين جـــاء عـــن فقــه األقليـــات يف ثالثـــة فصـــول، عقــد الفصـــل األول  لــــ 'معـــامل فقـــه 
فقه األقليات'، والفصـل الثالـث 'أمثلـة ملسـائل مـن األقليات'، والفصل الثاين 'قواعد كربى تعتمد يف 

  وخامتة. فقه األقليات'.

 :طبعتـه مؤسسـة الريـان ببـريوت، الطبعـة األوىل، عـام ثالثا: "إعمـال المصـلحة فـي الوقـف"،
م؛ وهذا البحث يرمي إىل إتاحة الفرص لألوقـاف لـتلج أبوابـا مـن اخلـري 2005ه املوافق لـ 1426

تمعــــات اإلســــال مية ال ميكــــن أن تلجهــــا إال عــــن طريــــق الــــدخول يف غمــــرة االســــتثمارات وتنميــــة ا
 وقد تضمن هذا البحث: . وزراعة 2احلديثة من صناعات ومضاربات

: اشـــتملت علـــى اهلـــدف مـــن البحـــث، واألســـئلة الـــيت جييـــب عنهـــا، وخطـــة الكتـــاب، مقدمـــة
  ومسألة طريفة تبني قدم اختالف العلماء يف إعمال املصلحة يف الوقف.

: تعريـــف الوقـــف ومشـــروعيته، وتعريـــف املصـــلحة ومـــا تدخلـــه مـــن األمـــور مواضـــيع الكتـــاب
رض، ومظـاهر تــأثري املصـلحة يف الوقــف أن الوقــف معقـول املعــىن مصـلحي الغــ الشـرعية للوصـول إىل

 3.مع اإلشارة إىل ثالث مدارس هي عبارة عن طرفني وواسطة من خالل سبعة أوجه
خلاصة بإدارة شؤون األوقاف، والتوصـيات اخلاصـة بتمويـل : اشتملت على التوصيات اخاتمة

  األوقاف، وتوصيات بشأن الدور االقتصادي واالجتماعي ملؤسسات األوقاف.
مـــع الفقـــه اإلســـالمي 'أثـــر املصـــلحة يف الوقـــف'، والـــذي قدمـــ وهـــذا الكتـــاب أصـــله حبـــث ه 

 4.الدويل

                                                             
 .578 -529ص.  1
: عقد بني اثنني يتضمن أن يدفع أحدمها لآلخر ماال ميلكه ليتجر فيه جبزء شائع معلوم مـن الـربح كالنصـف والثلـث المضاربة 2

، (القـاهرة: دار املصـطلحات واأللفـاظ الفقهيـة، ط.دأو حنومها بشـرائط خمصوصـة. ينظـر: حممـود عبـد الـرمحن عبـد املـنعم، معجـم 
  .303، ص.03الفضيلة، ت.د)، ج.

  .05/06.ص ،)م2005-ه1426 الريان، مؤسسة: بريوت( ،01.ط الوقف، يف املصلحة إعمال بيه، ابن3 
 .207، ص. 01 ، ج.12 ، العدد:قه اإلسالمي، الدورة الثانية عشرجملة جممع الف 4
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": وقد طبعته دار  األموال توضيح أوجه اختالف األقوال في مسائل من معامالت"رابعا: 
يف هــذا الكتــاب  ، وقــد تنــاولم1998 -ه1418 :ابــن حــزم واملكتبــة املكيــة الطبعــة األوىل، ســنة

موقـف املـؤجر مـن تصـرفات  1،وهي: اإلجيار الذي ينتهي بالتمليـك ،بعد املقدمة مثانية حبوث فقهية
ـــا تتعامـــل بـــاحلرام  2،املســـتأجر غـــري اجلـــائزة شـــرعا، املشـــاركة يف شـــركات أصـــل نشـــاطها حـــالل إال أ

أحكـــام النقـــود الورقيـــة  3،التعامــل مـــع شـــركات تقـــوم بأعمــال مشـــروعة وتتعامـــل مـــع البنــوك بالفوائـــد
يض عـن الضـرر النـاتج عـن تـأخري سـداد تربئة الذمة يف مسألة الربا امللمة، التعو  4،وتغري قيمة العملة

  5.الديون املستحقة، حكم الشرع يف تعديل ما ترتب بذمة املدين للدائن يف حالة التضخم

 الشرعية الفرع الربع: السياسة
"، طبعتــه دار األنــدلس اخلضــراء أوال: "حــوار عــن بعــد حــول حقــوق اإلنســان فــي اإلســالم

 م، وعـن طريقتـه2007 :تبـة العبيكـان، سـنةم، وطبعته كذلك مك2003-ه1422 :جبدة، سنة
: (الكتاب عبارة عن مائدة مستديرة بني جمموعتني تنتمي كـل واحـدة منهمـا إىل فكـر الكتاب يقول

معني أو حضارة، وقد أردت أن أدير احلوار بينهما ألدع للقارئ االختيـار ليختـار رفيـق دربـه وطريـق 
طائفـة بعـرض وجهـة نظرهـا بصـفة وافيـة ضـافية،  حزبه، ومل أخبس أيا منهما شيئا، فقد مسحت لكـل

 6.والتزمت احلياد يف العرض غالبا وإن مل التزمه يف النتائج)

                                                             
م، 1988-ه 1409، 05، العــدد:الفقــه اإلسـالمي، الــدورة اخلامسـة حبـث قدمـه ملــؤمتر جممـع الفقــه اإلسـالمي. جملــة  جممـع 1

  .2674 -2659، ص. 04ج.
م، 1992-ه 1412، 07:سـابعة، العـددحبث قدمـه ملـؤمتر جممـع الفقـه اإلسـالمي. جملـة  جممـع الفقـه اإلسـالمي، الـدورة ال  2

 .422 -413، ص. 01ج.
م، 1992-ه 1412، 07، العـدد :سـابعةفقـه اإلسـالمي، الـدورة الحبث قدمـه ملـؤمتر جممـع الفقـه اإلسـالمي. جملـة  جممـع ال 3

  .435-423، ص.01ج.
-ه 1408، 03العــــدد:لثــــة، وهــــو حبــــث قدمــــه ملــــؤمتر جممــــع الفقــــه اإلســــالمي. جملــــة  جممــــع الفقــــه اإلســــالمي، الــــدورة الثا 4

  .1865 -1833، ص. 03م، ج.1987
، 12عشـــرة، العـــدد:  لـــة جممـــع الفقـــه اإلســـالمي، الـــدورة الثانيـــةمنـــه  ملـــؤمتر جممـــع الفقـــه اإلســـالمي. جم جـــزءاوهـــو حبـــث قـــدم  5

  .249 -235، ص. 04م، ج.2000-ه 1421
  .06ابن بيه، حوار عن بعد حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم، مرجع سابق، ص.6 
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وقد جاءت مواضيع الكتاب متكونة من مقدمة، وسـتة أبـواب، وخامتـة ومقرتحـات، ومالحـق 
 للبحث.

تــأثري أو أمــا املقدمــة: فقــد ضــمنها دواعــي تأليفــه للكتــاب، وأجــاب فيهــا علــى ســؤال: مــا هــو 
  وقع العوملة على حقوق اإلنسان؟

  فقد جاءت على الشكل الـآيت:  1وأما األبواب الستة

نظـرة عامـة، مـع الرتكيـز يف أربعـة فصـول علـى احلريـة ب األول: اإلسالم وحقوق اإلنسـان: البا
  .ارات ومقارنات سريعة بأفكار غربيةإش باإلضافة إىلواملرأة والشورى والدميقراطية، 

  لثاين: كلمة عن التشريع اجلنائي اإلسالمي يف محاية حقوق الفرد واجلماعة.الباب ا

  الباب الثالث: تطور حقوق اإلنسان يف الغرب خلفيتها وفلسفتها.

  الباب الرابع: تطور حقوق اإلنسان يف اإلسالم.

البــاب اخلـــامس: حقـــوق اإلنســـان الغربيــة بـــني العامليـــة والنســـبية بنــاء علـــى االخـــتالف الثقـــايف 
وحقوق اجلماعة مقابـل حـق الفـرد؛ انطالقـا مـن آراء خمتصـني يف حقـوق اإلنسـان، وقـراءة يف فقـرات 

  من اإلعالن العاملي على ضوء النسبية.

  النظام العام. ـ املصدر ـالباب السادس واألخري: أسس االختالف، وهي يف نقاط: املرجعية 

إلسـالم، وثيقـة إعـالن حقـوق ومالحق البحث هـي: إعـالن القـاهرة عـن حقـوق اإلنسـان يف ا
تمــع اإلسـالمي، البيــان العــاملي  اإلنسـان العــاملي، مشـروع إعــالن طهـران حــول دور املــرأة يف تنميـة ا

 عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم، حقوق اإلنسان يف اإلسالم.

                                                             
  .21ص. ،نفسه مرجع اإلسالم، يف اإلنسان حقوق حول بعد عن حوار بيه، ابن 1
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ـــــول"، ـــــة العبيكـــــان، ســـــنة: ثانيـــــا: "اإلرهـــــاب التشـــــخيص والحل ـــــه مكتب -ه1428 طبعت
كتـــاب مــن: مقدمـــة تارخييــة، وفصــول ثالثـــة: األول يف تعريــف اإلرهـــاب، م، يتكــون هــذا ال2007

  1والثاين يف أسبابه، والثالث حلول ومقرتحات.

طبعتـه أكادمييـة نـايف العربيـة  ثالثا: "خطاب األمن في اإلسـالم وثقافـة التسـامح والوئـام"،
م، ويتكــون هـــذا الكتـــاب مـــن مقدمــة عـــن ســـبب تأليفـــه 1999-ه1419 للعلــوم األمنيـــة، ســـنة:

ومخســة فصــول، يشــتمل كــل واحــد منهــا علــى فقــرات ينتظمهــا كــل عنــوان، فالفصــل األول: تعريــف 
، والفصــل الثالــث: التشــريع ـ عواملــهـ مصــطلح األمــن، والفصــل الثــاين: األمــن الثقــايف يف اإلســالم 

الفصــل الرابــع: احليــز اجلغــرايف اآلمــن يف الشــريعة اإلســالمية، اجلنــائي اإلســالمي مميزاتــه وخصائصــه، و 
 2.والفصل اخلامس: صعوبة األمن يف العامل املعاصر، مث خامتة

  في كتبه طريقتهالفرع الخامس: 
  من خالل الرجوع إىل كتب اإلمام يالحظ اآليت:

و"مشـــاهد مـــن : جـــاءت كتـــب اإلمـــام الثالثـــة: "أمـــايل الـــدالالت وجمـــايل االختالفـــات" أوال
ذا الرتتيب يف الظهور والتأليف، حىت لكـأين بـه ، واملقاصد" "تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع" 

ــاراعــ تقســيم اإلمــام الشــاطيب لالجتهــاد: االجتهــاد يف دالالت األلفــاظ، واالجتهــاد يف معقــول  ى 
  .ـ اجتهاد يف الواقعـ النص، واالجتهاد بتحقيق املناط 

املباحث حيث يكتب مبحثا يف كتاب مث يعيد كتابته يف كتاب آخر، وقـد تكـرر  : تكرارثانيا
  .منه هذا مرارا

  .أكثر مباحث كتبه عبارة عن حبوث أو حماضرات، قدمها يف مناسبات علمية: ثالثا

                                                             
  .11م)، ص.2007 -ه1428، (الرياض: مكتبة العبيكان، 01واحللول، ط.ابن بيه، اإلرهاب التشخيص 1
  .10-09ينظر: ابن بيه، خطاب األمن يف اإلسالم وثقافة التسامح والوئام، مرجع سابق، ص. 2
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  1.: ينقل باملعىن يف كتبهرابعا

ــذانصــا طــويال، وهــذا لفائدتــه أحيانــا ينقــل خامســا: وهــذا كــالم ( :عنــدما قــال ، وقــد صــرح 
جيـــد نقلتـــه علـــى طولـــه للتـــدليل علـــى أمهيـــة اللغـــة والنحـــو للفقيـــه، وهـــو طـــل دون بـــل، وغـــيض مـــن 

  2.فيض)

  : سعة اطالع اإلمام من خالل رجوعه إىل مصادر كثرية ومتنوعة.سادسا

  ، جيمع بني حسن املعىن واملبىن.طاب األديب، يف تشكيل مجايل راق: اخلسابعا

  ين اليت خترب يف مبناها ومعناها على حمتوى الكتاب.: حسن اختيار العناو ثامنا

   أبحاثه ومداخالته وتعليقه على الكتبالمطلب الثاني: 
مـــر يف املطلـــب الســـابق مصـــنفات اإلمـــام، وال يتوقـــف إنتاجـــه العلمـــي عنـــد هـــذا احلـــد، فلـــه 

ـالت العلميــة احملكمـة، والكثــري منهـا قـد ضــمنها يف كتبـه، ومنهــا   العديـد مـن األحبــاث املنشـورة يف ا
املكتــوب منهــا  ى واحملاضــرات ـاملثبــت يف موقعــه؛ كمــا لــه العديــد مــن احلــوارات واملقــاالت والفتــاو 

       3.منشورة يف موقعه اإللكرتوينهي و  ـ واملرئي

  : األبحاثالفرع األول

ملـــؤمتر رابطـــة العـــامل  وهـــو حبـــث قدمـــه ســـالمي بـــني القواطـــع واالجتهاديـــات':'اخلطـــاب اإل -
 ،هـــ7/12/1428-5اإلســالمي 'اخلطــاب اإلســالمي وإشــكاليات العصــر'، املنعقــد مبكــة املكرمــة 

  4.وقد نشره يف كتابه "فتاوى فكرية"

                                                             
  .307ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص. ينظر على سبيل املثال:  1
  .35، ص.املرجع نفسه 2
 م.04/05/2017بتاريخ: : موقع اإلمام، (مقاالت وأحباث، الفتاوى، حوارات وتصرحيات، معرض املرئيات).ينظر 3
  .149ص.  4
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جملــة وهــي ـ  وهـو حبــث منشــور يف جملـة 'رســالة املسـجد' الـوالء بــني الـدين وبــني املواطنــة':' -
عـدد السـادس، السنة الثامنـة، ال الدينية واألوقاف، اجلزائر ـ ،علمية حمكمة تصدر عن وزارة الشؤون 

  1.م2010جوان  ه ـ1431مجادى األخرية 
  2'أمهية التقعيد الفقهي يف الفقه اإلسالمي'. -

لــة العلميــة للمجلــس األوريب لإلفتــاء والبحــوث، العــدد  'فقــه البورصــة': - حبــث منشــور يف ا
 3ه.1423ق لـ ربيع اآلخر املواف ،م2002األول، حزيران/ يونيو

منشـور يف  حبـث على بعض أحوال األقليات املسـلمة':'الفرق بني الضرورة واحلاجة تطبيقا  -
لة العلمية للمجلس املوافـق لــ  ـ م2004األوريب لإلفتاء والبحوث، العـدد الرابـع، حزيـران/ جـوان  ا

 5.وهو يف كتابه "صناعة الفتوى وفقه األقليات" 4ه.1425ربيع اآلخر 

لـــة العلميـــة للمجلـــس األوريب  د الشـــريعة يف املعـــامالت املاليـــة':'مقاصـــ - حبـــث منشـــور يف ا
م املوافــــــق لـــــــ رجــــــب 2009لإلفتــــــاء والبحــــــوث، العــــــددان الرابــــــع واخلــــــامس عشــــــر، متــــــوز/ يوليــــــو 

 7.عات"وهو يف كتابه "مقاصد املعامالت ومراصد الواق 6ه.1430

املآخـــذ 'التأصـــيل الشـــرعي للتصـــوف': مداخلـــة علميـــة، عـــرف فيهـــا بالصـــوفية والتصـــوف،  -
 8على التصوف.

 .9'معايري الوسطية يف الفتوى' -

                                                             
لــة العلميــة للمجلــس األوريب لإلفتــاء والبحــوث، العــددان الثــاين والثالــث عشــر، متــوز/ يوليــو 56ص.  1 رجــب  ـم 2008. ا

  .113 -99ه، ص.1429
دار  -اجلزائـر-التاسـع للمـذهب املـالكي' تقعيـد الفقـه املـالكي وتقنينـه'، وزارة الشـؤون الدينيـة واألوقـاف  أشغال امللتقى الـدويل 2

 .41 -28م، ص.2013ماي  08-07ه املوافق لـ 1434مجادى األخرية  28-27الثقافة والية عني الدفلى،
 .182-160ص.  3
 .173-121 ص. 4
  .298-252  ص. 5
 .188 -119 ص. 6
  .69ص.  7
  .م29/04/2018: بتاريخ للتصوف، الشرعي التأصيل اإلمام، موقع 8
  م.29/05/2018الفتوى، بتاريخ:  يف الوسطية معايري اإلمام، موقع 9
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ــــــا ســــــنة:  - ــــــة اإلســــــالمية يف بريطاني ــــــت للجالي 'مفهــــــوم اجلهــــــاد يف اإلســــــالم': حماضــــــرة ألقي
  م.2007
حماضـرة ألقاهـا يف جامعـة األزهـر الشـريف بـدعوة مـن  1:''نظرات يف منهج اإلمام األشعري -

الدكتور أمحد الطيب شيخ األزهر وهـي ضـمن مـؤمتر: 'اإلمـام أبـو احلسـن األشـعري إمـام أهـل السـنة 
 م.05/05/2010واجلماعة'. وذلك بتاريخ: 

  .2'االجتهاد بتحقيق املناط: فقه الواقع والتوقع' -
  3.األخالقي واالحنراف الفكري للتطرف والفكرية املعرفية اجلذور -
  ملنتدى تعزيز السلم. 7والرابع 6والثالث 5والثاين 4األول الكلمة التأطريية للملتقى -
  8.السلم تعزيز يف الدينية الرتبية دور  -
  .اإلسالمي االقتصاد يف التوازن مظاهر -
  9.ومستدامة لالستمرار قابلة حديثة إسالمية دولة مشروع -
  
  

                                                             
: علي بن إمساعيل بن أيب بشر إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد اهللا ابن موسى، املكىن بـأيب احلسـن األشـعري، األشعري 1

النــاس يف األمســاء واألحكــام"، و"اخلــاص"،  اخــتالفيف األصــول: "إثبــات القيــاس"، و"مؤلفاتــه مــن ه، 260ولــد بالبصــرة ســنة 
اإلبانـــــة"،...والراجح أن وفاتـــــه يف بغـــــداد ســـــنة: العقائـــــد: "مقـــــاالت اإلســـــالمني"، و"املختـــــزن". ويف و"العـــــام"، ويف التفســـــري: "

 .174، ص.01ج. ، مرجع سابق،ه.. عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني324
  .م29/05/2018: والتوقع، بتاريخ الواقع فقه: املناط بتحقيق موقع اإلمام، االجتهاد 2
 م.30/05/2018األخالقي، بتاريخ:  واالحنراف الفكري للتطرف والفكرية املعرفية موقع اإلمام، اجلذور 3
 م.30/05/2018، بتاريخ: www.peacems.com م.2014عام  4
 .م30/05/2018: بتاريخ ،www.peacems.comم. 2015 عام 5
تمعات يف الوطنية الدولة'م. 2016عام  6 : ، بتاريخwww.peacems.com. موقع اإلمام، وموقع  .'املسلمة ا

  .م30/05/2018
 ،www.peacems.com. وموقع اإلمام، موقع .'.اإلسالم من واخلوف العاملي السلمبعنوان: 'م 2017عام  7

 ..م30/05/2018: بتاريخ
 م.30/05/2018اإليسيسكو، بتاريخ:  اجتماع يف بيه بن عبداهللا العالمة كلمة موقع اإلمام، نص 8
اهلامشية. موقع اإلمام،  األردنية اململكة يف املقام 'ومستدامة لالستمرار قابلة حديثة إسالمية دولة مشروع':  ملؤمتر مقدمة ورقة 9

 م.30/05/2018بتاريخ: 
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 1.الشريعة توازنات -

  : الحوارات والمقاالتالفرع الثاني

يف [جريدة عكاظ]: 'قيمة احلب يف حقوق اإلنسان'،  تنشر  اليتمن حوارات اإلمام  
 وروح الزمان بكليات مزيف وعي هناك' احلوار جملة مع حوار'املقاصد والقضايا املتجددة'. ومنها و

  2'.املعاصر اإلسالمي اخلطاب يف العصر

'رأي ويف جريدة [الشرق األوسط]: 'أوهـام حـول اإلسـالم'،  تنشر  اليتومن مقاالت اإلمام 
ــــا فئــــة منحرفــــة مارقــــة'،  نونــــة الــــيت تقــــوم  'ضــــبط الفتــــوى.. وشــــرعي حــــول األعمــــال اإلجراميــــة ا

'مــن أجــل و'جســر املصــاحل حينمــا يكــون جســرا للحــوار احلضــاري'، وومنهجيــة املــذاهب األربعــة'، 
  لحاجة والضرورة يف اإلسالم'.فهم أعمق ل

ـالت احملكمـة واجلرائـد، ومـن هـذا قولـه  وهـو يتحـدث  ـهذا وقد يشري اإلمام إىل كتاباتـه يف ا
يف املوضـوع نفسـه، ونشـرت  حبث يف جملة "البحوث الفقهية املعاصـرة"نشر يل : (ـعن الردة والتكفري

ـا  أخريا عدة مقاالت يف جريدة 'الشرق األوسط'؛ تركـزت حـول خطـورة ظـاهرة تكفـري النـاس ومنافا
ا تؤدي إىل الفتنة والضياع). ا يف مآال   3للدليل؛ وأ

  : المحاضرات والمداخالت المرئيةالفرع الثالث

ة 'أبـــو ظـــيب اإلمـــارات' خـــالل 'دورة صـــناعة الفتـــوى': جمموعـــة حصـــص تلفزيونيـــة علـــى قنـــا -
  م.2014جويلية  -ه1435شهر رمضان 

'الثـورات وجدليــة تطبيــق الشـريعة والدولــة املدنيــة': حصــة تلفزيونيـة ضــمن برنــامج [ممكــن]،  -
  .cbcعلى قناة: 

                                                             
 املالية األزمة عالج يف تسهم أن ميكن الشريعة توازنات' دكار، -افريقيا غرب لدول اإلسالمي االقتصاد ملؤمتر مقدمة ورقة 1

 م.30/05/2018موقع اإلمام، بتاريخ: .. 'العاملية
 م.30/05/2018أمحد.. موقع اإلمام، حوارات وتصرحيات: حوار مع جملة احلوار. بتاريخ:  مجيل حممد: حاوره 2
  .182طه جابر العلواين، ال إكراه يف الدين: إشكالية الردة واملرتدين من صدر اإلسالم إىل اليوم، مرجع سابق، ص. 3
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الفقهــاء ورؤيــة ، و'تطبيقــات الفقــه يف الواقــع الغــريب'، و'صــناعة الفتــوى'، و''أخــالق الثــورة' -
[الشـــريعة  فقـــه التوقـــع':  جمموعـــة حصـــص تلفزيونيـــة ضـــمن برنـــامجتغيـــري املنكـــر'، و'امل'، و'فقـــه العـــ

 واحلياة]، على قناة اجلزيرة.

 حماضرة 'فقه الواقع'، يف جامعة الزيتونة بتونس. -
 م.2007 حماضرة 'القيم' ضمن الدروس احلسنية، باملغرب. عام: -
  رمضان'، على قناة احلوار.فتاوى على اهلواء، ضمن فقرات برنامج 'يف رحاب  -
  .1املطلوب املستقبلي ودورها التارخيية مكانتها راحملاض -
  .االجنليكانية الطائفة مع املسلمني احلكماء جملس حوار افتتاح يف كلمة -
         .املتحدة باململكة أكسفورد جامعة مقر يف  األديان يف السالم مترمؤ   يف كلمة -
 مدينـة – للسـالم األمريكية القافلة من الثانية اجلولة افتتاح يف بيه بن عبداهللا العالمة كلمة -

  .الرباط

   : الشعرالفرع الرابع

وعنــه يقــول: (ال اشــتغل بــه كثــريا يف هــذه الســن النشــغايل بالبحــث يف املشــكالت املعاصــرة، 
ي ال خاصة يف جمال االقتصاد املعاصـر واحلـوار مـع اآلخـر، فانصـرفت عـن جمـال اخليـال الشـعري الـذ

 2خيلو من كذب وتزويق، وأصبحت فيه مطالبات اجلسم للهدوء والراحة كثرية).

  ومن شعره أبيات حتت عنوان: 'حلن احلب' يقول فيها:
  يفـــــــــــــــوح الزمان مر على ونـــشر    ــوحـــــــيــلــــ للنــبـــــــــــــــــــي نــــــــــــور بطــيبــــــــــة

  ـــــوحسفـــــ فهي الدمع روايا وخل    ـــــانسيمهــــــــــــ عبريا وامشم برقها فشم
  دوحصــــ فهو احلب بلحن وغرد    ةــــــمصيبــ فهي الشوق هامس وسدد
  كلــــــــــــــــوح فهو البني بعهد وندد    دةــــــــــأكيـ فهي الوصل عهود وجدد
  روحويـــــــــــــــــــــ الورى خري داعيا ا    رىــالب ىعل يغدو كان بربوع وقف

                                                             
  م.30/05/2018املطلوب، بتاريخ:  املستقبلي ودورها التارخيية مكانتها موقع اإلمام، احملاظر 1
 وموقـــــــع: .األمــــــــة حرائـــــــق ألطفـــــــئ موقـــــــع اإلمـــــــام، يف حـــــــوار مطـــــــول وخـــــــاص مـــــــع عكـــــــاظ : هربـــــــت مـــــــن الرئاســـــــة جبلـــــــدي 2

http://okaz.com.sa م01/05/2017: بتاريخ  .  
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  1فأنقذهم والطائحات تطيـــــــــــح    هو النعمة املهداة للناس أرسلــــــــــت
     

  مطلعها: ،ومن شعره قصيدة نظمها يف رثائه ألبيه القاضي الشيخ احملفوظ

 2.وأوعز لعيين أن جتود مبدمع مبربع شيخي أيها القلب فارتع

تهــد"إىل موقــع اإلمــام حــول نظمــه لكتــاب  ســؤالورد  الــنظم مل يــتم  ( فكــان الــرد: ،"بدايــة ا
  3.)سبحانه وتعاىل املرجو أن مين بإمتامه بعافية وإخالص بعد وهو

    : التقديم والتعليق على الكتبالفرع الخامس

  قدم اإلمام لبعض الكتب؛ منها: 

، و"العـرف 4زمـرة التمليكـات املاليـة" ـ القرافيـةالقواعـد والضـوابط الفقهيـة " :تقدميـه لكتـايب -
  6.للدكتور عادل قوته 5،حجيته وأثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلة"

" ضوابط الوسطية؛ بني الفطرة واألمانة والفتنة"، حملمد سامل عبـد احلـي بـن مقدمة لكتاب  -
  دودو.

                                                             
  م.04/05/2017موقع اإلمام، حلن احلب. بتاريخ:  1
  .12النوازل املعاصرة، مرجع سابق، ص.صطفى، استثمار املقاصد يف فقه املاحلسن  2
تهد. بتاريخ: 3   م.04/05/2017موقع اإلمام، الفتاوى: سؤال عن نظم بداية ا
-ه1425، (دار البشــــائر اإلســــالمية، 01عــــادل قوتــــه، القواعــــد والضــــوابط الفقهيــــة القرافيــــة: زمــــرة التمليكــــات املاليــــة، ط. 4

  .13-11، ص. 01م)، ج.2004
م)، 1997-ه1418، ( املكتبــة املكيـــة، 01عــادل قوتــه، العــرف حجيتــه وأثــره يف فقــه املعــامالت املاليــة عنــد احلنابلــة، ط. 5

 .08-05، ص.01ج.
، عضــو خبــري مبجمــع الفقــه اإلســالمي الــدويل، التــابع د ويل قوتــه، مــن مواليــد مدينــة جــدة: عــادل عبــد القــادر حممــعــادل قوتــه 6

معـامل مـنهج البحـث الفقهـي يف فقه املعامالت املاليـة "، و" أثر العرف وتطبيقاته املعاصرةمن مؤلفاته: " املؤمتر اإلسالمي،ملنظمة 
القواعــد والضــوابط الفقهيــة القرافيــة زمـــرة ابــه شــرح اجلــامع بــني األمهــات"، و"عنــد اإلمــام ابــن دقيــق العيــد مــن خــالل مقدمــة كت
شهادة الدكتوراه؛ كما طبعت رسالته للماجستري املوسومة بــ "العـرف حجيتـه،  التمليكات املالية"، وهذا عنوان حبثه الذي نال به

بتـــــــــــاريخ:  http://peacems.comوأثــــــــــره يف فقـــــــــــه املعـــــــــــامالت املاليـــــــــــة عنـــــــــــد احلنابلــــــــــة". تنظـــــــــــر ســـــــــــريته الذاتيـــــــــــة: 
  م.28/05/2017
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ه اإلمـام يف ثالثـة مطالـب: (األول: مقدمة كتاب "افعل وال حـرج" لسـلمان العـودة، قـدم لـ -
مقصد التيسري يف الشريعة الغراء، والثـاين: توظيـف اخـتالف العلمـاء لرفـع احلـرج واملشـقة عـن األمـة، 
وذلـــك معـــىن كـــون االخـــتالف رمحـــة. والثالـــث: مقصـــد التيســـري يف احلـــج خبصوصـــه، وفتـــاوى بعـــض 

 1العلماء).
  2لكتاب: "العقيدة الطحاوية".  الشيخ محزة يوسفمقدمة لرتمجة  -
تــدين مــن صــدر اإلســالم إىل : "ال إكــراه يف الــدين: إشــكالية الــردة واملر التعليــق علــى كتــاب -

 3.للعالمة طه العلوايناليوم"، 

                                                             
  .13)، ص.د.م.نسلمان العودة، افعل وال حرج، ( 1
الكتــب، كتــب ومقــدمات، مقدمــة لرتمجــة كتــاب: العقيــدة الطحاويــة ترمجــه الشــيخ محــزة موقـع اإلمــام، مكتبــة العالمــة: عــروض  2

  م.20/09/2017يوسف. بتاريخ: 
ينظــر ملحـــق: طـــه جـــابر العلـــواين، ال إكــراه يف الـــدين: إشـــكالية الـــردة واملرتـــدين مــن صـــدر اإلســـالم إىل اليـــوم، مرجـــع ســـابق،  3

  .  192-181ص.
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  ملخص الباب األول: 
يف هـــذا البـــاب الـــذي يتنـــاول التعريـــف باإلمـــام ظهـــر تـــأثر وتـــأثري اإلمـــام يف مســـرح األحـــداث 

ـال السياسـي واالجتمـاعي، وذـ مسقط رأسه ـالكربى لبلده موريتانيا  ، والفكـري والثقـايف، لـك يف ا
  يشهد لذلك املناصب اليت تقلدها.  

إذ نشـــأ يف بيـــت علـــم، وقبيلتـــه عرفـــت بـــذلك  ،النشـــأة العلميـــة املتميـــزة لإلمـــام لنـــاكمـــا تبـــني 
ظهــر ذلــك يف جمموعــة مــن الصــفات احلميــدة الــيت النشــأة األثــر النــافع يف تربيتــه، أيضــا، وكــان هلــذه 

ا، كالربانية، وورع اللسان،   والنصيحة.  اتصف 

وقــد صـــحبه أثنـــاء هـــذه التنشــئة العلميـــة والـــداه الشـــيخ احملفــوظ، وشـــيخه وشـــيخ والـــده حممـــد 
احملضــرة] الــيت تلقــى الك؛ وكــان أول كرســي جلــس عليــه هو[الســامل بــن الشــني، والشــيخ بيــه بــن الســ

التالميـذ الـذين فيها مجيع العلوم اليت تدرس فيها، وهـو وإن مل جيلـس فيهـا للتـدريس فلـه العديـد مـن 
  درسوا عليه.

يف رية لإلمــام، والــيت تظهــر مالحمهــا وكـان هلــذه النشــأة أثــر آخــر يتمثــل يف املكانـة العلميــة الكبــ
األومســـة الـــيت قلـــدت لـــه، والوظـــائف الـــيت تقلـــدها، وأيضـــا لعلميـــة والعمليـــة، وكـــذا اجلـــوائز و مســـريته ا

  دارس املعاصرة له، وكتبه وأحباثه القيمة.شهادات أقرانه وأساتذة وعلماء العصر، واحرتام أغلب امل
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  األول الفصل
  موارد اإلمام ابن بيه  في فتاويه

  

  

  وعلومه  الكريم القرآن: األول المبحث

    النبوية السنة: الثاني المبحث
    المبحث الثالث: الفقه اإلسالمي وأصوله

    والقانون والفكر والسيرة اللغةالمبحث الرابع: 
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  اإلمام ابن بيه في فتاويه الفصل األول: موارد
ــا املراجــع الــيت رجــع إليهــا  لـيس املــراد بــاملوارد هنــا مصــادر التشــريع اإلســالمي، وإمنـا املقصــود 
اإلمام يف إعداد البحوث الفقهية املتعلقة بـالنوازل، وكـذا الـيت أخـذ منهـا املسـائل واألحكـام الفرعيـة، 

  وأيضا اليت أسس عليها منهجه يف الفتوى. 

  هداف هذا الفصل:ومن أ  

 معرفة طبيعة هذه املصادر وقيمتها العلمية، فالفرع تبع لألصل. -1
 .عريف يف فتاوى اإلمامالتأكد من منهجية التكامل امل -2
 استيعابه للمواد العلمية السابقة. معرفة مدى -3
 معرفة كيفية استخدامه هلا، وطريقة تعامله معها. -4

لكتب، كما هو الشأن يف كتابه "حـوار عـن هذا وقد أقر برجوعه يف بعض كتبه إىل عشرات ا
بعــد حــول حقــوق اإلنســان يف اإلســالم"، حيــث يقــول فيــه: (وقــد نظــرت شــزرا ـ فقــط ـ إىل أبنــاء 
جلـــدتنا الـــذين انضـــووا حتـــت لـــواء اآلخـــر، ومجعـــت حـــول هـــذه املائـــدة عشـــرات الكتـــاب والعلمـــاء 

يت اعتمدها سيكون الرتكيـز علـى أمههـا،  ؛ ونظرا لتنوع وكثرة  املصادر واملراجع ال1األموات واألحياء)
  كما أن هذا الفصل سيكون مبثابة التكملة ملبحث 'شيوخه ودراسته'.

ـا يف صـياغتها مبثابـة أحباثـه الفقهيـة كـذا ومبراجعة لفتـاوى اإلمـام و  فمـثال فتـاوى، الـيت صـرح بأ
يف شــــكل مســــائل : (صــــغته قــــال لبحثــــه 'أحكــــام النقــــود الورقيــــة وتغــــري قيمــــة العملــــة' قــــدم عنــــدما 

  جند أن اإلمام اعتمد على املراجع واملصادر اآلتية: 2 وسلكت فيه سبيل أهل الفتوى يف النوازل):

   

                                                             
  .06إلنسان يف اإلسالم، مرجع سابق، ص. ابن بيه، حوار عن بعد حول حقوق ا 1
. ابــــن بيــــه، مقاصــــد 77ابــــن بيــــه، توضــــيح أوجــــه اخــــتالف األقــــوال يف مســــائل مــــن معــــامالت األمــــوال، مرجــــع ســــابق، ص. 2

 .219املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص.
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  المبحث األول: القرآن الكريم وعلومه
القرآن الكرمي كتـاب اهللا عـز وجـل، ورسـالته إلينـا، وعظـيم أمهيتـه تظهـر لنـا جبـالء ووضـوح يف: 

﴿  وصـــف ربنـــا كالمــــه بـــالنور، فقـــال تعــــاىل:'أوصـــاف القـــرآن يف القـــرآن'، فقــــد     

              ﴾ والنـــــــــور معـــــــــروف ]174: [النســـــــــاء ،

  ﴿ بطبيعته فهـو يضـئ ويهـدي؛ ووصـفه ربنـا بـالروح         ﴾ 

  ، والروح عالمة احلياة.]52: [الشورى

  المطلب األول: أهم كتب التفسير التي اعتمدها
  :ومن التفاسري اليت اعتمد عليها

هكذا اشتهر على األلسنة نسبة لصاحبه، واسم التفسـري كـامال "اجلـامع  1"تفسير القرطبي":
ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي القرآن"، ومن املتعارف عليه أن القـرطيب أحـد أئمـة 

  2املالكية وقد برز انتماؤه املذهيب يف هذا الكتاب يف غري ما موضع منه.
لــذي يقــرأ الكتــاب يلحــظ فيــه النزعــة املالكيــة واضـــحة، وا 3": البــن العــريب،"أحكــام القــرآن

سواء من حيـث اهتمـام صـاحبه بعـرض آراء املالكيـة يف املسـائل الفقهيـة دون غـريهم، أو مـن خـالل 

                                                             
كتـــاب "التـــذكرة بـــأمور   القـــرطيب صـــاحب: أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن أمحـــد بـــن أيب بكـــر بـــن فـــرح األنصـــاري اخلزرجـــي القرطبـــي 1

. تـويف مبينـة بـين آن" احلاكي مذاهب السلف كلها، و"قمع احلرص بالزهد والقناعـة "، .."التفسري اجلامع ألحكام القر اآلخرة"، و
. الزركلــــي، 584، ص. 07، مرجــــع ســــابق، ج.ابــــن العمــــاد، شــــذرات الــــذهبه.. 671خصــــيب مــــن صــــعيد مصــــر، ســــنة: 

  .322، ص.05، ج.األعالم، مرجع سابق
 -ه1422، (اإلمــارات: مركــز زايــد، 01خصائصــه ومساتــه، ط. ـحممــد املختــار املــامي، املــذهب املــالكي مدارســه ومؤلفاتــه  2

 .136م)، ص. 2002
ا كان إماما مـن أئمـة املالكيـة فقيهـد املعروف بابن العريب املعافري،: حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن أمحابن العربي 3

ديــــدة منهــــا: "كتــــاب اخلالفيــــات"، و"اإلنصــــاف يف مســــائل اخلــــالف"، حمــــدثا مفســــرا أصــــوليا أديبــــا متكلمــــا. لــــه مصــــنفات ع
ه.. ابــن فرحــون، الــديباج املــذهب يف 543 :...تويف يف مــراكش ومحــل ميتــا إىل مدينــة فــاس ســنةو"احملصــول يف علــم األصــول"،

.  عبـــــد اهللا مصـــــطفى املراغـــــي، الفـــــتح املبـــــني يف طبقـــــات 252، ص. 02معرفـــــة أعيـــــان علمـــــاء املـــــذهب، مرجـــــع ســـــابق، ج.
  .  28، ص.01ج. األصوليني، مرجع سابق،
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، مــع االعتمــاد علــى قواعــده، كاحتجاجــه بإمجــاع أهــل املدينــة مــثال، أو مــن 1انتصــاره ملــذهب مالــك
  2.شك تدل على الطابع املذهيب للكتاب خالل اإلشارة لكونه أحدهم، وهي أمور بال

  فسريه من خرية التفاسري باملأثور.، وت3": البن كثريتفسير القرآن العظيم
وملا كتب الشيخ يوسف القرضاوي عن العلوم اليت حيتاجها الداعية يف كتابه "ثقافـة الداعيـة"  

قــال عــن كتــب التفســري: ( فــإن كــان والبــد مــن التخيــري واالنتقــاء، فــإين أوثــر يف التفســري تفســري ابــن 
 ، وابـــن كثـــري الدمشـــقي، وإن كـــان البـــد مـــن أحـــدمها فتفســـري ابـــن كثـــري، ألنـــه مجـــع4جريـــر الطـــربي

ذيب، وحسن ترجيح وتعقيب).   5خالصة ابن جرير مع زيادة تنقيح و
وهـذا العنـوان اختصـره مـن ، 6: لإلمام حممد الطاهر بن عاشورالتحرير والتنوير من التفسير"

يد".تسمية: "   حترير املعىن السديد، وتنوير العقل اجلديد، من تفسري الكتاب ا
 التفاسير المطلب الثاني: منهجه في التعامل مع كتب

ا مالكيـــة كـــالقرطيب وابـــن تنوعـــت مصـــادره  - يف التفســـري حيـــث يأخـــذ مـــن تفاســـري أصـــحا
   العريب، ويأخذ من غريهم.

                                                             
 :ولـد باملدينـة سـنة ،كـىن بـأيب عبـد اهللاي: مالك بن أنس بن مالك بن أيب  عـامر بـن عمـرو األصـبحي املـدين،  مالك بن أنس 1

ريـــة"، الـــرد علـــى القدمـــن أشـــهرها: "رســـالة يف القـــدر و  ه، أشـــهر مؤلفـــات مالـــك "املوطـــأ"، ولـــه مؤلفـــات جليلـــة مرويـــة عنـــه93
ه.. ابـن فرحـون، الـديباج املـذهب، مرجـع  179 :تـويف سـنة "، و"رسالة يف األقضـية".وحساب مدار الزمانو"كتابه يف النجوم 

  .  112، ص.01مرجع سابق، ج.. عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، 82، ص.01سابق، ج.
  .149خصائصه ومساته، مرجع سابق، ص.  ـحممد املختار املامي، املذهب املالكي مدارسه ومؤلفاته  2
النـاس  تناقـل ،إمساعيل بن عمـر بـن كثـري بـن ضـو بـن درع القرشـي البصـروي مث الدمشـقي، أبـو الفـداء، عمـاد الـدين: ابن كثير 3

شـرح صـحيح البخـاري" مل يكملـه، و"طبقـات الفقهـاء الشـافعيني"، خ، و": "البدايـة والنهايـة " يف التـاريتصانيفه يف حياته. ومنها
. عـادل نـويهض، معجـم 320، ص. 01هــ.. الزركلـي، األعـالم، مرجـع سـابق، ج. 774تـويف سـنة: و"تفسري القرآن الكـرمي"، 

  .92م)، ص.1988-ه1409، (مؤسسة نويهض الثقافية، 02املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، ط.
ه، مــن كتبــه: "جــامع 224، ولــد يف آمــل طربســتان عــام: جريــر بــن يزيــد الطــربي، أبــو جعفــر : حممــد بــنابــن جريــر الطبــري 4

ـــذيب اآلثـــار"، و" تــــاريخ األمـــم ه.. عــــادل 310تــــويف ســـنة:  وامللــــوك"، و"كتـــاب القـــراءات". البيـــان يف تفســـري القــــرآن"، و"
شـــهبة، أعــــالم . حممـــد أبــــو 508لســـابق، ص. حلاضـــر، املرجــــع انـــويهض، معجـــم املفســــرين مـــن صــــدر اإلســـالم حـــىت العصــــر ا

  .293ص. احملدثني، مرجع سابق،
 .32م)، ص.1996-ه1416، (القاهرة: مكتبة وهبة، 10يوسف القرضاوي، ثقافة الداعية، ط. 5
، ومـن أشـهر كتبـه: "مقاصـد الشـريعة . مولـده ووفاتـه ودراسـته بتـونس: رئيس املفتني املالكيني بتونسمحمد الطاهر بن عاشور 6

-ه1393، و"مــوجز البالغــة"، وممــا عــين بتحقيقــه ونشــره "ديــوان بشــار بــن بــرد"، تــويف ســنة: اإلســالمية"، و"التحريــر والتنــوير"
م، مرجع سابق، ص.1973   .196م.. أمحد العلوان، العلماء العرب املعاصرون ومآل مكتبا
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  يعتين باألخذ من التفاسري اليت اعتنت بآيات األحكام.  -
] 2، 1: الرحمن[ ﴾  ﴿يظهر تفسريه لآلية: ومن األمثلة على ذلك: ( -

، 1[اإلنسان] مناط اخلطاب)،]القرآن [الرسالة والنبوة ،تتحدث عن ثالثة قواطع: الرمحن [األلوهية]
 ﴿ فهمه قوله: (فاالستنباط إذا: استخراج األحكام من مصـدريها الكتـاب والسـنة،ومن حماسن  

  

 ﴾ فالكتاب والسنة مها األصالن اللذان أخـذ علينـا العهـد وامليثـاق بالتمسـك  ]01: [إبراهيم

  2ما، ومها احملجة البيضاء).
(إن البحــث  ذلـك قولـه:يؤصـل ويسـتدل ملـا يـذهب إليـه باآليـات القرآنيـة اسـتنباطا، ومــن  -

عــن املقاصــد مطلــب شــرعي، فهــم مــن القــرآن الكــرمي يف ســياقني: أوهلمــا صــريح، وثانيهمــا بــالتلميح 
مـن خـالل تضــافر نصـوص التعليــل يف مقامـات اإلجيــاب والتحـرمي والتحليــل، فالسـياق األول: دعــوة 

والتفكر يف آيات الكون وآيات الوحي، وهي دعـوة إىل اكتنـاه أسـرار اخللـق وحكـم األمـر  إىل التدبر
﴿    ﴾ أمــا الســياق الثــاين فهــو تعليــل األحكــام، وإبــراز احلكمــة،  ]54: [الـــأعراف

ـــــه لألمـــــة ـــــى املقاصـــــد، وتربي ـــــه عل ـــــى البحـــــث  واملصـــــلحة يف نصـــــوص القـــــرآن الكـــــرمي، وهـــــو تنبي عل
(إن حتـرمي الربــا يف اجلملــة ثابـت بالكتــاب والسـنة وإمجــاع األمــة. أمـا الكتــاب فقولــه ويقــول: 3.عنهـا)
 ﴿ وقوله تعاىل:  ]275: [البقرة ﴾    ﴿  تعاىل:    

     ﴾ وقولـــه تعـــاىل:  ]278: [البقـــرة ﴿       

  ﴾ وقوله تعاىل:، ]130: عمران [آل ﴿            

        ﴾ ]ويف هذه اآليات استعملت شىت الصيغ املؤذنة بالتحرمي ،]39: الروم :

    ﴿  قولـه تعـاىل:، وصيغة األمر يف ﴾ ﴿  الصيغة اخلربية يف قوله تعاىل:

﴾، وصــــيغة النهــــي يف قولــــه تعــــاىل : ﴿   ﴾ ، :وصــــيغة الشــــرط يف قولــــه تعــــاىل     
                                                             

  . 154ص.ابن بيه، فتاوى فكرية، مرجع سابق،  1
  .16ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.  2

  .06ابن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع سابق، ص.  3
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﴿       ﴾.  اآليــة. وبعبــارة أخــرى ميكــن أن نقــول: إن الصــيغة األوىل أصــدرت حكــم

احلظر، والثانية: ألغت البقايا أو أبطلت األثر فهي مكملة األوىل، والثالثة: وصـفت أحـوال املـرابني، 
مهــم وجشــعهم يف حمــاولتهم ملضــاعفة الــربح. والرابعــة: تبــني أن تلــك الزيــادة  وذلــك  ـوأومـأت إىل 

واملضـاعفة الـيت حلـوا عليهـا يف أمـوال النـاس ال تزيـدهم عنـد اهللا سـبحانه وتعـاىل  ـي للربـا املعىن اللغـو 
ــا مكملــة للــيت قبلهــا. إن تعــدد الصــيغ وتكــرار النهــي يعتــرب تأكيــدا شــديدا، ولــيس حشــوا وال  فكأ

ا تطويال، بل كل صيغة منه تفيد معىن مهما، ونكتـة دقيقـة يفهمهـا أولـوا األلبـاب، وهـي يف جمموعهـ
  1تكون حول الربا سورا منيعا وحظرية شائكة ال يتسلقها املؤمن).

: المائدة[  ﴾   ﴿(: لآلية، ومن األمثلة على ذلك يهتم بالقراءات القرآنية -

ن، والقــراءة تغــري املعــىن؛ فــإذا قلنــا: [واجلــروح] بالنصــب.. صــار معطوفــا علــى مــا يف فيهــا قراءتــا ]45
التوراة، وإذا قلنا [واجلروح] بالضم صار كالما مستأنفا؛ أي: واجلروح هي قصاص، فال يكون املراد 

 2.به ما يف التوراة)

 المبحث الثاني: السنة النبوية
الســـنة هـــي املصـــدر الثـــاين مــــن مصـــادر التشـــريع اإلســـالمي، وهــــي مصـــدر متفـــق عليـــه بــــني 
املسـلمني، فهـي دليــل مـن أدلــة الفقـه اإلســالمي؛ وقـد تنوعـت و تعــددت مصـادر اإلمــام الـيت يأخــذ 

  منها من السنة النبوية الشريفة لتشمل: 

  المطلب األول: كتب السنة التي اعتمدها
ج و  احد، فمنها: السنن، واملصنفات، واجلوامع، واملسانيد، وكتـب كتب السنة ليست على 

  3التفسري، وكتب املغازي والسري، واألجزاء املفردة يف أبواب خمصوصة.

                                                             
  .257ابن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص.  1
 .495سابق، ص. الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع ابن بيه، أمايل 2
، (دار ابـن حـزم، 01، ط.من خالل اجلـامع الصـحيح-ها أبو بكر كايف، منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليل 3

  .22م)، ص.2000 -هـ 1422
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  الفرع األول: الموطأ والصحاح
  "، إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس. أوال: "الموطأ

: "اجلـــامع املســـند واســـم صـــحيحه 1، ألمـــري املـــؤمنني يف احلـــديث،ثانيـــا: "صـــحيح البخـــاري"
  وسننه وأيامه". الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا 

ومل يـــنص اإلمـــام مســـلم يف صـــحيحه علـــى تســـميته، ولـــذلك وقـــع  مســـلم"، ثالثـــا: "صـــحيح
  2االختالف يف تسميته، فسماه كثري من العلماء: "اجلامع" بينما مساه مجع  منهم: "الصحيح".

ه "خمتصــر املختصــر مــن املســند الصــحيح عــن النــيب ، واســم كتابــ3رابعــا: صــحيح ابــن خزيمــة
."4  

واسـم كتابـه "املسـند الصـحيح علـى التقاسـيم واألنـواع، مـن  "،5خامسا: "صـحيح ابـن حبـان
غــري وجــود قطــع يف ســندها، وال ثبــوت جــرح يف ناقليهــا"، الــذي عــرف بــني علمــاء احلــديث باســم 

                                                             
: مــن أرفــع ألقــاب احملــدثني وأعالهــا، وهــو يطلــق علــى مــن فــاق حفظــا وإتقانــا وتعمقــا يف علــم أميــر المــؤمنين فــي الحــديث 1

يــأيت بعــده، ومــن أمــراء املــؤمنني يف احلــديث: ســفيان الثــوري، وشــعبة بــن  نبقه حــىت صــار مرجعــا ملــاحلــديث وعللــه، كــل مــن ســ
احلجاج، وعبد اهللا بن املبارك، وأمحد بن حنبل، وحممد بن إمساعيل البخاري. وعند اإلطالق يقصـد بـه اإلمـام البخـاري وحـده.. 

 -ه1420، (الريـاض: أضـواء السـلف، 01سـانيد، ط.حممد ضياء الرمحن األعظمي، معجم مصطلحات احلديث ولطائف األ
  .59م)، ص.1999

، (الكويـت: مكتـب الشـؤون 01حممد حممدي بن حممد مجيل النورستاين، املدخل إىل صـحيح اإلمـام مسـلم بـن احلجـاج، ط. 2
 .44م)، ص.2007-ه1428الفنية، 

ه، عــين 213امللقــب بإمــام األئمــة، ولــد ســنة: : اإلمــام احلــافظ الكبــري حممــد بــن إســحاق بــن خزميــة النيســابوري ابــن خزيمــة 3
التوحيــد وإثبـات صـفات الــرب"، طلبـه، مــن مؤلفاتـه: "الصـحيح"، و" باحلـديث مـن حداثتــه، وطـاف الـبالد ورحــل إىل اآلفـاق يف

  .299ه.. حممد أبو شهبة، أعالم احملدثني، مرجع سابق، ص.311و"كتاب الفقه"، كانت وفاته سنة:
م)،  2003 -هــ  1424، (املكتـب اإلسـالمي، 03: حممـد مصـطفى األعظمـي، ط.حتقيـقزميـة، ابن خزمية، صحيح ابـن خ 4

  .20، ص.01ج.
: حممـــد بـــن حبـــان بـــن أمحـــد بـــن حبـــان، التميمـــي، أبـــو حـــامت البســـيت، مـــؤرخ جغـــرايف حمـــدث، مـــن أهـــل بســـت يف ابـــن حبـــان 5

د اجلـــامع الصـــحيح" املشـــهور بصـــحيح ابـــن سجســـتان، أحـــد املكثـــرين مـــن التصـــنيف، ويل القضـــاء بســـمرقند، مـــن كتبـــه: "املســـن
، ابـن العمـاد، شـذرات الـذهبه.. 354 :حبان، و"روضـة العقـالء"، و"الثقـات"، و"علـل أوهـام أصـحاب التـواريخ"، تـويف سـنة

  .306احملدثني، مرجع سابق، ص. . حممد أبو شهبة، أعالم 34، ص.01مرجع سابق، ج.
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، وقـد بـىن كتابـه 1باسـم "صـحيح ابـن حبـان""التقاسيم واألنواع"، واشتهر بينهم وعلى ألسنة النـاس 
على ترتيب غري معهود ألهل العلم، بناه على مخسة  أقسام، تنطـوي علـى أربعمائـة نـوع، وتفـنن مـا 

 2(المســـند الصـــحيح علـــى التقاســـيم واألنـــواع).شـــاء يف التقســـيم والتنويـــع. وعـــن ذلـــك مـــا مســـاه 
رتبــه علــى الكتــب واألبــواب حــىت يقــرب ، و 3عــالء الــدين الفارســي ولصــعوبة هــذا الــنهج جــاء األمــري

الكتاب من طالبيـه مثبتـا عنـاوين األحاديـث الـيت كتبهـا ابـن حبـان بنصـها كاملـة، ومسـاه: "اإلحسـان 
  4يف تقريب صحيح ابن حبان".

  6النيسابوري. 5لإلمام أيب عبد اهللا احلاكم سادسا: المستدرك على الصحيحين،

هذا الفن ونقاده، هذه الكتـب الثالثـة الـيت التـزم  (وقد رتب علماء 7قال العالمة أمحد شاكر:
ـــرد بعـــد "الصـــحيحني": البخـــاري  مؤلفوهـــا روايـــة الصـــحيح مـــن احلـــديث وحـــده، أعـــين الصـــحيح ا

                                                             
مصـــر: دار املعـــارف، قيـــق: أمحـــد شـــاكر، ط. د، (ء الـــدين الفارســـي، حتب األمـــري عـــالابـــن حبـــان، صـــحيح ابـــن حبـــان برتتيـــ 1

 .06، ص.01ج.م)، 1952-ه1372
  .15، ص.01ج.املرجع نفسه،  2
: علي بن بلبان بن عبد اهللا، عالء الدين الفارسي، املنعـوت بـاألمري: فقيـه حنفـي، سـكن القـاهرة األمير عالء الدين الفارسي 3

ا. من كتبه: "املقاصد اإلحسان يف تقريب صحيح ابـن حبـان"، لسنية يف األحاديث اإلهلية"، و"األحاديث العوايل"، و"ا وتويف 
  .  267، ص.04، األعالم، مرجع سابق، ج.الزركليه..  739تويف سنة: 

، 01: شـعيب األرنـؤوط، ط. حتقيـقنظـر: ابـن حبـان، اإلحسـان يف تقريـب صـحيح ابـن حبـان، ترتيـب: األمـري عـالء الـدين، ي 4
  .96-95، ص.01م)، ج. 1988 -هـ 1408وت: مؤسسة الرسالة، (بري 

: هو لقب للمحدثني، يقولون: مـن أحـاط علمـه جبميـع  األحاديـث املرويـة متنـا وسـندا، وجرحـا وتعـديال وال يفوتـه إال الحاكم 5
ســابق، ص. القليــل يقــال لــه احلــاكم.. حممــد ضــياء الــرمحن األعظمــي، معجــم مصــطلحات احلــديث ولطــائف األســانيد، مرجــع 

129.  
: اإلمـام احلـافظ الكبـري أبـو عبـد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا ابـن حممـد بـن محدويـه بـن نعـيم الضـيب النيسـابوري الحاكم النيسـابوري 6

تــاريخ و"إلكليــل"، و"اه، مــن مؤلفاتــه: "املســتدرك علــى الصــحيحني"، و"علــوم احلــديث"، 321:املعــروف بــابن البيــع، ولــد ســنة
 .324سابق، ص.أبو شهبة، أعالم احملدثني، مرجع ه.. حممد 405نيسابور"، تويف سنة:

م، تــوىل القضــاء يف مصــر أكثــر مــن ثالثــني ســنة، مــن كتبــه: 1892 -ه1307: أمحــد حممــد شــاكر، ولــد عــام أحمــد شــاكر 7
الشــعر والشــعراء البــن قتيبــة "، تــويف ب: "الرســالة لإلمــام الشــافعي"، و""كلمــة احلــق"، و"الســمع والطاعــة "، ومــن حتقيقاتــه للكتــ

م.. أمحــد حممــد  شــاكر، كلمــة احلــق، قــدم للكتــاب وتــرجم ملؤلفــه: عبــد الســالم حممــد هــارون، ط.د، 1958-ه1377ســنة: 
، 01. أبــو األشـبال أمحـد بــن سـامل املصـري، شــذرات البالتـني مـن ســري العلمـاء املعاصــرين، ط.03(مكتبـة السـنة، ت.د)، ص.

  .37م)، ص.2006-ه 1426يان، (الرياض: دار الك
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زميــة"، "صــحيح ابــن حبــان"، "املســتدرك للحــاكم"، صــحيح ابــن خ: "ومســلم، علــى الرتتيــب اآليت
ــرد، وإن وافـــق هـــذا مصـــادفة ترجيحــا مـــنهم لكـــل كتــاب منهـــا علـــى مـــا بعــده يف التـــزام ا لصـــحيح ا

  1ترتيبهم الزمين، عن غري قصد إليه).

     2: لعبد اهللا بن وهب.الجامع في الحديث

  الفرع  الثاني: كتب السنن
وهـــي يف اصـــطالحهم الكتـــب املرتبــــة علـــى األبـــواب الفقهيـــة مــــن اإلميـــان والطهـــارة والصــــالة 

ألن املوقـــوف ال يســـمى يف اصـــطالحهم ســـنة  والزكـــاة، إىل آخرهـــا، ولـــيس فيهـــا شـــيء مـــن املوقـــوف
و"سـنن  ،5، و"سنن أيب داود"4وكتب السنن اليت اعتمدها هي: "سنن ابن ماجه"ى3ويسمى حديثا.

تـىب" و"السـنن الصـغرى و"سـنن النسـائي" 6النسائي" ؛ 7وقـد اشـتهر سـنن النسـائي بثالثـة أمسـاء: "ا

                                                             
 .11، ص.01ابن حبان، صحيح ابن حبان برتتيب األمري عالء الدين الفارسي، مرجع سابق، ج. 1
ه، اشــتهر بالتثبــت يف الروايــة 125 :: عبــد اهللا بــن وهــب بــن مســلم، القرشــي املصــري، الفقيــه احملــدث، ولــد ســنةبــن وهــبا 2

العلمـاء ينهلـون مـن معينـه مـنهم: أصـبغ بـن الفـرج، وسـحنون، وأمحـد بـن صـاحل، وأبـو  والفتيا والتبحر يف العلم، فقصد إليه أكـابر
مصعب الزهري. وله مؤلفات يف الفقه سلك فيها مسلك االجتهاد املبين على القواعد األصولية ولـه يف احلـديث "املوطـأ الكبـري" 

، 01أعيـان علمـاء املــذهب، مرجـع ســابق، ج.ه.. ابـن فرحــون، الـديباج املـذهب يف معرفــة 197و"الصـغري". تـويف مبصــر سـنة: 
  .119، ص.01. عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق، ج.414ص. 

الكتاين، الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، كتـب مقـدمتها ووضـع فهارسـها: حممـد املنتصـر بـن حممـد الزمـزي  3
 .32م)، ص.1993-ه1414، (بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 05الكتاين، ط.بن حممد بن جعفر 

ات كثـرية منهـا: كتاب"السـنن"، و"تفسـري القـرآن الكـرمي"، : أبو عبد اهللا حممد بـن يزيـد بـن ماجـة القـزويين، ولـه مؤلفـابن ماجة 4
  .  277ق، ص.أبو شهبة، أعالم احملدثني، مرجع سابحممد هـ.. 273و"كتاب التاريخ"، تويف سنة: 

: "كتـاب القـدر"، مـن مؤلفاتـه: سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجسـتاين، أبو داود 5
 .216هـ.. أبو شهبة، أعالم احملدثني، املرجع السابق، ص.275تويف سنة:  ".الناسخ واملنسوخ"، و"و"كتاب املراسيل

مـــن مصـــنفاته: "اخلصـــائص"، ه، 215: أبـــو عبـــد الـــرمحن أمحـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي اخلراســـاين، ولـــد بنســـاء ســـنة: النســـائي 6
  .260أبو شهبة، أعالم احملدثني، املرجع السابق، ص.حممد . هـ.303تويف سنة:  ...املناسك"،و"فضائل الصحابة"، و"

، ت: مكتـــب الشـــؤون الفنيـــة، (الكويـــ01لنســـائي، ط.حممـــد حممـــدي بـــن حممـــد مجيـــل الورســـتاين، املـــدخل إىل ســـنن اإلمـــام ا 7
  .57-55م)، ص.2008-ه1429
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و"الســــنن الكــــربى" و"معرفــــة الســــنن واآلثــــار" ، 1و"الســــنن الكــــربى" للنســــائي، و"ســــنن الرتمــــذي"
    4، و"السنن" أليب عثمان سعيد بن منصور.3،  و"سنن الدارقطين"2للبيهقي

  الفرع الثالث: المسانيد والمعاجم والمصنفات
ــــيت موضــــوعها جعــــل حــــديث كــــل صــــحايب علــــى حــــدة، أوال: المســــانيد:  وهــــي الكتــــب ال

ف اهلجــاء يف أمســاء الصــحابة، كمــا فعلــه غــري صــحيحا كــان أو حســنا أو ضــعيفا، مــرتبني علــى حــرو 
واحــد، وهــو أســـهل تنــاوال، أو علـــى القبائــل، أو الســـابقة يف اإلســالم، أو الشـــرافة النســبية، أو غـــري 
ذلك، وقـد يقتصـر يف بعضـها علـى أحاديـث صـحايب واحـد، كمسـند أيب بكـر، أو أحاديـث مجاعـة 

عهـــا وصـــف واحـــد، كمســـند املقلـــني، مـــنهم، كمســـند األربعـــة أو العشـــرة، أو طائفـــة خمصوصـــة، مج
   5ومسند الصحابة الذين نزلوا مصر، إىل غري ذلك.

    7أليب نعيم األصبهاين، 6ومن كتب املسانيد اليت اعتمدها: "مسند أبو حنيفة"

                                                             
: "العلـل"،  ه، مـن آثـاره209: : حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضـحاك، الرتمـذي، أبـو عيسـى، ولـد سـنةالترمذي 1

  .239املرجع السابق، ص.أبو شهبة، أعالم احملدثني، حممد هـ. 279تويف سنة: التاريخ"، و"الشمائل النبوية"، و"
"املعرفـة يف السـنن واآلثـار"، و"املبسـوط مـن مؤلفاتـه:  اخلراسـاين، اخلسـروجردي موسـى بـن علـي بـن احلسـني بـن أمحد: البيهقي 2

ه.. عبـد اهللا مصـطفى املراغـي، الفـتح املبـني يف 458تـويف سـنة: ،اء والصفات"، و"دالئـل النبـوة"األمسيف نصوص الشافعي"، و"
 .249، ص.01وليني، مرجع سابق، ج.طبقات األص

: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينـار البغـدادي الـدارقطين، مـن مؤلفاتـه: الدارقطني 3
 .313أبو شهبة، أعالم احملدثني، املرجع السابق، ص.حممد هـ.. 385 :تويفل"، و"االستدراكات والتتبع"، ..."العل

مث البلخــي، مث املكــي  ـويقــال: الطالقــاين  ـ: احلــافظ، اإلمــام، شــيخ احلــرم، أبــو عثمــان اخلراســاين، املــروزي منصــورســعيد بــن  4
ـــاور، مؤلـــف كتـــاب "الســـنن"، تــــويف مبكـــة، يف شـــهر رمضـــان ســـنة:  ه.. الــــذهيب، ســـري أعـــالم النـــبالء، مرجـــع ســــابق، 227ا

  .587، ص.10ج.
 .60/61هور كتب السنة املشرفة، مرجع سابق، ص.الكتاين، الرسالة املستطرفة لبيان مش 5
لـــه مـــن الكتـــب: "املخـــارج يف الفقـــه"، و"مســـند " يف احلـــديث مجعهمـــا النعمـــان بـــن ثابـــت بـــن زوطـــى الكـــويف،  :أبـــو حنيفـــة 6

ات ه.. عبــد اهللا مصــطفى املراغــي، الفــتح املبــني يف طبقــ150 :تالميـذه، وينســبون إليــه كتــاب "الفقــه األكــرب" وغــريه. تــويف ســنة
  .  101، ص.01ج. األصوليني، مرجع سابق،

ـــو نعـــيم األصـــبهاني 7 : أمحـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن إســـحاق بـــن موســـى بـــن مهـــران األصـــبهاين، مـــن مؤلفاتـــه: "معرفـــة أب
ـ.. أبــو شــهبة، أعــالم هـ430املســتخرج علـى مســلم". تــويف ســنة: "، و"املســتخرج علــى البخـاري"، و"دالئــل النبــوة"، و"الصـحابة

 .341سابق، ص.ني، مرجع احملدث
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واســم كتابـه "البحــر الزخـار"، و"مســند الــدارمي"،  2و"مســند البـزار" 1و"مسـند اإلمــام أمحـد"،
يف كتـــاب مســـاه "بغيـــة  5انتقـــى منـــه اهليثمـــي :4حلـــارث بـــن أســـامة"و"مســـند ا 3و"مســـند الشـــافعي".

الباحث عن زوائد مسند احلـارث"، وهـذا الكتـاب حيفـظ لنـا ثـروة كبـرية مـن املسـند املفقـود، وإخـراج 
  6هذا الكتاب إحياء للمسند.

  ثانيا: كتب المعاجم

الشـــيوخ أو املعـــاجم مجـــع معجـــم وهـــو: (مـــا تـــذكر فيـــه األحاديـــث علـــى ترتيـــب الصـــحابة أو 
ومــن كتــب املعــاجم الــيت  7البلــدان أو غــري ذلــك والغالــب أن يكونــوا مــرتبني علــى حــروف اهلجــاء).

   8اعتمدها: املعجم األوسط واملعجم الكبري للطرباين.

                                                             
ر البــن حنبــل مــن : أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد بــن إدريــس، أبــو عبــد اهللا، أهــم مــا اشــتهأحمــد بــن حنبــل 1

 دعــواهم التنــاقض يف القــرآن"، و"الــرد علــى اجلهميــة"، و"فضــائل "الــرد علــى الزنادقــة يف"الســنة" واملســند"، واملؤلفــات: كتــاب "
، 01ج. ســــابق،الرجــــع امله.. عبــــد اهللا مصــــطفى املراغــــي، الفــــتح املبــــني يف طبقــــات األصــــوليني، 241تــــويف ســــنة الصــــحابة"، 

 .  149ص.
: أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن عمـــرو بـــن عبـــد اخلـــالق بـــن خـــالد بـــن عبيـــد اهللا العتكـــي املعـــروف بـــالبزار، اإلمـــام احلـــافظ الكبـــري، البـــزار 2

  .554ص. ،13ذهيب، سري أعالم النبالء، مرجع سابق، ج.هـ.. ال292صاحب "املسند" الكبري، تويف سنة: 
، ألف الشـافعي ببغـداد كتـاب "احلجـة"، أبو عبد اهللا: حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب، الشافعي 3

إبطــال ، و"كمــا صـنف كتــاب "أحكـام القــرآن"، و"اخـتالف احلــديث"وألـف بــالعراق "رسـالة" األصــول الـيت أعــاد تأليفهـا مبصــر،  
بعد العشـاء األخـرية.. عبـد اهللا مصـطفى هـ،  204 :االستحسان"، وكتاب "مجاع العلم"، تويف ليلة اجلمعة من شهر رجب سنة

 .127، ص.01املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق، ج.
صـيب املعــروف بـابن أيب أســامة، ولـد ســنة: : أبــو حممـد احلـارث بــن حممـد بــن داهـر التميمــي البغـدادي اخلالحـارث بــن أسـامة 4

 .  201، ص.10، ج.مرجع سابقهـ.. الصفدي، الوايف بالوفيات، 282كبري تويف يوم عرفة سنة:   "مسند"ه، وله 186
  مع الزوائدجم: ": أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان بن أيب بكر، له كتب وختاريج يف احلديث، منهاالهيثمي 5
ئـــد املعجمـــني"، و"زوائـــد ابـــن ماجـــة علـــى الكتـــب جممـــع البحـــرين يف زواومنبـــع والفوائـــد"، و"ترتيـــب الثقـــات البـــن حبـــان"، و" 

 .266، ص.04هـ.. الزركلي، األعالم، مرجع سابق، ج. 807"، تويف سنة: اخلمسة
، (مركــز خدمــة الســنة والســرية 01: حسـني أمحــد صــاحل البــاكري، ط.، حتقيــقاهليثمـي، بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند احلــارث 6

 .07، ص.01م)، ج.1992-ه1413النبوية، 
  .135الكتاين، الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، مرجع سابق، ص. 7
مــن مؤلفاتــه: "دالئــل  ه،260: ســليمان بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم، ولــد ســنة: الطبرانــي 8

  .318هـ بأصبهان.. أبو شهبة، أعالم احملدثني، مرجع سابق، ص.360السنة"، تويف سنة: التفسري"، و"النبوة"، و"
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  2ومصنف ابن أيب شيبة. 1كمصنف عبد الرزاق،: ثالثا: المصنفات

  الفرع الرابع: كتب أخرى في السنة
ا وترك ما حدث بعـد الصـدر وهي الأوال: كتب السنة،  كتب احلاضة على اتباعها والعمل 

  وقد اعتمده اإلمام. 4لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل،" السنة" . ومنها:3األول من البدع واألهواء

ـــا بعـــض كتـــب احلـــديث علـــى بعـــض آخـــر ثانيـــا: كتـــب الزوائـــد،  أي األحاديـــث الـــيت يزيـــد 
  الزوائد ومنبع الفوائد" للهيثمي."جممع  ومما اعتمده اإلمام منها: 5معني،

م طبقــة بعــد ثالثــا: كتــب الطبقــات،  وهــي الــيت تشــتمل علــى ذكــر الشــيوخ وأحــواهلم وروايــا
   7البن سعد. ومنها: "الطبقات الكربى" 6طبقة وعصرا بعد عصر إىل زمن املؤلف.

 أو تقـول يف تأويـل خمتلـف احلـديث أو تقـول يف مشـكلرابعا: كتب في اختالف الحـديث، 
  8.احلديث أو تقول يف مناقضة األحاديث وبيان حمامل صحيحيها

  

                                                             
"اجلـامع الكبـري" يف احلـديث، قـال الـذهيب:  :: أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمـريي اليمـاين الصـنعاين، لـهعبد الرزاق 1

هـــ. الــذهيب، 211"، ويقــال لــه اجلــامع الكبــري، تــويف ســنة: يف احلــديث لــم، وكتــاب يف "تفســري القــرآن"، و"املصــنفوهـو خزانــة ع
  .  353، ص.03، األعالم، مرجع سابق، ج.. الزركلي563، ص.09مرجع سابق، ج.سري أعالم النبالء، 

ر: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي، صـاحب الكتـب الكبـا ابن أبي شيبة: 2
 .155، ص.09هـ.. الذهيب، سري أعالم النبالء، مرجع سابق، ج.235"املسند"، و"املصنف"، و"التفسري"؛ تويف سنة: 

  .37الكتاين، الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، مرجع سابق، ص. 3
ه، روى عـن أبيـه شـيئا كثـريا، 213سـنة:  ولـد ،: أبـو عبـد الـرمحن ابـن شـيخ العصـر أيب عبـد اهللاعبد اهللا بن أحمد بـن حنبـل 4

ه.. الـــذهيب، ســـري 290اجلمـــل"، تـــويف ســنة:  كتــاب: "الـــرد علـــى اجلهميــة"، و"ولعبـــد اهللالتـــه "املســـند" كلــه، و"الزهـــد"، مــن مج
  .517، ص.13أعالم النبالء، مرجع سابق، ج.

 .170ق، ص. سابالرجع املالكتاين، الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة،  5
  .138ص. ، املرجع نفسه 6
شــهر كتبــه: "طبقــات الصــحابة" ، أوســكن بغــداد، بالبصــرة ه168: حممــد بــن ســعد بــن منيــع، الزهــري، ولــد ســنة: ابــن ســعد 7

  .21ص. ، 01ذهب، مرجع سابق، ج.، شذرات اله..ابن العماد230تويف سنة: 
 .158املشرفة، املرجع السابق، ص. الكتاين، الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة  8
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      1ومنها: "مشكل اآلثار" للطحاوي.

وهــي كتــب يف ختــريج األحاديــث الواقعــة يف كــالم بعــض خامســا: كتــب تخــريج الحــديث، 
 2املصـــنفني مـــن أهــــل العقائـــد ومــــن املفســـرين واحملــــدثني واألصـــوليني والفقهــــاء والصـــوفية واللغــــويني،

العسقالين، وكتابه تلخيص لكتاب "نصب  3الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية" البن حجر" ا:ومنه
الــذي خــرج أحاديــث "اهلدايــة" خترجيــا واســعا متقنــا علــى طريقــة  4الرايــة ألحاديــث اهلدايــة" للزيلعــي،

احلفاظ، كما تكلم على األحاديث جرحا وتعديال مبا يتفق وأصول احلديث، واحلافظ ابـن حجـر مل 
؛ ومنهـــا: 5خيــرج عــن دائـــرة تفكــري الزيلعــي يف تـــأليف كتابــه، ســوى االختصـــار يف العبــارات وحــذفها

                                                             
: "شــرح معــاين اآلثــار"، ه، لــه239: أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة األزدي أبــو جعفــر، مــن (طحــا) بالصــعيد، ســنة: الطحــاوي 1

  .105، ص.04، املرجع السابق، ج.ابن العماد، شذرات الذهبه.. 321تويف سنة: و"مشكل اآلثار"، و"أحكام القرآن".
  .185املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، املرجع السابق، ص. الكتاين، الرسالة  2
ه، مـــن 773: أمحـــد بـــن علـــي بـــن حممـــد الكنـــاين العســـقالين الشـــافعي، أبـــو الفضـــل شـــهاب الـــدين، ولـــد ســـنة: ابـــن حجـــر 3

ـــذيب التهـــذيب"، و"تقريـــب التهـــذيب"، و" الـــدرر الكامنـــة يف أعيـــان املئـــةته: "مصـــنفا اري شـــرح صـــحيح فـــتح البـــالثامنـــة"، و"
. الشــوكاين، البــدر 74، ص.01سـابق، ج.شـذرات الــذهب، املرجــع ال ،ابــن العمــاده .. 852البخـاري"، وغريهــا. تــويف سـنة: 

  .87، ص.01الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، ط.د، (بريوت: دار املعرفة، ت.د)، ج.
نصـب الرايـة يف ل) لـه: "أصـله مـن الزيلـع (يف الصـوما ،الـدينعبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي، أبو حممـد، مجـال  الزيلعي: 4

هــــ.. الشـــوكاين، البـــدر الطـــالع  762ختـــريج أحاديـــث الكشــاف"، تـــويف ســـنة: ث اهلدايـــة " يف مـــذهب احلنفيـــة، و"ختــريج أحاديـــ
  .147ص. ، 04. الزركلي، األعالم، مرجع سابق، ج.402، ص. 01رن السابع، مرجع سابق، ج.مبحاسن من بعد الق

: السيد عبد اهللا هاشم اليماين املـدين، ط.د، (بـريوت: دار املعرفـة، يف ختريج أحاديث اهلداية، حتقيق ابن حجر، الدرايةنظر: ي5 
 .04/05، ص.01ت.د)، ج.
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 و"إرواء الغليـــل يف ختـــريج أحاديـــث منـــار الســـبيل"، 1للغمـــاري "اهلدايـــة يف ختـــريج أحاديـــث البدايـــة"
  2حملمد ناصر الدين األلباين.

و"معـامل السـنن" وهـو شـرح ؛ حجـر بـنال" البـاري فتح: "ومنها ،السنة كتب شروح :سادسا
  3سنن أيب داود  للخطايب.

ومنهــا: "دالئــل النبــوة" ســابعا: كتــب فــي الشــمائل النبويــة والســير المصــطفوية والمغــازي؛ 
  أليب بكر البيهقي. 

 المطلب الثاني: منهجه في التعامل مع كتب السنة
بعــد النظــر يف كتــب الســنة الــيت أخــذ منهــا األحكــام، وتعامــل معهــا، ظهــر ســعة علــم اإلمــام 

  باحلديث ومصطلحه، ومن مظاهر تلك السعة: 

التنــوع يف مصــادر الســنة املــأخوذ منهــا، مــن مســانيد وســنن ومصــنفات وغريهــا، وهــذا أمــر  -
  ا، وترك ذلك اعتربه اإلمام حممود بل مطلوب من العامل أن يطلع على كتب السنة وأن خيتم قراء

  

                                                             
 ، شـهاب الـدين أبـو الفـيض وأبـو اخلـري احلسـين اإلدريسـي املغـريب الطنجـي الغمـاري، ولـدحممد بن الصـديق : أمحد بنالغماري 1

مصــنف، منهــا: "مســالك الداللــة  200ه، ودفــن بالقــاهرة. بلغــت مصــنفاته أكثــر مــن 1380: ســنة ه، وتــويف1320 ســنة:
ة الــدليل علــى إقامــاملســاجد والقبــاب علــى القبــور"، و"إحيــاء املقبــور بأدلــة بنــاء ريواين، و"البــن أيب زيــد القــ "علــى مســائل الرســالة

ديــث البدايـــة، حتقيــق: يوســـف عبــد الـــرمحن املرعشــلي، وعـــدنان علــي شـــالق، .. الغمـــاري، اهلدايــة يف ختـــريج أحاحرمــة التمثيــل"
  .  47، ص.01م)، ج.1987 -ه1408، (بريوت: عامل الكتب، 01ط.

، مــن مؤلفاتــه: "آداب م1914 -ه1322: حممــد ناصـر الــدين بـن نــوح األلبــاين، ألبـاين األصــل واملولـد، ولــد سـنة: األلبـاني 2
ختـريج أحاديـث منـار السـبيل"، و"سلسـلة األحاديـث الصـحيحة"، و"سلسـلة األحاديـث الضـعيفة"، إرواء الغليل يف الزفاف"، و"
م، مرجع سابق، ص.1999-ه1420تويف سنة:   .221م.. أمحد العلوان، العلماء العرب املعاصرون ومآل مكتبا

تبـه: "معـامل السـنن" يف شـرح سـنن مـن ك : أمحـد بـن حممـد بـن إبـراهيم بـن إبـراهيم بـن اخلطـاب البسـيت، أبـو سـليمان،الخطابي 3
ســابق، ابــن العمــاد، شــذرات الــذهب، مرجــع أيب داود، و"إصــالح غلــط احملــدثني"، و"أعــالم الســنن" شــرح  صــحيح البخــاري.. 

  .343. أبو شهبة، أعالم احملدثني، مرجع سابق، ص.471، ص.04ج.
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هو املبني للناس مـا نـزل   يقول: (وعلمنا القرآن أن النيب ـ هجرا، حيث  رمحه اهللاـ  1ابن باديس
ــاهم عنــه، فكانــت ســنته العمليــة  ــم، وأن علــيهم أن يأخــذوا مــا آتــاهم وينتهــوا عمــا  إلــيهم مــن ر

ا مبـــا عاملنـــاه، حــىت إنـــه ليقـــل يف املتصـــدرين والقوليــة تاليـــة للقـــرآن فهجرناهــا كمـــا هجرنـــاه وعاملناهــ
للتـــدريس مـــن كبـــار العلمـــاء يف أكـــرب املعاهـــد مـــن خـــتم كتـــب احلـــديث املشـــهورة كاملوطـــأ والبخـــاري 

  2ومسلم وحنوها، مطالعة، فضال عن غريهم من أهل العلم، وفضال عن غريها من كتب السنة).

ــــه، والتع - ــــه، وعــــدم االكتفــــاء بعــــزو االهتمــــام بتخــــريج احلــــديث باإلشــــارة إىل درجت ليــــق علي
احلــديث إىل مصــدر واحــد، وكــذا االهتمــام بلفــظ احلــديث واخــتالف الروايــات يف ألفاظــه، والتعليــق 
علــى تضــعيف بعــض األئمــة لــبعض األحاديــث، وتوجيــه النقــد للدراســة احلديثيــة الــيت مل حتــظ بقــدر  

  كاف من النقد.

كـل قـرض جـر نفعـا فهـو «رد يف احلديث ومن أمثلة بيانه لصحة احلديث أو ضعفه قوله: (و  
 قــال: قــال 3ولــيس لــه إســناد صــحيح، فقــد روى احلــارث بــن أســامة يف مســنده عــن علــي ». ربــا

                                                             
رجــال اإلصـالح والتجديــد يف اإلسـالم، رئــيس : عبـد احلميــد بـن حممــد املصـطفى بــن مكـي بــن بـاديس، مــن كبـار ابـن بــاديس 1

م إىل وفاته، ولـد بقسـنطينة، أصـدر عـدة صـحف وجمـالت أشـهرها 1931 :مجعية العلماء املسلمني باجلزائر منذ بدء قيامها عام
م.. 1940 -ه1359"جملــة الشــهاب"، مـــن آثــاره: "جمـــالس التــذكري مـــن كــالم احلكــيم اخلبـــري" يف تفســري القـــرآن. تــويف ســـنة:

. عــادل نــويهض، معجــم 259ادل نــويهض، معجــم املفســرين مــن صــدر اإلســالم حــىت العصــر احلاضــر، مرجــع ســابق، ص. عــ
م)، 1980-ه1400، (بـــريوت: مؤسســــة نـــويهض الثقافيــــة، 02أعـــالم اجلزائـــر مــــن صـــدر اإلســـالم إىل العصــــر احلاضـــر، ط.

 .28ص.
، (اجلزائـر: الشـركة اجلزائريـة لصـاحبها عبـد 03لطـاليب، ط.عبد احلميد بن باديس، آثـار ابـن بـاديس، إعـداد وتصـنيف: عمـار ا 2

 .409ص. ،01م)، ج.1997-ه1417القادر بوداود، 
، أبو السبطني احلسن واحلسني، وأول من أسلم من الصبيان،  ، ابن عم رسول اهللا احلسن أبا : يكىنعلي بن أبي طالب 3

 معرفة يف االستيعاب الرب، عبد ابنه. 40ه، وتويف سنة: 35وقد شهد املشاهد كلها إال تبوك، توىل اخلالفة سنة: 
 مرجع األصوليني، طبقات يف املبني الفتح املراغي، مصطفى اهللا عبد .1089، ص.  03.ج سابق، مرجع األصحاب،

  .57.ص ،01.سابق،ج
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ويف إسناده أحد املرتوكني، وله شاهد ضعيف عـن » كل قرض جر منفعة فهو ربا: « رسول اهللا 
  1البيهقي. ولكن هلذا احلديث الذي تلقته األمة بالقبول وأمجعت على معناه شواهد...).

ومن أمثلة اهتمامه بلفظ احلديث واختالف الروايات يف ألفاظه، قوله ـ بعد أن سـاق حـديث 
بالصـــاد؛ أي يفصـــل اخلـــرز عـــن » فقـــال التبـــاع حـــىت تفصـــل: («2د ـالقـــالدة عـــن فضـــالة بـــن عبيـــ

يكــون للــذهب فضــل علــى ذهــب القــالدة، وروايــة الضــاد املعجمــة يف » حــىت يفضــل«الــذهب، أو 
  3"شرح معاين اآلثار" أما غريه فذكرها بالصاد املهملة كمسلم والنسائي والبيهقي وغريهم).

عــن بيــع  ــى النــيب («بعض األحاديــث: ومــن أمثلــة التعليــق علــى تضــعيف بعــض األئمــة لــ
رواه مســلم، ومــا وقــع يف "القــبس" أليب بكــر بــن العــريب: أن هــذا احلــديث لــيس صــحيحا، » الغــرر

لكـن معنـاه صــحيح للشـواهد.. فـذلك ال يســتقيم، واحلـديث رواه أبـو هريــرة، وأخرجـه باإلضــافة إىل 
  مسلم: 

  

                                                             
العجلـوين، كشـف اخلفـاء  .125ابن بيه، توضيح أوجه اختالف األقوال يف مسائل من معامالت األموال، مرجع سـابق، ص. 1

م)، 2000 -هـــ 1420، (املكتبــة العصــرية، 01ومزيــل اإللبــاس، حتقيــق: عبــد احلميــد بــن أمحــد بــن يوســف بــن هنــداوي، ط.
  .148، ص. 02ج. 

أبــو حممــد األنصــاري، صــاري ابــن صــهيب بــن أصــرم بــن جحجــىب، فضــالة بــن عبيــد بــن نافــذ بــن قــيس األن: فضــالة بــن عبيــد 2
ويل الغزو ملعاويـة، مث ويل لـه قضـاء دمشـق، وكـان ينـوب عـن معاويـة يف من أهل بيعة الرضوان.   األوسي. صاحب رسول اهللا 
  .113، ص.03لنبالء، مرجع سابق، ج.الذهيب، سري أعالم ا..59ه وقيل سنة: 53اإلمرة إذا غاب. مات سنة: 

. مســـلم، صــحيح مســـلم، حتقيـــق: حممــد فـــؤاد عبـــد 174ابــن بيـــه، أمـــايل الــدالالت وجمـــايل االختالفـــات، مرجــع ســـابق، ص. 3
البـاقي، ط.د، (بــريوت: دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ت.د)، كتــاب املســاقاة، بــاب بيــع القــالدة فيهــا خــرز وذهــب، رقــم احلــديث: 

ر الكتـــب : دا، (بــريوت03القــادر عطـــا، ط.. البيهقــي، الســنن الكـــربى، حتقيــق: حممـــد عبــد 1213ص. ، 03، ج. 1591
م)، مجــاع أبــواب الربــا، بــاب ال يبــاع ذهــب بــذهب مــع أحــد الــذهبني شــيء غــري الــذهب، رقــم: 2003 -هـــ  1424العلميــة، 

راجعــه حممــد ســيد جــاد احلــق، و  حتقيــق: حممــد زهــري النجــار. الطحــاوي، شــرح معــاين اآلثــار، 478، ص. 05، ج.10553
 م)، كتــاب الصــرف، بــاب القــالدة تبــاع 1994هـــ،  1414، (عــامل الكتــب، 01: يوســف عبــد الــرمحن املرعشــلي، ط.ورقمــه

  .74، ص. 04ج.، 5799بذهب وفيها خرز وذهب، رقم: 
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   1).أبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن ماجة، وأمحد

والنظر يف صحة احلديث أمر يف غاية األمهية يف استنباط األحكـام، إذ البـد مـن معرفـة درجـة 
ــــزم مؤلفوهــــا الصــــحة، ويف هــــذا  يقــــول أهــــل هــــذا الفــــن:  ــــيت الت احلــــديث إذا مل يكــــن يف الكتــــب ال
(وباجلملـــة فســـبيل مـــن أراد االحتجـــاج حبـــديث مـــن الســـنن، ال ســـيما ابـــن ماجـــه ومصـــنف ابـــن أيب 

عبد الرزاق مما األمر فيها أشد، أو حبديث من املسانيد واحد؛ إذ مجيع ذلك مل يشـرتط مـن شيبة، و 
  .مجعه الصحة وال احلسن خاصة

وهـذا احملـتج إن كـان متـأهال ملعرفـة الصـحيح مـن غـريه، فلـيس لـه أن حيـتج حبـديث مـن الســنن 
  .من غري أن ينظر يف اتصال إسناده، وحال رواته

حبديث من املسانيد، حىت حييط علما بذلك، وإن كان غري متأهـل كما أنه ليس له أن حيتج 
لــدرك ذلــك، فســبيله أن ينظــر يف احلــديث، فــإن وجــد أحــدا مــن األئمــة صــححه أو حســنه، فلــه أن 
يقلده، وإن مل جيد ذلك، فال يقدم على االحتجاج به، فيكون كحاطب ليل، فلعله حيتج بالباطـل، 

  .2وهو ال يشعر)

                                                             
رح موطـأ مالـك بـن أنــس، . ابـن العـريب، القـبس يف شــ213ســابق، ص.الــدالالت وجمـايل االختالفـات، مرجـع  ابـن بيـه، أمـايل 1

. مســلم، صــحيح مســلم، 779، ص. 02.م)، ج1992، (دار الغــرب اإلســالمي، 01ط.حتقيــق: حممــد عبــد اهللا ولــد كــرمي، 
. أبــو داود، 1153، ص. 03، ج.1513والبيـع الـذي فيـه غـرر، رقـم:  اب البيـوع، بـاب بطـالن بيــع احلصـاةسـابق، كتـمرجـع 
م)،  2009 -هــــ  1430، (دار الرســـالة العامليــة،  01حممــد كامـــل قــره بللــي، ط.أيب داود، حتقيــق: شـــعيب األرنــؤوط و  ســنن

ومـن كتـاب دارمي، سـنن الـدارمي، مرجـع سـابق، . الـ259، ص. 05، ج.3376أول كتاب البيوع، باب يف بيع الغرر، رقم: 
حتقيــق: شـــعيب . أمحــد بــن حنبــل، مســـند أمحــد، 1663، ص.03، ج.2596البيــوع، بــاب يف النهــي عـــن بيــع الغــرر، رقـــم: 

م)، مسـند عبـد اهللا بـن عمـر بـن اخلطـاب، 2001 -هــ  1421(مؤسسـة الرسـالة،  ،01عادل مرشد، وآخرون، ط.و األرنؤوط 
  .393، ص. 10، ج.6307رقم احلديث: 

هـــ 1424، ، (مصــر: مكتبـة السـنة01ني علـي، ط.السـخاوي، فـتح املغيــث بشـرح ألفيـة احلــديث للعراقـي، حتقيـق: علــي حسـ 2
 .  118، ص.01م)، ج.2003 -
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يف حماضـــرته 'حتـــالف القـــيم'،  1تعريفـــه للشـــواهدك أهـــل هـــذا الفـــن:اســـتعمال مصـــطلحات  -
تـىب والسـنن م؛ و 2007 :ضمن الدروس احلسنية بـاملغرب سـنة التمييـز بـني كتـب األئمـة ككتـاب ا

كمـا يف قولــه: (وحـذرت السـنة  كـذلك كمــا 2مصــطلح السـنن األربعـة ؛ واسـتعمال الكـربى للنسـائي
 :ويف تعليقـه علـى حـديث جـابر املتفـق عليـه وفيـه ؛3األربعـة)يف احلديث الذي رواه أصحاب السنن 

قــــال: (وهـــــو حـــــديث صـــــحيح ادعـــــي فيـــــه  4»بعـــــريا واشـــــرتط ظهـــــره إىل املدينـــــة اشــــرتى النـــــيب «
وهــو غـري مــؤثر هنـا ألنــه يشـرتط لتــأثري االضـطراب تكــافؤ سـندي الطــرق املختلفـة، أمــا  5االضـطراب

  7).6العالمة ابن دقيق العيدإذا مل تتكافأ فيسار إىل الرتجيح كما حققه 

  حشد األدلة من السنة النبوية ملا يذهب إليه من آراء، استنباطا واستدالال وتوجيها. -

                                                             
مجع شاهد: قيل هـو نفـس املتـابع، وقيـل: أن يـروى ذلـك احلـديث أصـال مـن وجـه مـن الوجـوه.. لكـن روي حـديث  الشواهد: 1

آخر مبعناه، فذلك الشاهد من غري متابعة. وقيل: هو احلـديث الـذي يشـارك فيـه رواتـه رواة احلـديث الفـرد لفظـا ومعـىن، أو معـىن 
االختالف يف الصحايب. هذا اللفظ يطلق عند ذكر رواية مغايرة بعض الشيء عـن املطلـوب.. حممـد صـديق املنشـاوي،  فقط مع

  .69د، (القاهرة: دار الفضيلة، ت.د)، ص.قاموس مصطلحات احلديث النبوي، ط.
ســابق، الرجــع املالنبـوي،  : أبــوداود، والرتمـذي والنســائي وابــن ماجـة.. املنشــاوي، قـاموس مصــطلحات احلــديثالسـنن األربعــة 2

 .59ص.
 .257، مرجع سابق، ص.الواقعات ومراصد ابن بيه، مقاصد املعامالت 3
مكــان مســمى جــاز، رقــم مرجــع ســابق، كتــاب الشــروط، بــاب إذا اشــرتط البــائع ظهــر الدابــة إىل البخـاري، صــحيح البخــاري، 4 

كتـــاب املســـاقاة، بـــاب بيـــع البعـــري واســـتثناء  ســـابق، مرجـــع. مســـلم، صـــحيح مســـلم، 189، ص. 03، ج. 2718احلـــديث: 
  .1221، ص. 03، ج.110ركوبه، رقم احلديث: 

راويهــا أو  : احلــديث املضــطرب هــو الــذي يــروى علــى أوجــه خمتلفــة متقاربــة، فــإن رجحــت إحــدى الــروايتني حبفــظ االضــطراب 5
وجـب ضـعف احلـديث إلشـعاره بأنـه مل غـري ذلـك فـاحلكم للراجحـة، وال يكـون مضـطربا. واالضـطراب مكثرة صحبته املروي، أو 

املنشـــاوي، قـــاموس مصــــطلحات ب احلـــديث(الراوي)، ومضـــطرب املـــنت.. يضـــبط. وعنـــد احملـــدثني: مضـــطرب اإلســـناد، مضــــطر 
. حممــد ضــياء الــرمحن األعظمــي، معجــم مصــطلحات احلــديث ولطــائف األســانيد، 119احلــديث النبــوي، املرجــع الســابق، ص.

  .427مرجع سابق، ص. 
واإلملـام يف أحاديـث األحكــام"، اإلمـام أيب الطاعـة، مـن مصـنفاته: "حممـد بـن علـي بـن وهـب بـن مطيـع بـن  ق العيـد:ابـن دقيـ 6

ســـابق، ت الـــذهب، مرجـــع ، شـــذراابـــن العمـــاده.. 702تـــويف ســـنة ، "ديـــوان خطـــب"و"شـــرح بعـــض خمتصـــر ابـــن احلاجـــب"، و
  .  102ص.، 02صوليني، مرجع سابق،ج.يف طبقات األ عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني .12، ص.08ج.

املنــــذري، الرتغيــــب  .22ابــــن بيــــه، توضــــيح أوجــــه اخــــتالف األقــــوال يف مســــائل مــــن معــــامالت األمــــوال، مرجــــع ســــابق، ص. 7
ه)، الرتهيـب مـن 1417، ، (بـريوت: دار الكتـب العلميـة01قيق: إبراهيم مشس الدين، ط.والرتهيب من احلديث الشريف، حت

 .03، ص.03، ج.2837الربا، رقم احلديث: 
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ومن أراد أن يرى مشول الربا وعمومه وشدة ملراجع احلديثية، ومن ذلك قوله: (التنبيه على ا -
  2.ثني حديثا يف الرتهيب منه)فقد ذكر ثال ـ 1الوعيد فيه فلرياجع كتاب الرتغيب والرتهيب للمنذري

تـذكر الروايـات ارئ، ومـن النمـاذج علـى ذلـك قولـه: (مجع الروايات باملعىن وتقريبهـا إىل القـ -
الصــحيحة أن املــال قــد فــاض حــىت مل يبــق فقــري يف الرقعــة املرتاميــة األطــراف، فيكتــب والة األقــاليم 

ذا الوضع الذي ال جيدون فيه من تدفع إليه    3.الزكاة فيأمر اخلليفة بتزويج العزاب)للخليفة 

املقاصــد، ومــن يشــرح األحاديــث بطريقــة حســنة، وبفهــم عميــق، ويــربط مــا اســتنبطه منهــا ب -
عـــن قيــل وقــال، وكثـــرة  ــى رســول اهللا «إىل أمهيــة الوقــت واملـــال:  (وأشـــار روائعــه هنــا قولــه: 

 إىل تضيع الوقـت فيمـا ال فائـدة فيـه تشري ـ'قيل وقال'كما يف الصحيح. ف  4»السؤال،، وإضاعة املال
فيضــيع العمــر، وكثــرة ســؤال النــاس وطلــب احلاجــات مــنهم دليــل علــى عــدم اإلنتــاج واالعتمــاد علــى 
الغري. وكثرة السؤال بتوليد املسائل اليت ال ترجتـى منهـا فائـدة فيفـيت فيهـا بفتـوى تسـد بـاب االجتهـاد 

  5على العصور املقبلة).

وهـو يعلـق علـى بعـض املرويـات  ـاحلديثيـة: ومـن هـذا القبيـل قولـه  احلس النقدي للمرويـات -
ـــردة واملرتـــدين مـــن صـــدر اإلســـالم إىل اليـــوم" هـــذه ـ ( يف كتـــاب "ال إكـــراه يف الـــدين: إشـــكالية ال

اآلثـــار عـــن باإلضـــافة إىل مـــا ذكـــر فضـــيلته مـــن  األحاديـــث مل حتـــظ مبـــا تســـتحق مـــن النقـــد، وهـــي

                                                             
ني. لـــه "الرتغيـــب مـــن احلفـــاظ املـــؤرخ ،عبـــد العظـــيم بـــن عبـــد القـــوي بـــن عبـــد اهللا، أبـــو حممـــد، زكـــي الـــدين املنـــذري المنـــذري: 1

ه.. 656خمتصــر صـحيح مســلم"، تــويف ســنة: والرتهيـب"، و"التكملــة لوفيــات النقلـة"، و"أربعــون حــديثا "، و"شـرح التنبيــه"، و"
  .30، ص.04، األعالم، مرجع سابق، ج.. الزركلي10، ص. 19مرجع سابق، ج.ات، الصفدي، الوايف بالوفي

 .126ابن بيه، توضيح أوجه اختالف األقوال يف مسائل من معامالت األموال، مرجع سابق، ص. 2
  .127ص. ،نفسه رجعامل 3 
، ص. 08، ج.6473البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الرقاق، باب ما يكره من قيـل وقـال، رقـم احلـديث:  4

100.  
 .46ابن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 5
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ستفاضــة احلــديث إن مل نقــل تــواتره؛ حبيــث يصــبح تــأثري العلــل الصــحابة والتــابعني دليــل قــوي علــى ا
  1املشار إليها ضعيفا).

ويف رأيـي أن نصـوص القـرآن والســنة الســنة مـن القـرآن الكـرمي بقولــه: (سـجل رأيـه يف منزلـة  -
ـا بيانــا،   تتضـامن وتتكامـل، وأن كليـات القـرآن هـي نفسـها الكليـات الـيت أكـدت عليهـا السـنة وزاد

﴿             ﴾ فكل ذلك من عند ]82: [النساء ،

ـا كليـات فتـرتجح ياهللا إال أن بعض الكليات يعرتيه التخصـ بينهمـا، ص، وأحيانـا تظهـر فـروع تتجاذ
 2يعرتيه ختصيص).وبعض الكليات األخرى ال 

    المبحث الثالث: الفقه اإلسالمي وأصوله
األحكــام تســتنبط مــن دالالت األلفــاظ ودالالت املعــاين، يقــول اإلمــام: (ولكــن الشــريعة وإن  
ـا تسـتنبط مـن معقـول النصـوص ومعانيهـا  كانت تلقيت من جهة داللة اللفظ واستنبطت منهـا، فإ

تـرد إىل املقاصـد الشـرعية، يف اعتبـار املصـاحل الكلية، اليت ال تدخل حتت مظلـة الداللـة اللفظيـة، بـل 
   3واملفاسد اليت دل عليها استقراء اجلزئيات).

 المطلب األول: أصول الفقه 
تهــد مــن األمهيــة مبكــان، ألن: غايتــه التوصــل إىل حكــم شــرعي  علــم أصــول الفقــه للمفــيت وا

األحكــام واســتخراجها يف مــن الــدليل التفصــيلي، فاألصــول أدلــة إمجاليــة وأدوات وآالت الســتنباط 
عملية اجتهادية من دالالت لغة الشارع ومن مقاصده الكلية واجلزئية منطبقة على وقـاع مشـخص، 
فهو وسيلة بيانية، تلك هي الوظيفة األوىل. أما الوظيفة الثانية فهـي: ضـبط عمليـة االسـتنباط، فهـو 

لفكر يف املوضـوع: وفسـروا النظـر منهج وقانون ومسطرة ضابطة وناظمة للنظر، أو ما مسوه حبركات ا
  يف املسطور  حبركات الفكر يف املنظور.

                                                             
 .189جع سابق، ص.طه جابر العلواين، ال إكراه يف الدين: إشكالية الردة واملرتدين من صدر اإلسالم إىل اليوم، مر 1
  .184، ص.نفسهرجع امل 2
  .18، ص.ت وجمايل االختالفات، مرجع سابقابن بيه، أمايل الدالال 3
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الوظيفـة الثالثــة: تقنــني فكــر املسـلم وتوجيهــه وتفعيــل آلــة التفكـري والتــدبر املعطلــة، والــيت تعتــرب 
   1مقدمة ال غىن عنها لالجتهاد واالستنباط.

اهللا ـ، وأخــذ املؤلفــون  تعــددت مــدارس أصــول الفقــه، فبعــد أن تــويف اإلمــام الشــافعي ـ رمحــه
يؤلفـــون يف أصـــول الفقـــه، ســـواء أكـــانوا شـــراحا لرســـالة الشـــافعي أم مســـتقلني، بـــدأت تظهـــر علـــيهم 
نزعــات حتولــت بعــد ذلــك إىل اجتاهــات ومــدارس، كــان بعضــهم يســلك مســلكا متــأثرا بــالفروع الــيت 

ثانية بطريقة الفقهـاء. مث نقلت عن أئمتهم، ولقد عرفت املدرسة األوىل بطريقة املتكلمني واملدرسة ال
ظهرت طريقة ومدارس أخرى جتمع بني الطريقتني، مث ظهرت بعـد ذلـك مدرسـة ختـريج الفـروع علـى 

  2األصول، مث مدرسة املقاصد الشرعية يف أصول الفقه.

الــيت أخــذ منهــا عمومــا، وخصوصــا يف كتابــه "أمــايل الــدالالت وقــد كثــرت مراجعــه األصــولية 
ـذا فقــال:( مل ارجــع فيـه إىل كتــاب بعينـه، ولكنــه ـ إن شــاء اهللا ـ  وجمـايل االختالفــات" وقـد صــرح 

ومـن مراجـع  3حصيلة ملا يف كتب ليست قليلة من كتب األصـول بالدرجـة األوىل والفقـه والتفسـري)،
  اإلمام يف أصول الفقه حسب طرق التأليف ومدارس أصول الفقه اآليت:

  الفرع األول: مدرسة المتكلمين
   4تب الشافعي، وميكن أن نضيف إليها أصول املالكية واحلنابلة.على حنو ما ك

الـــذي كانـــت رســـالته عبـــارة عـــن وثيقـــة  للمجـــدد املطلـــيب الشـــافعي،" ومـــن مراجعـــه: "الرســـالة
الشهادة اليت تشهد له بذلك، وهو أول كتاب ألـف يف أصـول الفقـه بـل أول كتـاب ألـف يف أصـول 

                                                             
 .17مرجع سابق، ص.إثارات جتديدية يف حقول األصول،  ابن بيه، 1
، (دمشـــــق: دار الكلـــــم الطيــــــب، 01مصـــــطفى ســـــعيد اخلـــــن، أحبـــــاث حـــــول أصـــــول الفقـــــه اإلســـــالمي تارخيـــــه وتطـــــوره، ط. 2

  .285)، ص.م2000 -ه1420
  .09ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص. 3
  .13املرجع نفسه، ص. 4
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، و"املستصـــفى مـــن علـــم أصـــول الفقـــه" أليب 2احلـــرمني اجلـــويينإلمـــام " ومنهـــا: "الربهـــان ؛1احلـــديث
  3حامد الغزايل؛ و"اإلحكام يف أصول األحكام" لآلمدي.

  الفرع الثاني: مدرسة الحنفية
ايـة  وهي مدرسة الفقهاء؛ ألن أصوهلا مبنية على فروع الفقـه، فقـد كتـب احلنفيـة أصـوهلم يف 

 4بـــن أبــــان، ىل خمرجــــة علـــى فـــروعهم، فكـــان عيســـالقـــرن الثالـــث ويف القـــرن الرابـــع، ولكنهـــا أصـــو 
ــــرازي 5والكرخــــي، ــــذه اجلصــــاص ال ــــيت  7.. رواد هــــذه املدرســــة.6وتلمي ومــــن  كتــــب هــــذه املدرســــة ال

والفصــول يف األصــول أليب  8،اعتمــدها: ميــزان األصــول يف نتــائج العقــول لعــالء الــدين الســمرقندي
  بكر اجلصاص.

                                                             
  .13الشافعي، الرسالة، حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط.د، (بريوت: دار الكتب العلمية، ت.د)، ص. 1
اجلويين، أبو املعايل، ركن الدين، لـه مؤلفـات كثـرية منهـا: : عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد إمام الحرمين الجويني 2

، تــــويف ســــنة:  "الورقــــات"، و"غيــــاث األمــــمن"، و"الربهــــان" يف أصــــول الفقــــه، و""النهايــــة يف الفقــــه"، و"الشــــامل يف أصــــول الــــدي
  .260، ص.01هـ.. عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق، ج.478

مــن كتبـه: "اإلحكــام يف أصــول األحكــام"، الـدين علــي بــن أيب علـي بــن حممــد بــن سـامل الثعلــيب،  : أبــو احلســن ســيفآلمـديا 3
 عبـده.. 631دقـائق احلقـائق" يف احلكـم، تـويف سـنة:بكار األفكـار" يف علـم الكـالم، و"أو"منتهى السول يف علم األصول"، و"

 .57، ص. 02ج. سابق،الرجع املصوليني، الفتح املبني يف طبقات األ املراغي، مصطفى اهللا
ـا. لـه كتـب، منهـا: "إثبـات : فقيه العـراق، تلميـذ حممـد بـن احلسـن، ويل القضـاء بالبصـرة عشـر سـعيسى بن أبان 4 نني، وتـويف 

ه. الـــذهيب، ســـري أعـــالم 221احلجـــة الصـــغرية" يف احلـــديث، تـــويف ســـنة: القيـــاس"، و"اجتهـــاد الـــرأي"، و"اجلـــامع" يف الفقـــه، و"
  .  100، ص.05. الزركلي، األعالم، مرجع سابق، ج.471، ص.08النبالء، مرجع سابق، ج.

با منها: "املختصـر يف الفقـه"، : أبو احلسن عبيد اهللا بن دالل بن دهلم، ولد بكرخ جدا، مث انتقل إىل العراق، ألف كتالكرخي 5
بـن احلسـن، ولـه يف األصــول: رسـالة مطبوعـة ذكـر فيهـا األصـول الـيت عليهـا مـدار كتــب اجلـامعني الصـغري والكبـري" حملمـد رح شـو"

ــا النســفي. وكانــت وفاتــه ســنة ه.. عبــد اهللا مصــطفى املراغــي، الفــتح املبــني يف طبقــات 340 :أصــحاب أيب حنيفــة وقــد عــين 
  .186، ص.01األصوليني، مرجع سابق،ج.

:  أمحــد بــن علــي، املكــىن بــأيب بكــر الــرازي احلنفــي، امللقــب باجلصــاص نســبة إىل أهــل العمــل بــاجلص، ولــد ســنة: الجصــاص 6
شــرح خمتصــر الطحــاوي"...تويف ســنة: رخــي" يف الفقــه، و"شــرح خمتصــر الك"، و"ه، لــه مــن التصــانيف: "أصــول اجلصــاص305
 .203، ص.01سابق، ج.الرجع امليني، ه.. عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصول370

 .13أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.ابن بيه،  7
: مشــس النظــر حممــد بـــن أمحــد بــن أيب أمحــد، أبـــو بكــر عــالء الــدين الســـمرقندي: فقيــه، مــن كبـــار عــالء الــدين الســـمرقندي 8

، ه.. الزركلـي 450قول"، تـويف سـنة: "ميزان األصول يف نتائج العحتفة الفقهاء"، وله: ة. أقام يف حلب، واشتهر بكتابه "احلنفي
  .317، ص.05األعالم، مرجع سابق، ج.
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  الفرع الثالث: الجمع بين الطريقتين
العتماد على مصادر مدرسة 'اجلمع بني الطرقتني' أكثر من سابقتيه، ومن الكتب اليت كان ا

وهــذا الكتــاب يعتــرب مرجعـــا  1اعتمــدها كثــريا: "الضــياء الالمــع شـــرح مجــع اجلوامــع" للشــيخ حلولـــو،
مهمـــا للبــــاحثني يف املــــذهب املــــالكي وغــــريهم حيــــث أودع الشـــارح فيــــه نقــــوال عــــن علمــــاء املالكيــــة 

ومنها: "شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصـول  2املتأخرين ال ميكن أن توجد يف غريه؛املتقدمني و 
لشـهاب الـدين القـرايف، وهـو خالصـة حصـاد أربعـة كتـب يف األصـول كانـت هـي املـآل  يف األصول"

 4و"املعتمـــد" أليب احلســني البصـــري 3واملعــول عليهــا، وهـــي: "العمــد" للقاضـــي عبــد اجلبـــار املعتــزيل،
؛ 5وهـــو شـــرح لكتـــاب "العمـــد"، و"الربهـــان" إلمـــام احلـــرمني اجلـــويين، و"املستصـــفى" لإلمـــام الغـــزايل

، و"نشـر البنـود علـى مراقـي 6لسيدي عبد اهللا بن إبراهيم العلوي الشـنقيطي" ومنها: "مراقي السعود

                                                             
: أمحــد بــن عبــد الــرمحن بــن موســى الــزليطين القــروي املــالكي، أبــو العبــاس، املعــروف حبلولــو: مــن أهــل القــريوان، اســتقر حلولــو 1

ـا. لـه كتـب، منهـا: بتونس. ويل قضاء طرابلس الغرب مث صرف عنه فرجع إىل تون س وويل مشيخة بعض املدارس، إىل أن تـويف 
، ه.. الزركلــي 898جليــل"، و"التوضــيح يف شـرح التنقــيح"، تــويف ســنة:شــرح خمتصــر لضـياء الالمــع يف شــرح مجــع اجلوامـع"، و""ا

 .147، ص. 01سابق، ج.الرجع املاألعالم، 
 -ه1420، (الســـعودية: مكتبـــة الرشــــد، 02الكـــرمي النملـــة، ط.: عبـــد حتقيــــقحلولـــو، الضـــياء الالمـــع شـــرح مجـــع اجلوامـــع،  2

 .04، ص.01م)، ج.1999
ويل القضـاء بـالري، ، : عبد اجلبار بن أمحد بـن عبـد اجلبـار اهلمـذاين األسـد أبـادي، أبـو احلسـنيالقاضي عبد الجبار المعتزلي 3

املغـــين يف أبـــواب "، و""شـــرح األصـــول اخلمســـة، و"األمـــايل: "تنزيـــه القـــرآن عـــن املطـــاعن"، و"ومـــات فيهـــا. لـــه تصـــانيف ، منهـــا
  .273، ص. 03سابق، ج.لي، األعالم، مرجع هـ.. الزرك 415"، تويف سنة: التوحيد والعدل

منهـا: "املعتمـد" يف  : حممـد بـن علـي بـن الطيـب البصـري، أبـو احلسـني، أحـد أئمـة املعتزلـة، لـه تصـانيفأبو الحسين البصـري 4
ه.. عبـــد اهللا مصـــطفى. املراغـــي، 436ر األدلـــة"، و"شـــرح األصـــول اخلمســـة"...تويف ســـنة:غـــر األصـــول، و"تصـــفح األدلـــة"، و"

  .237، ص.01ج. الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق،
(بــريوت: دار الفكـــر، ط.د، القــرايف، شــرح تنقــيح الفصــول يف اختصـــار احملصــول يف األصــول، تقــدمي: صـــدقي مجيــل العطــار،  5

 .03م)، ص. 2004 -ه1424
، مـن مصــنفاته: "مراقـي الســعود"العلــوي نسـبة إىل قبيلــة العلـويني(إد وعــل) : سـيدي عبــد اهللا بـن إبــراهيم العلــوي الشـنقيطي 6

طـرد الضـوال واهلمـل" ألفـه يف الـرد علـى نيـل النجـاح يف مصـطلح احلـديث"، و"و"نشر البنـود" وهـو شـرح علـى مراقـي السـعود، و"
ه.. حممـد األمــني اجلكـين، مراقــي 1333سـنة: ـ رمحـه اهللا ـ  فتـاوى الفقهــاء الشـاذة...تويفاألعـراف املخالفـة للشــرع وردا علـى 

 -ه1413القـاهرة: مكتبـة ابـن تيميـة، ، (01ن حممد األمني الشـنقيطي، ط.: حممد املختار بلسعود إىل مراقي السعود، حتقيقا
  .37ط، مرجع سابق، ص.. أمحد بن األمني الشنقيطي، الوسيط يف تراجم أدباء شنقي13م)، ص.1993
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أمحــد حملمــد األمــني بــن " و"مراقــي الســعود إىل مراقــي الســعود الســعود"، وهــو شــرح النــاظم لنظمــه؛
  1زيدان اجلكين املعروف باملرابط.

  الفرع الرابع: مدرسة تخريج الفروع على األصول
ن مــن األصــول رتــب عليهــا اخــتالف يف الفــروع، إذ إهــدف هــذا االجتــاه بيــان األصــول الــيت ت

أصــوال حــام اجلــدل حوهلــا، مــع أنــه ال ينبثــق عنهــا أي فــرع مــن فــروع الفقــه، كمســألة 'أمــر املعــدوم'، 
'هــل كـان النــيب قبـل البعثــة متعبــدا بشـرع أو ال؟' وأمثــال ذلـك. مث الغــرض بيـان ربــط الفــروع ومسـألة 

املتعــددة املتنوعــة بأصــلها الــذي اســتنبطت منــه، مــع بيــان اخلــالف يف أصــل القاعــدة عنــد األصــوليني 
    2أحيانا.

 لومــن الكتــب الــيت اعتمــدها يف هــذه املدرســة: مفتــاح الوصــول إىل بنــاء الفــروع علــى األصــو 
  3للشريف التلمساين.

  الفرع الخامس: مدرسة المقاصد الشرعية في أصول الفقه
وهـذه املدرسـة يكثــر اإلمـام األخــذ منهـا، وكثـريا مــا يـتكلم عــن الشـاطيب، وهـو إمنــا ألـف كتابــه 
"عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه"ـ لبيان تلك الصلة والعالقة، فبعـد ذكـر املنـاحي الـيت يسـتنجد 

صــد قـــال: (وهــذا املنــاحي الـــيت تســجل ألول مــرة لـــو أردنــا نشــرها كمـــا تنشــر بعــد الطيـــة فيهــا باملقا
الكـتب لكانــت جــزءا كبــريا، لكـن مقصــودنا مــن هــذا هــو اإلشـارة إىل أن املقاصــد هــي أصــول الفقــه 

                                                             
ه، مـــن 1233: قاضـــي القضـــاة بشـــنقيط يف عصـــره، ولـــد بباديـــة موريتانيـــا عـــام محمـــد األمـــين بـــن أحمـــد زيـــدان الجكنـــي 1

يــد"، و"منظومـــة يف آداب الــتالوة"، و"النصـــيحة يف  الفقــه"  جملـــدان علـــى مصــنفاته: "اجلـــز املفيــد علـــى تفســري غريـــب القـــرآن ا
ج إىل املـــنهج" يف قواعـــد مـــذهب اإلمـــام مالـــك، و"شـــرح أللفيـــة ابـــن بونـــا [االمحـــرار] يف النحـــو املـــنهخمتصـــر الشـــيخ خليـــل، و"
ه.. حممــد األمــني اجلكــين، مراقــي الســعود إىل مراقــي الســعود، مرجــع ســابق، 1326ه أو  1325والصــرف"...، تــويف ســنة: 

  .26ص.
 .317رجع سابق، ص. مصطفى سعيد اخلن، أحباث حول أصول الفقه اإلسالمي تارخيه وتطوره، م 2
املكــىن بــأيب عبــد اهللا أشــهر  ،: حممــد بــن أمحــد بــن علــي الشــريف احلســين، املعــروف بالشــريف التلمســاينالشــريف التلمســاني 3

ه.. عبــد اهللا 771مؤلفاتـه: "مفتــاح األصــول إىل بنــاء الفــروع علــى األصــول" طبــق فيـه مســائل الفقــه علــى األصــول، تــويف ســنة: 
 .182، ص.02ج. مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق،
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 ؛ ومن كتبهـا الـيت اعتمـدها:1بعينها، وهذه املناحي هي أمثلة للوشائج احلميمة والتداخل والتواصل)
  املوافقات للشاطيب، ومقاصد الشريعة اإلسالمية حملمد الطاهر بن عاشور.

  المطلب الثاني: القواعد والنظائر الفقهية
علــم القواعــد الفقهيــة مــن األمهيــة مبكــان لطــالب العلــم وخاصــة املشــتغلني بالقضــاء واإلفتــاء، 

  وأمهيته تتجلى يف:

  الفروع.توفري اجلهد على الفقيه يف ضبط اجلزئيات ومسائل  -
  .املستعصية املسائل من كثري حلول على للمساعدة الباب وفتح الفقه، إثراء -
دراسـة القواعــد تكسـب الفقيــه ملكــة وذوقـا فقهيــا، يـرد بــه املســائل املتفرقـة إىل أصــوهلا الــيت  -

جتمعهــا، كمــا يســتطيع بتلــك امللكــة تنزيــل مــا جيــد مــن نــوازل وفــروع حتــت مــا يناســبها مــن قواعــد، 
 2.ليها أحكامهافيطبق ع

عـــن فوائـــد األشـــباه والنظـــائر يف الفقـــه: (اعلـــم أن فـــن األشـــباه والنظـــائر فـــن  3قـــال الســـيوطي
عظـــيم، بـــه يطلـــع علـــى حقـــائق الفقـــه ومداركـــه، ومآخـــذه وأســـراره، ويتمهـــر يف فهمـــه واستحضـــاره، 

الوقــائع ويقتــدر علــى اإلحلــاق والتخــريج، ومعرفــة أحكــام املســائل الــيت ليســت مبســطورة، واحلــوادث و 
 4اليت ال تنقضي على ممر الزمان، وهلذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر).

                                                             
بـن بيـه، عالقــة مقاصـد الشـريعة بأصــول الفقـه، مرجـع ســابق، ص. . ا180ابـن بيـه، مشـاهد مــن املقاصـد، مرجـع ســابق، ص. 1

131. 
ينظر: أمحد بن حيي الونشريسي، إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام أيب عبد اهللا مالـك، حتقيـق: الصـادق عبـد الـرمحن الغريـاين،  2

  .31/32م)، ص. 2006 -ه1427، (بريوت: دار ابن حزم، 01ط.
، مــن أشــهر مؤلفاتــه: 849بكــر بــن حممــد بــن ســابق الــدين، الشــافعي، ولــد بالقــاهرة ســنة:  : عبــد الــرمحن بــن أيبالســيوطي 3

ه، و"ألفيـة يف األشباه والنظائر" النحوية، و"األشـباه والنظـائر" يف الفقـمتام الدراية لقراء النقاية"، و""اإلتقان يف علوم القرآن"، و"إ
املراغــــي، الفــــتح املبــــني يف طبقــــات األصــــوليني، مرجــــع ســــابق، ه .. عبــــد اهللا مصــــطفى 911ســــنة:  ، تــــويفمصــــطلح احلــــديث"

  .65، ص.03ج.
  .06م)، ص. 1990 -هـ 1411، (بريوت: دار الكتب العلمية، 01السيوطي، األشباه والنظائر، ط. 4
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ومن الكتب اليت اعتمدها يف هذا الشأن: "شـرح املـنهج املنتخـب إىل قواعـد املـذهب" لإلمـام 
، واملقصـــود باملـــذهب هنـــا مـــذهب اإلمـــام مالـــك ـ رمحـــه اهللا تعـــاىل ـ، واألصـــل للزقـــاق؛ 1املنجـــور

  2و"األشباه والنظائر" جلالل الدين السيوطي، و"القواعد" البن رجب.

  الفقه والفتياالمطلب الثالث: 
احلـديث يف هـذا املطلــب عـن بعــض كتـب الفقــه املقـارن، والفقــه املـذهيب، والفتــوى، الـيت رجــع 

  إليها اإلمام.

  الفرع األول: الفقه المقارن
و"بدايـة  3دائع الصنائع" لعالء الدين الكاسـاين،من الكتب اليت اعتمدها يف الفقه املقارن: "ب
موع شرح املهذب" تهد" البن رشد احلفيد، و"ا    4البن قدامة." أليب زكريا النووي، و"املغين ا

  الفرع الثاني: المذاهب األربعة
  :من الكتب اليت اعتمدها يف نقل آراء احلنفيةأوال: الحنفية، 

  

                                                             
مــن   : أمحــد بــن علـي بــن عبــد الـرمحن، أبــو العبــاس املنجـور: فقيــه مغــريب، أصـله مــن مكناســة، وسـكناه ووفاتــه بفــاس.المنجـور 1

ـــد آليـــات الســـعد"، و"كتبـــه: "شـــرح املـــنهج املنتخـــب"  السنوســـية الكـــربى" يف حاشـــية علـــى يعـــرف بشـــرح املنجـــور، و"مراقـــي ا
  .180، ص. 01ه .. الزركلي، األعالم، مرجع سابق، ج.995" يف أمساء شيوخه وشيوخهم، تويف سنة:العقائد، و"فهرسة

مــن كتبــه: جــب بــن احلسـن، الســالمي، البغــدادي، مث الدمشــقي، احلنبلــي، : زيــن الــدين عبـد الــرمحن بــن أمحــد بــن ر ابــن رجــب 2
عــارف"، و"فــتح لطــائف املو"فضــائل الشــام"، و"االســتخراج ألحكــام اخلــراج"، و"القواعــد الفقهيــة"، و""، "شــرح جــامع الرتمــذي

  .295، ص. 03ألعالم، مرجع سابق، ج.هـ.. الزركلي، ا795تويف سنة:  ،" مل يتمهالباري، شرح صحيح البخاري
ع الصـنائع يف ترتيـب : أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكساين، عـالء الـدين، فقيـه حنفـي، مـن أهـل حلـب. لـه: "بـدائالكساني 3

، 02هــــ.. الزركلـــي، األعـــالم، مرجـــع ســـابق، ج. 587تـــويف يف حلـــب ســـنة:  الشـــرائع"، و"الســـلطان املبـــني يف أصـــول الـــدين"،
 .70ص.

ه جبماعيـــل، قريـــة يف جبـــل نــابلس مـــن أرض فلســـطني، مـــن 541 :ولـــد ســنة ،حممـــد دين، أبــو: امللقـــب مبـــوقن الـــابــن قدامـــة 4
مؤلفاتـــه: "الكـــايف يف الفقـــه"، و"املقنـــع يف الفقـــه"، و"خمتصـــر اهلدايـــة"، و"العمـــدة يف الفقـــه"، و"الروضـــة يف أصـــول الفقـــه". تـــويف 

 .53، ص.01صوليني، مرجع سابق، ج.ه.. عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األ620بدمشق سنة: 
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، شـــرح فيـــه 2يفك، و"الـــدر املختـــار"  للحصـــ1البـــن عابـــدين "رد احملتـــار علـــى الـــدر املختـــار"
. يعـرف بــ "حاشــية ابـن عابـدين"؛ وهــذا الكتـاب هـو أمجــع  3ي "تنـوير األبصـار" للتمرتاشــيفكاحلصـ

كتــاب يف الفقــه احلنفــي مــن كتــب الفتــوى والرتجــيح، ويعتــرب لــدى علمــاء املــذهب 'منخــل املــذهب 
 4يف الفقه احلنفي دون الرجوع إليه. فيما عليه الفتوى'، وال يكاد يقول على فتوى

بعــد القــراءة واملطالعــة لكتــب اإلمــام وفتاويــه وجدتــه يعتمــد كثــريا علــى كتــب ثانيــا: المالكيــة، 
  الفقه املالكي، ومنها:

ن بـن عن اإلمام عبـد الـرمح 5ملالك بن أنس ـ رواية اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي "املدونة"
علـى الشـرح  7، و"حاشـية الدسـوقي6رشد اجلد، و"حمتصر خليـل" البن" قاسم، و"البيان والتحصيل

                                                             
و"رد ، لـه: "نسـمات األسـحار علـى شـرح املنـار"، احلنفـي الدمشـقي عابـدين العزيـز عبـد بـن عمـر بن أمني حممد: ابن عابدين 1

 ه1252: سـنة تـويفاشـية علـى املطـول" ، حده احلليب على الدر املختـار"، و"رفع األنظار عما أور احملتار على الدر املختار"، و"
 .147 وص. .114، ص.03.. عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق، ج.بدمشق

وير مـــن كتبـــه: "الـــدر املختـــار يف شـــرح تنـــ ،: حممـــد بـــن علـــي بـــن حممـــد احلصـــين املعـــروف بعـــالء الـــدين احلصـــكفييفكالحصـــ 2
"، و"الـــدر املنتقـــى" شـــرح ملتقـــى األحبـــر يف الفقـــه؛ و"شـــرح قطـــر املنـــاراألبصـــار" يف فقـــه احلنفيـــة، و"إفاضـــة األنـــوار علـــى أصـــول 

 .294، ص. 06هـ. الزركلي، األعالم، مرجع سابق، ج. 1088الندى" يف النحو، تويف سنة: 
، مـن كتبـه: "تنـوير : حممد بن عبد اهللا بن أمحد، اخلطيب العمـري التمرتاشـي الغـزي احلنفـي، مشـس الـدينالخطيب التمرتاشي 3

ح الغفــار" شــرح تنــوير األبصــار، و"مســعف احلكــام علــى األحكــام"، و"الوصــول إىل قواعــد األصــول"، مــنصــار" يف الفقــه، و"األب
 .239، ص. 06ه.. الزركلي ، األعالم، مرجع سابق، ج. 1004معني املفيت على جواب املستفيت"... تويف سنة: و"
 .19، ص.)م1989-ه1409 القلم، دار( ،02.طية، مقدمة عبد الفتاح أبو غدة: الزرقا، شرح القواعد الفقه 4
 ه، كـان زاهـدا ال يهـاب سـلطانا يف160: عبد السالم بن سـعيد بـن حبيـب التنـوخي، امللقـب بسـحنون، ولـد سـنة: سحنون 5

ا سنة: و مولده يف القريوان، حق يقوله؛  ه. الزركلـي، األعـالم،  240ه، واسـتمر إىل أن مـات، تـويف سـنة:  234ويل القضاء 
  .05، ص.04مرجع سابق، ج.

مسـاه: "التوضـيح" وألـف "خمتصـرا" يف  ،: خليل بـن إسـحاق اجلنـدي، شـرح جـامع األمهـات البـن احلاجـب شـرحا حسـناخليل 6
. تـــويف ســـنة: قصـــد فيـــه إىل بيـــان املشـــهور جمـــردا عـــن اخلـــالف ومجـــع فيـــه فروعـــا كثـــرية جـــدا مـــع اإلجيـــاز البليـــغ املـــالكي املـــذهب

 .  357، ص. 01، مرجع سابق، ج.لديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب.. ابن فرحون، اهـ776
لـه كتـب، منهـا: "احلـدود الفقهيـة"، و"حاشـية مـن أهـل دسـوق (مبصـر)  ،: حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املـالكيالدسوقي 7

 .هــ 1230خمتصر خليل"، تـويف سـنة:على الشرح الكبري على "، و"حاشية ، و"حاشية على السعد التفتازاين"على مغين اللبيب
 .112م)، ص. 2004-ه 1425، ( بريوت: دار الكتب العلمية، 01حيىي مراد، معجم تراجم أعالم الفقهاء، ط.
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حاشية سيدي حممـد بـن أمحـد بـن حممـد " ـ على شرح الزرقاين 2، و"حاشية الرهوين1الكبري" للدردير
بــن يوســف الرهــوين، علــى شــرح الشــيخ عبــد البــاقي الزرقــاين، ملــنت اإلمــام اجلليــل أيب املــودة خليــل؛ 

فرعي البن حاجب" خلليل بن إسـحاق، وهـذا "التوضـيح" شـرح فيـه و"التوضيح يف شرح املختصر ال
حتريــــر الكــــالم يف ""جــــامع األمهــــات" املعــــروف باملختصــــر الفقهــــي 'أو الفرعــــي' البــــن احلاجــــب؛ و

  3للحطاب." مسائل االلتزام

ايـــة احملتـــاج إىل شـــرح  ثالثــا: الشـــافعية، مـــن الكتـــب الــيت اعتمـــدها يف نقـــل آراء الشــافعية: "
    4لشمس الدين الرملي.املنهاج" 

، 5مـن الكتـب الـيت اعتمـدها يف نقـل آراء احلنابلـة: "املسـتوعب" البـن سـنينة رابعا: الحنابلـة،
   6اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف" للمرداوي.و"

                                                             
املســالك ملــذهب اإلمــام  أقــربمــن تصـانيفه: "أمحـد بــن حممــد بــن أمحـد العــدوي، أبــو الربكــات، مـن فقهــاء املالكيــة،  الــدردير: 1

 .112سابق، ص.الرجع املشرح خمتصر خليل.. حيىي مراد، معجم تراجم أعالم الفقهاء،  منح القدير"مالك"، و"
: حممــد (بفــتح املــيم األوىل) بــن أمحـــد ابــن حممــد بــن يوســف، أبــو عبـــد اهللا الرهــوين، فقيــه مــالكي مغــريب، نســـبته إىل الرهــوني 2

"حاشـية علـى شـرح الزرقـاين ملختصـر أسـهل املراقيا: " أوضـح املسـالك و (رهونة) مـن قبائـل جبـال غمـارة بـاملغرب، لـه كتـب، منهـ
ه.. حيــىي مــراد، معجــم تــراجم أعــالم  1230، تــويف ســنة: كبــري للمرشــد املعــني" مل تكمــلخليــل، و"حاشــية علــى شــرح ميــارة ال

 .125سابق، ص. الرجع املالفقهاء، 
عبـد اهللا، مــن مؤلفاتـه: "مواهـب اجلليــل لشـرح خمتصـر خليــل"، و"قـرة العــني  مـد احلطــاب أبـو: حممــد بـن حمالحطـاب المـالكي 3

ه.. عبــد اهللا مصــطفى املراغــي، 954 ، تــويف ســنة:ر الكــالم يف مســائل االلتــزام"حتريــقــات إمــام احلــرمني يف األصــول"، و"شـرح ور 
 .75، ص.03الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق، ج.

الرملــي املنــويف املصــري األنصــاري، والرملـــي نســبة إىل الرملــة قريــة قريبــة مــن البحــر بــالقرب مــن منيـــة  : حممــد بــن حممــدالرملــي 4
ايـة البيـان يف شـرح زبـد بـن رسـالن"، و"غايـة ري، ألف التـآليف النافعـة منهـا: "العطار من إقليم املنوفية، الشهري بالشافعي الصغ
ه.. الزركلــي، األعــالم، مرجــع 1004شــرح البهجــة الورديــة"، تــويف مبصــر ســنة: احملتــاج إىل شــرح املنهــاج"، و"فتــاوى الرملــي"، و"

 .124. حيىي مراد، معجم تراجم أعالم الفقهاء، مرجع سابق، ص.07، ص.06سابق، ج.
حنبلــي، مــن كبـــار ، حممــد بــن عبــد اهللا بــن احلســني الســامري، نصــري الــدين، أبــو عبــد اهللا، املعــروف بــابن ســنينة ابــن ســنينة: 5

: . ولــــد بســــامراء. وويل قضــــاءها وأعماهلــــا مــــدة، مث ويل القضــــاء واحلســــبة ببغــــداد، وصــــرف عنهمــــا فلــــزم بيتــــه، مــــن كتبــــهالقضــــاة
  .231، ص. 06سابق، ج.الرجع املهـ.. الزركلي، األعالم،  616الفروق"، تويف سنة: "املستوعب"، و"البستان"، و"

ولـد سـنة:  ،املكـىن بـأيب احلسـن ،امللقـب بعـالء الـدين ،املـرداوي: علـي بـن سـليمان بـن أمحـد بـن حممـد عـالء الـدين المـرداوي 6
شبع يف حتريـر أحكـام املقنـع"، و"حتريـر التنقيح امليف معرفة الراجح من اخلالف"، و" ه ببلدة مردا، من مؤلفاته: "اإلنصاف817

 .53، ص.03ج. مرجع سابق، ه.. عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني،885 :، تويف سنةاملنقول"
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 الفرع الثالث: كتب الفتاوى
  من كتب الفتاوى اليت اعتمدها: 

الــذي يشــيد بــه اإلمــام قــائال: (يعتمــد  1،لتقــي الــدين بــن تيميــة احلــراين"مجمــوع الفتــاوى": 
اعتمادا واصبا على الكتاب والسـنة وأقـوال السـلف، يصـحح ويـرجح أقـواال للصـحابة والتـابعني شـبه 
موعـة الفريـدة  ا أسعد بالدليل والقواعد...وتكاد فتـاوى ابـن تيميـة تكـون ا مهجورة، إذا ظهر له أ

تهــدين ـ الــيت ارتفعــت عــن التق ليــد، ومســت عــن جمــرد النقــل عــن األئمــة إىل مرتبــة بعــد ـ عصــر ا
مل، وتأويال ملشكل، وترجيحا عند تعارض، مـع العلـم أن  االستنباط والتصرف يف األدلة تفصيال 
ـا أيضـا  فتاوى ابن تيمية متثل خالصة فقهـه الـذي يتفـق غالبـا مـع املشـهور مـن مـذهب أمحـد، إال أ

ح فيهــا الروايــة املرجوحــة، ويف أحيــان أخــرى قــد يعتمــد  فيهــا متثــل اجتهاداتــه واختياراتــه الــيت قــد يــرج
على بعض آراء أئمة املذاهب األخرى، وخباصة املـذهب املـالكي، إال أنـه قـد خيـالف األئمـة األربعـة 
تهد املطلق، مع اختيارات يصعب تقليـدها  ويعتمد أقوال الصحابة أو التابعني، ويتصرف تصرف ا

 2أحيانا).

جلـالل الـدين الســيوطي، وقـد ضـم هــذا الكتـاب رسـائل كثــرية يف  للفتــاوى""الحـاوي  ومنهـا:
 3يف الفقه والتفسري واحلديث واألصول والنحو واإلعراب.، علوم خمتلفة ومسائل شىت

ـــامع الفقهيـــة،ب يســـتأنسكمـــا  لـــس األوريب لإلفتـــاء والبحـــوث، وجممـــع  قـــرارات ا وخباصـــة ا
 الفقه اإلسالمي الدويل.

                                                             
امللقــب بتقــي الــدين  ،: أمحــد بــن عبــد احللــيم بــن عبـد الســالم بــن عبــد اهللا بــن اخلضــر  بــن حممــد، احلــراين الدمشــقيابــن تيميــة 1

تــويف ية يف إصــالح الراعـي والرعيــة"، السياسـة الشــرعرم املســلول علــى شـامت الرســول"، و"املكـىن بــأيب العبـاس، مــن مؤلفاتــه: "الصـا
 .130، ص.02سابق، ج.الرجع امله.. عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، 728سنة: 

  . 202-200ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص. 2
  .03، ص. 01م)، ج.2004 -هـ 1424: دار الفكر، السيوطي، احلاوي للفتاوى، ط.د، (بريوت 3
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الرابـــع: منهجـــه فـــي التعامـــل مـــع الكتـــب التـــي اعتمـــدها فـــي الفقـــه المطلـــب 
  اإلسالمي وأصوله

  من خالل املصادر واملراجع املعتمدة يالحظ اآليت:

وقــد صــرح بــذلك ، تنــوع املصــادر املعتمــدة حيــث مشلــت مجيــع طــرق التصــنيف األصــولية. 1
سـيجد فيهـا طالــب فـات": (أمــايل الـدالالت وجمـايل االحتالما قـال عـن كتابـه يف أصـول الفقـه "عنـد

الفقــه فقهــا مقارنــا، وطالــب األصــول أصــول الفقهــاء واملتكلمــني، ودارس اللغــة مــادة أصــيلة وشــجرة 
  وقد أسهم جبهده يف الكتابة األصولية واملقاصدية. ،1ظليلة، شجرة الدالالت ومناط االختالفات)

  لكتب الفقه املالكي. تنوع املصادر الفقهية املعتمد عليها، مع مالحظة احلظ األوفر. 2

"، وذلك خلصائص النظم وشرحه، فصاحبه أخـذه مـن مراقي السعودكثرة اعتماده على ". 3
 جمموعة من الكتب قال عنها: 

يت ما مجعه اجتهــــــــــــادي   ــادـــوضريب األغوار مع األجنــــ    أ
  رهـــمما انطوت عليه كتب امله    مما أفادنيه درس البــــــــــــــــــــــــرره
  ـــــــــحــــواجلمع واآليات والتلويـــ    كالشرح للتنقيح والتنقيــــــــح

  2املطالعـــا تعجب حواش مع    الالمعا حلولو البن مطالعا
وال يكاد خيلو كتـاب مـن كتبـه إال ويرجـع فيـه إىل "مراقـي السـعود"، خصوصـا يف كتابـه 'أمـايل 

  " نقل.130االختالفات'، وقد أحصيت له فيه ما يزيد على " الدالالت وجمايل

واعتمـــاده عليـــه لـــه ملمـــح آخـــر وهــــو أن الشـــيخ تكوينـــه 'مـــالكي املـــذهب' ومعـــروف صــــنيع 
صــاحب املراقــي يف ربـــط القواعــد األصــولية بالفقـــه املــالكي، وقــد خيـــالف اإلمــام صــاحب الـــنظم يف 

                                                             
  .09ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص. 1
  .465.ص سابق، مرجع السعود، مراقي اجلكين، األمني حممد 2
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الدنيويــة'، فــريى اإلمــام أن اإلمجــاع ال يــدخلها بعــض املســائل مــن ذلــك مســألة 'اإلمجــاع يف املســائل 
  1بينما يرى صاحب املراقي والغزايل دخوله يف كل شيء.

ا مالكية املـذهب:  . 4 الشـاطيب، و حلولـو، و القرايف، كـأكثر املصادر اليت اعتمد عليها أصحا
  ابن عاشور. و 

'التعامـل مـع شـركات يرسم منهجـه يف عـالج قضـايا الفقـه املقـارن فيقـول يف مقدمـة حبثـه .  5
هـذا البحـث سنبسـطه أوال يف شـكل نصـوص ئـد': (تقوم بأعمال مشروعة وتتعامل مـع البنـوك بالفوا

عـراك أتعــرض وبعـد أن أرســلتها ال ،للفقهـاء متتـزج فيهــا أقـوال التحــرمي بالتحليـل دون تبـديل أو تعــديل
مث أوجـــه األقـــوال يف  ،له مـــن االســـتدالتمـــن البحـــث لتحصـــيل األقـــوال ممـــا بســـطيف املرحلـــة الثانيـــة 

ــي خبالصــة تبــني الــراجح  ،املرحلــة الثالثــة متوخيــا تأصــيل فروعهــا علــى أســاس القواعــد الفقهيــة مث أ
  2واملنهج الواضح).

ـــامع الفقهيــة العامليــة، و يثــين علــى جهــود األمــة يف إن .6 يبــني القضــايا الــيت ينبغـــي أن شــاء ا
ا، وحيدد حمددين للبحث يف هذا القضا  يا يتمثالن يف:تعىن 

أوال: اإلملـــام الواســــع بـــالواقع مــــن كـــل جوانبــــه، ممـــا حيــــتم عليهـــا إعطــــاء مســـاحة كبــــرية ألهــــل 
االختصــــاص، وهــــذا يــــدخل يف املرحلــــة الــــيت يســــميها بـــــ: 'تشــــخيص املســــألة املعروضــــة مــــن حيــــث 

قاصـد الشـرعية ثانيا: حتقيق الوسطية وذلك بـالنظر املتـوازن بـني الكلـي واجلزئـي ومراعـاة املو  3الواقع'.
. وهـــذا مـــن أهــــم العناصـــر يف املرحلـــة الثانيـــة، وهـــي مرحلـــة املعاجلــــة 4دون تغيـــب النصـــوص اجلزئيـــة
  5الفقهية إلصدار حكم شرعي.

                                                             
  .389ينظر: ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.  1
   .63سابق، ص.ابن بيه، توضيح أوجه اختالف األقوال يف مسائل من معامالت األموال، مرجع  2
  .08، ص. املرجع نفسه 3
 .203/204ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص.  4
  .09ص. السابق، رجع امل، وال يف مسائل من معامالت األموالابن بيه، توضيح أوجه اختالف األق 5
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ومــن حســن أدبــه قولــه: (ولعــل ابــن رشــد مل يثبــت  ه عــن التجــريح؛وعفــة لســان . شـدة ورعــه7
أقـل احلـيض للجاريـة البكـر والثيـب ثالثـة أيـام ولياليهـا، « عنده ما استشـهد بـه احلنفيـة مـن حـديث:

، وأصـــح شـــيء يف هـــذا 1، وهـــو حـــديث ضـــعيف، أخرجـــه الطـــرباين والـــدارقطين»وأكثـــره عشـــرة أيـــام
حتيضــي يف علــم اهللا ســتة أيــام أو «ـ، وفيــه:  رضــي اهللا عنهــاـــ  3حــديث محنــة بنــت جحــش 2البــاب

   5.. إىل آخره).4»سبعة، مث اغتسلي

    والقانوناللغة والسيرة والفكر بع: المبحث الرا
إن كـــان مـــن مـــوارد اإلمـــام يف فتاويـــه وأحباثـــه الفقهيـــة وآرائـــه، كتـــب التفســـري والســـنة، والفقـــه 
وأصوله، واملقاصد، فإنه اعتمد على مصـادر أخـرى يف ختصصـات متعـددة ككتـب اللغـة، والعقيـدة، 

  والسرية النبوية والقانون، واملنطق والفلسفة.

: يبـــني أمهيــة اللغــة للمتصـــدرين للقضــاء واإلفتــاء حتـــت عنــوان: 'حاجــة الفقيـــه إىل ففــي اللغــة
معرفـــة اللغـــة العربيـــة' فيقـــول: (هـــذا عنـــوان اخرتنـــاه لتنبيـــه املهتمـــني باســـتنباط األحكـــام مـــن الكتـــاب 
والســـنة، واملتصـــدرين للقضــــاء والفتـــوى، وأســــاتذة اجلامعـــات إىل أمهيــــة إتقـــان اللغــــة العربيـــة كإتقــــان 

ح احلــــديث أو أصــــول الفقــــه، وهــــذا املــــدخل هــــو أيضــــا إهابــــة بطلبــــة الدراســــات اإلســــالمية مصـــطل

                                                             
يــد الســلفي، ط. 1 ) بــاب الصــاد، (القــاهرة: مكتبــة ابــن تيميــة، ت.د، 02الطــرباين، املعجــم الكبــري، حتقيــق: محــدي بــن عبــد ا

 : شــعيب األرنــاؤوطحتقيــق. الــدارقطين، ســنن الــدارقطين، 129، ص.08، ج.7586مكحــول الشــامي عــن أيب أمامــة، رقــم: 
 الزيلعــــي، .406، ص. 01، ج.847حلــــديث: م)، كتــــاب احلــــيض، رقــــم ا2004-ه1424، ( الرســــالة، 01وآخـــرون، ط.

 مؤسســـة: بـــريوت( ،01.ط عوامـــة، حممـــد: حتقيـــق الزيلعـــي، ختـــريج يف األملعـــي بغيـــة حاشـــية مـــع اهلدايـــة ألحاديـــث الرايـــة نصـــب
  .191، ص. 01.ج ،)م1997-هـ1418 اإلسالمية، للثقافة القبلة دار: جدة/الريان

م يقولـون: هـذا أصـح مـا جـاء يف البـاب أصح شيء فـي هـذا البـاب 2 وإن كـان : ال يلـزم مـن هـذه العبـارة صـحة احلـديث، كـأ
  .39ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا.. األعظمي، معجم مصطلحات احلديث ولطائف األسانيد، مرجع سابق، ص.

: أخت أم املؤمنني زينب، وكانت زوج مصـعب بـن عمـري، فقتـل عنهـا يـوم أحـد، فتزوجهـا طلحـة بـن عبيـد حمنة بنت جحش 3
  .88، ص.08مرجع سابق، ج. ، ، شهدت أحدا.. ابن حجر، اإلصابة، وكانت من املبايعاتاهللا، فولدت له حممدا وعمران

 -هــ 1430 العامليـة، الرسـالة دار( ،01.ط ،وآخـرون األرنـؤوط شـعيب: حتقيـقابن ماجة، سنن ابن ماجـة،  إسناده ضعيف: 4
 ،627:احلـديث رقـم فنسـيتها، حـيض أيـام هلـا كان أو مستحاضة ابتدأت إذا البكر يف جاء ما باب التيمم، أبواب ،)م2009

    .397، ص.01ج.
 .132أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص. ،ابن بيه 5
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وكليات الشريعة الذين قد يظن بعضهم أن اللغة العربية هي شأن طـالب كليـة اللغـة العربيـة أو كليـة 
يــب بأولئـــك ليعطـــوا اللغـــة العربيـــة مـــن العنايــة مـــا تســـتحق، فهـــي شـــرط أساســـي ومفتـــاح  اآلداب، 

ــم الســبل، حيــزون ضـروري لفــ تح أبــواب الشــريعة؛ إذ بــدون معرفتهــا تلتــبس علــيهم الوجــوه، وتلتــوي 
، وتصـل أمهيــة اللغــة 1يف غـري مفصــل، ويفزعـون إىل غــري معقـل؛ ألن القــرآن نـزل بلســان عـريب مبــني)

   2والنحو إىل درجة: (جعلت بعض النحاة يتصدر للفتوى).

ل الفقـــه، وهلـــذا جنـــد اجلـــويين يقـــول: (ومـــن مـــواد واللغـــة العربيـــة هلـــا مكانتهـــا الفاصـــلة يف أصـــو 
أصــول الفقــه: العربيــة فإنــه يتعلــق طــرف صــاحل منــه بــالكالم علــى مقتضــى األلفــاظ، ولــن يكــون املــرء 

. وهــذا املعــىن أكــد عليــه يف 3علــى ثقــة مــن هــذا الطــرف حــىت يكــون حمققــا مســتقال باللغــة العربيــة)
ـــذا يقـــرت  ح: وضـــع مقدمـــة عـــن اللغـــة تتضـــامن فيهـــا العلـــوم أطروحتـــه التجديديـــة يف أصـــول الفقـــه، ول

  4اللغوية، لغة وحنوا وبالغة وصرفا، باإلضافة إىل األصول.

و"تــاج العــروس مــن جــواهر  5ومــن كتــب اللغــة الــيت اعتمــدها: "أســاس  البالغــة" للزخمشــري،
   6القاموس" ملرتضى الزبيدي.

ودائـرة املكـان، ودائـرة الزمـان،  دائـرة النسـب،: خيتار أن تدرس وفق دوائروفي السيرة النبوية 
ويثــين علــى  ...  ودائــر املولــد والنشــأة، ودائــرة الــدعوة، ودائــرة األخــالق، ودائــرة األصــحاب واخلــالن،

                                                             
 .24ص.  سابق،ال رجعامل االختالفات، وجمايل الدالالت أمايل بيه، ابن 1
 .30املرجع نفسه، ص. 2
ه)، 1399محـــد آل ثـــاين،  طبـــع علـــى نفقـــة الشـــيخ خليفـــة بـــن، (01حتقيـــق: عبـــد العظـــيم الـــديب، ط.اجلـــويين، الربهـــان،  3

 .83ص.
  .164ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص. 4
ولـد يف زخمشـر مـن قـرى خـوارزم، الزخمشري، جار اهللا، أبو القاسم، : حممود بن عمر بن حممد بن أمحد اخلوارزمي، الزمخشري 5

، اعتمــد فيــه علــى آراء املعتزلــة وعارضــه مفســرون آخــرون كالبيضــاوي وغــريه، تــويف كتبــه: "الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل"أشــهر  
  .666هـ.. عادل نويهض، معجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، مرجع سابق، ص.538سنة: 

عالمــة باللغــة  ،حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عبــد الــرزاق احلســيين الزبيــدي، أبــو الفــيض، امللقــب مبرتضــى مرتضــى الزبيــدي: 6
واحلــديث والرجــال واألنســاب، أصــله مــن واســط (يف العــراق) ومولــده باهلنــد (يف بلجــرام) ومنشــأه يف زبيــد (بــاليمن)، مــن كتبــه: 

"، و"عقــود م للغــزايل، و"أســانيد الكتــب الســتة" يف شـرح إحيــاء العلــو لقــاموس"، و"إحتــاف الســادة املتقــني"تـاج العــروس يف شــرح ا
 .70، ص.07هـ.. الزركلي، األعالم، مرجع سابق، ج.1205، تويف سنة:أدلة مذهب اإلمام أيب حنيفة" اجلواهر املنيفة يف
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فيقـــول: (كتـــاب جيـــد ألنـــه يعـــرف بكـــل بـــاب مـــن هـــذه األبـــواب فـــريى  1كتـــاب القاضـــي عيـــاض
وهـــو يف ميـــادين   واضـــحة يف زهـــده ويف نســـكه ويف عبادتـــه ويـــرى النـــيب  اإلنســـان شخصـــيته 
هنـاك، يـراه يف املكـان الـذي يريـد أن يـراه فيـه، وبالتـايل ال يلتـبس عليـه شـيء   املعارك فريى النيب 

  2 يف دوائر خمتلفة).  وهو يدرس هذه السرية يف وقت واحد، بل يدرس النيب 

والـيت ( :معلـال ذلـك بقولـه 3خيتار لألقليات دراسة عقيدة ابن أيب زيـد القـريواينوفي العقيدة: 
ترجــع إىل نصــوص الكتــاب والســنة، وال خيتلــف عليهــا طوائــف أهــل الســنة، ليتعلمهــا املســلمون يف 

   4.املهاجر لبساطتها وسالمتها من اجلدل والتشويش)

كمــا يؤكــد علــى ضــرورة جتديــد علــم الكــالم، وذلــك بنــاء علــى: النظريــات اجلديــدة، والواقــع 
  ...5اخلالصة واحلصيلة اليت لدينا من خالل أقوال املتكلمنيالذي نعيشه، وعلى 

معلــوم أن بعــض العقــود وردت إلينــا مــن الغــرب بأنظمتــه، فهــي ناشــئة يف بيئــة وفــي القــانون: 
غــري بيئتنـــا، ولــذا البـــد مـــن تشــخيص القضـــايا قبــل احلكـــم عليهـــا، إذ احلكــم عـــن الشــيء فـــرع عـــن 

ــا أو إىل  أهــل التخصـص فيهــا، وهـذا هــو املــنهج الـذي رمســه وســار تصـوره، وذلــك بـالرجوع إىل بيئا
عليه يف فتاويه وأحباثه الفقهيـة، ولـذا جنـده ـ مـثال ـ يف مسـألة 'اإلجيـار الـذي ينتهـي بالتمليـك' يقـول: 
(هــذا املوضــوع كمــا يستشــف مــن العنــوان هــو موضــوع جديــد وعقــد حــديث نشــأ وترعــرع يف ظــل 

                                                             
: عياض بن موسى بن عياض بن عمـرون اليحصـيب السـبيت، أبـو الفضـل: عـامل املغـرب وإمـام أهـل احلـديث يف القاضي عياض 1

يف ترتيـب املــدارك وتقريـب املســالك "الغنيــة"، و"حقــوق املصـطفى"، و ه، مــن تصـانيفه: "الشــفا بتعريـف 476وقتـه، ولــد سـنة: 
ه.. الزركلــي،  544مشــارق األنـوار" يف احلــديث، تــويف ســنة: معرفـة أعــالم مــذهب اإلمــام مالـك"، و"شــرح صــحيح مســلم"، و"

 .99، ص.05األعالم، مرجع سابق، ج.
 م يف جامعة امللك عبد العزيز.1987كيف ندرس السرية النبوية ؟ حماضرة قدمية ألقاها اإلمام عبد اهللا بن بيه سنة   2
 "النــوادر كتـاب صـنف .الصـغري مالـك: لـه ويقـال املـالكي، القـريواين، زيـد أيب بـن اهللا عبـد حممـد : أبـوالقيروانـي زيـد أبـي ابـن 3

مــات ســنة:  و"الرســالة"، مالــك"، مبــذهب و"االقتــداء األبــواب، علــى "العتبيــة" كتــاب وصــنف "املدونــة"، واختصــر "، والزيــادات
 .10.ص ،17.ج سابق، مرجع النبالء، أعالم سري .الذهيب،.386سنة:

  .230ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص. 4
  م.03/06/2018تأصيل، بتاريخ: -موقع اإلمام، احملافظة على األعمال 5
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قبـــل عرضـــه علـــى ميـــزان العـــدل الـــذي يســـتمد مـــن  ، لكـــن هـــذا ال يعـــين رفضـــه1القـــانون الوضـــعي)
الكتـــاب والســـنة، ولـــذا البـــد يف معاجلتـــه مـــن: (تعريـــف هـــذا العقـــد تعريفـــا يشـــمل اجلـــنس والفصـــل 
واخلاصــة، وتكييفــه مـــن الناحيــة القانونيـــة، معتمــدين يف هـــذا علــى نقــل أهـــل هــذا الفـــن تــاركني هلـــم 

  ذلك مرحلة املعاجلة الفقهية.مث تأيت بعد  2الكلمة يف تعريفه وتكييفه وتصنيفه)،

   3: للسنهوري.الوسيطومن مراجعه يف القانون: 

، كمــا 4: يرجــع اإلمــام إىل "الســلم املنــورق يف فــن املنطــق" لألخضــريالمنطــق والفلســفة وفــي
احلكمـــة ضـــالة املـــؤمن، ويف كتابـــه "حـــوار عـــن بعـــد حـــول فيرجـــع إىل كتـــب الفلســـفة وكتـــب الغـــربني 

اإلسالم" مجع فيه عشرات الكتاب والعلماء األموات واألحياء، جند فـيهم أمسـاء حقوق اإلنسان يف 
  غربية، وأمساء فالسفة؛ وكذا يف كتابه "فتاوى فكرية".

                                                             
  .  153ابن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص.  1
 .  154 سابق،ال رجعامل الواقعات، ومراصد املعامالت مقاصد بيه، ابن 2
: عبـد الـرزاق أمحـد السـنهوري باشـا، مـن دراسـاته: "الـدين والدولـة يف اإلسـالم"، و"تطـور الئحـة احملـاكم الشـرعية"، السـنهوري 3

نون املــــدين املصــــري"، ومذكراتــــه القــــالقانونيــــة يف الــــبالد العربيــــة"، و"و"عقــــد اإلجيــــار"، و"نظريــــة العقــــد"، و"الــــروابط الثقافيــــة وا
م.. حممـد عمـارة، 1971-ه1391، تـويف سـنة: بسـوط ال وسـيط و"الـوجيز"اإليضـاحية وشـروحه "الوسـيط" وهـو يف احلقيقـة م

  م).2009-ه1430، (القاهرة: دار السالم، 01الدكتور عبد الرزاق السنهوري إسالمية الدولة واملدنية والقانون، ط.
"، وهـــو مـــن أهـــل مـــنت "الســـلم" أرجـــوزة يف املنطـــق، و"شـــرح الســـلم بـــن حممـــد األخضـــري، صـــاحب : عبـــد الـــرمحناألخضـــري 4

قـرى بسـكرة' لـه كتـب أخـرى، منهـا "اجلـوهر املكنـون" نظـم يف البيـان، أوجـز فيـه  مـن'بسكرة، يف اجلزائر، وقربه يف زاويـة بنطيـوس 
 علمـــي " يفو"الـــدرة البيضـــاء " يف علـــم الفلـــك، واألصـــل قصـــيدة لســـحنون الوانشريســـي،"التلخـــيص" وشـــرحه، و"شـــرح الســـراج

" علــى مــذهب مالــك، تــويف ســنة:  العبــادات، يســمى "خمتصــر األخضــري"شــرحها "، وخمتصــر يفالفــرائض واحلســاب، نظمــا، و
  .331، ص.03الزركلي، األعالم، مرجع سابق، ج.. ه. 983
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  اإلفتاء وأصول بيه ابن اإلمامالفصل الثاني: 
تهــدين، حــىت ال حييــد عــن اجلــادة،  البــد للمفــيت يف فتــواه مــن اتبــاع أصــول إمــام مــن األئمــة ا

مالــك، ولــيس غريبــا أن خيــالفهم يف ومــن يقــرأ البــن بيــه جيــد أن أصــوله مســتمدة مــن أصــول اإلمــام 
  ، ومراعاة الواقع.بعض اختياراته حبسب ما تستدعيه املصلحة الشرعية

  .األصوليةاختيارات الشيخ ابن بيه  :األول المبحث
 فيهــا عــرب الــيت األصــولية املســائل بعــض يفيــأيت هــذا املبحــث لتســجيل آراء واختيــارات اإلمــام 

وظيفـة أصـول  ء هلا عالقة وطيـدة بفتاويـه، إذوهذه اآلرا ما؛ لقول تأكيدا أو ترجيحا،: إما ،رأيه عن
علـــم معـــايري فهـــو ( الفقـــه أنـــه: آلـــة الســـتنباط األحكـــام، وضـــبط االســـتنباط، وتقنـــني فكـــر املســـلم،

والقناعـــات األصـــولية ترتتــب عليهـــا األجوبـــة الفقهيـــة والتأصـــيل للمســـائل  1التعامــل مـــع النصـــوص).
 ﴿ جيعل داللة قوله تعاىل:العلمية، فهذا إمام احلرمني      ﴾ النهي عن   ]23: [اإلسراء

الضـرب وغـريه مـن أنـواع اإليـذاء مـن بـاب داللـة الـنص، وذلـك متاشـيا مـع مسـلكه يف تعريـف الــنص 
   2الذي جيعل للسياق والقرينة مكانة يف حتقيق داللته.

دالالت األلفـاظ، ويقـوم أيضـا علـى معقـول الـنص، وملا كان علم أصول الفقه يقوم على هذا 
باإلضــافة إىل بعــض األدلــة  املتأرجحــة بــني معقــول الــنص وبــني غــريه، يــتم تقســيم هــذا املبحــث إىل 
قســـمني: 'قســـم دالالت األلفـــاظ'، و'قســــم دالالت املعـــاين'، وفـــق صــــنيع اإلمـــام يف كتابـــه "أمــــايل 

مســـألة تـــأيت حتـــت قســـمها، وســـيكون الرتقـــيم  الـــدالالت وجمـــايل االختالفـــات"؛ ومـــن مث تـــدرج كـــل
متواصــــال مــــن أول مســــألة يف دالالت األلفــــاظ إىل آخـــــر مســــألة يف دالالت املعــــاين، وذلــــك لعـــــد 

  املسائل اليت أظهر فيها رأيه، مع ذكر تطبيق من فتاوى اإلمام إن وجد.

                                                             
  .132، ص.ابن بيه، فتاوى فكرية، مرجع سابق 1
  .113ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص. 2
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  المطلب األول: دالالت األلفاظ
ودل عليـه؛ إذا أرشـد، وتعـين مـا يلـزم مـن فهـم الداللة: بفتح الدال، مصدر 'دل يدل داللـة'، 

شيء فهم شيء آخر، يعين كون الشيء يلزم من فهمه فهم شـيء آخـر، ومبعـىن آخـر: كـون الشـيء 
ـــه:  ـــه: [الـــدال] والثـــاين يقـــال ل ـــه العلـــم بشـــيء آخـــر، والشـــيء األول يقـــال ل حبالـــة يلـــزم مـــن العلـــم ب

طلقـــة'، وهـــي ثالثـــة أنـــواع: 'داللـــة وضـــعية'، [املـــدلول]. وتســـمى هـــذه الداللـــة دون قيـــد 'الداللـــة امل
   1و'داللة عقلية'، و'داللة لفظية'.

الداللة اللفظية إحدى أنـواع 'الداللـة املطلقـة' وهـي الداللـة املسـتندة إىل وجـود اللفـظ، ويقـال 
   2هلا، أيضا 'داللة اللفظ'، وهلا ثالثة أقسام [طبيعية]، و[عقلية]، و[وضعية].

  3مراد املتكلم به، وهي صفة للفظ، وليست للمتكلم. أو هي: كون اللفظ يفيد

ويف كتــب األصــول تــرد عبــارة 'الداللــة بــاللفظ'، ويفرقــون بينهــا وبــني عبــارة أخــرى هــي 'داللــة 
اللفظ'، والباء يف هذه العبارة هي لالستعانة والسببية، ألن اإلنسان يدلنا على ما يف نفسـه بـإطالق 

يف احلقيقــة لفظـه، فــإطالق لفــظ 'آلــة' للداللـة، كــالقلم للكتابــة. وتعــين هـذه العبــارة اســتعمال اللفــظ 
از. والفرق بني 'الداللة باللفظ' و'داللة اللفظ' من وجوه:    وا

  أوهلا: من جهة احملل، فإن داللة اللفظ حملها القلب، وحمل الداللة باللفظ اللسان.

  الثاين: من جهة الوصف، فداللة اللفظ صفة للسامع، والداللة باللفظ صفة للمتكلم.

  ة باللفظ، سبب وداللة اللفظ مسبب عنها.الثالث: من جهة السبب، فالدالل

                                                             
م)، ص. 2003-ه1424، (دار اجليــل، 01هيــثم هــالل، معجــم مصــطلح األصــول، مراجعــة وتوثيــق: حممــد ألتــوجني، ط. 1

 جــــي،قلع رواس حممــــد: وراجعـــه لــــه قـــدم إنكليــــزي،-عـــريب: . قطـــب مصــــطفى ســـانو، معجــــم مصـــطلحات أصــــول الفقــــه143
 .201، ص.)م2000 -ه1420 الفكر، دار: دمشق( ،01.ط
  .149هيثم هالل، معجم مصطلح األصول، املرجع السابق، ص.  2
  .204قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، املرجع السابق، ص.  3
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ــــيس  ــــاللفظ، ول الرابــــع: مــــن جهــــة الوجــــود، إذ كلمــــا وجــــدت داللــــة اللفــــظ وجــــدت داللــــة ب
  العكس.

اخلــامس: مـــن جهـــة األنـــواع، فداللـــة اللفـــظ ثالثــة أنـــواع مطابقـــة، وتضـــمن، والتـــزام، والداللـــة 
  1باللفظ نوعان: حقيقة، وجماز.

  فيها رأيه يف هذا القسم من الدالالت اآليت: ومن املسائل اليت أبدى اإلمام

ترجع إىل ثـالث دالالت، وهـي داللـة اللفـظ سـواء كـان قرآنـا أو مـن   أقسام الدالالت: -1
مث يقـرر أن اإلقــرار والفعــل يرجعــان  2، وداللــة الفعــل، وداللـة الســكوت وهــو التقريــر.كـالم النــيب 

بنــاء علــى ذلــك؛ فــإن الشــريعة ترجــع إىل قــول  إىل قــول، إذا مل يكــن قــول الشــارع فهــو قــول الــرواي،
هو: ألفـاظ القـرآن والسـنة، أو ألفـاظ الـرواة الـذين حكـوا األفعـال واإلقـرارات، فهـي راجعـة إىل كـالم 

  3يستنبط منه.

  الفرع األول: الداللة من حيث تطور العالقة بين اللفظ والمعنى
  الحقيقة الشرعية هل هي حقيقة عرفية؟  -2

اللفظ باعتبار اسـتعماله يف املعـىن ضـمن مباحـث: 'القواعـد األصـولية  أقسام احلقيقة هي أحد
  4اللغوية'، واحلقيقة كل لفظ يستعمل مبعناه املوضوع له، وهي ثالثة أنواع: لغوية وشرعية وعرفية.

واحلقيقـــة العرفيـــة هـــي: اللفـــظ املســـتعمل فيمـــا وضـــع لـــه بعـــرف االســـتعمال اللغـــوي، أي هـــي 
عـــن مســـماها إىل غـــريه لالســـتعمال العـــام يف اللغـــة حبيـــث هجـــر األول. وهـــي اللفظـــة الـــيت انتقلـــت 

قسـمان: األول أن يوضـع االســم ملعـىن عــام مث خيصـص بعـرف اســتعمال أهـل اللغــة بـبعض مســمياته  
كاختصــاص لفــظ 'الدابــة' بــذوات األربــع عرفــا، وإن كــان يف أصــل اللغــة لكــل مــا دب علــى األرض 

                                                             
  .146هيثم هالل، معجم مصطلح األصول، مرجع سابق، ص. 1
 .17ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص. 2
  .18املرجع نفسه، ص. 3
  .112م)، ص.1998، (الروضة، 01خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، ط. 4



  اإلفتاء وأصول بيه ابن اإلمامالفصل الثاين:                              الثاين.               الباب

 ~136 ~ 
 

ل اللغة العـام خصصـها بـذوات األربـع. والثـاين: أن يكـون االسـم من إنسان وحيوان، إال أن استعما
يف أصــل اللغــة ملعــىن، مث يشــتهر يف عــرف اســتعماهلم بــاملعىن اخلــارج عــن املوضــوع اللغــوي، حبيــث ال 
يفهم لدى إطالقه غـريه، كالغـائط، وإن كـان يف أصـله للمطمـئن مـن األرض، بيـد أنـه قـد اشـتهر يف 

  اإلنسان.عرفهم باخلارج املستقذر من 

ــا. وهــي غــري احلقيقــة العرفيــة  فاحلقيقــة العرفيــة هــي مــن وضــع العــرب، ولــيس ألحــد أن يقــوم 
اخلاصة، اليت هي اصطالح كل طائفة من ذوي االختصاصـات علـى معـىن معـني يف لفـظ معـني حنـو 

  1'الفاعل، املفعول' يف النحو، و'الزاوية، واملثلث' يف الرياضيات.

فــظ املســتعمل يف معنــاه الشــرعي، أي يف املعــىن الــذي أراده املشــرع، الل :احلقيقــة الشــرعية هــي
حبيث يدل عليـه بـال قرينـة، فالصـالة لألفعـال املخصوصـة، والزكـاة للقـدر املخـرج، والصـوم لإلمسـاك 

  2.املعروف، واإلميان للتصديق اجلازم املطابق للواقع

ـا اسـتعمال يقول اإلمام عن هذه املسألة: (ويف رأينا: أن احلقيقـة الشـرعي ة هـي عرفيـة؛ أي: أ
عريف للشارع؛ إذ أنه بالرجوع إىل التاريخ اللغوي.. جنـد أن كثـريا مـن األلفـاظ تطـورت معانيهـا تطـورا 

  3ملحوظا دون أن تفقد أصل معناها، وذلك بظهور اإلسالم الذي كان تثويرا لغويا حقيقا).

  الخالف في المجاز -3

ــاز  ــاز] وينضــم إليــه [احلقيقــة] قســم مــن أقســام 'اللفــظ باعتبــار اســتعماله يف املعــىن'. وا [ا
ـــه لعالقـــة بينهمـــا وقرينـــة متنـــع إرادة املعـــىن احلقيقـــي  اصـــطالحا: اللفـــظ املســـتعمل يف غـــري مـــا وضـــع ل
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ــازي، كالليــث املســتعمل يف  الرجــل للفــظ. ووجــود العالقــة أمــر هــام، وتكــون بــني املعــىن احلقيقــي وا
     1الشجاع.

يرى اإلمام أن اخلالف بني املثبتني والنافني للمجاز إمنـا هـو خـالف اصـطالحي، وال مشـاحة 
يف االصـــطالح، ويوجـــه منـــع املـــانعني بســـد الذريعـــة حـــىت ال يتجـــرأ النـــاس علـــى التأويـــل يف صـــفات 

از، ويفهم من خـالل كالمـه أنـه مـن املثبتـني لـه حـني قـال: (الظـاهر أن  الباري جل وعال بدعوى ا
األمــــر يرجــــع إىل االصــــطالح؛ ألن التفرقــــة بــــني اســــتعمال األلفــــاظ يف حقيقتهــــا ويف جمازهــــا واضــــح 

  2حمسوس).

  الفرع الثاني: الداللة من حيث الوضوح والغموض
  الفرق بين النص والظاهر -4

الــنص: قســم مــن أقســام 'واضــح الداللــة' ضــمن مباحــث 'داللــة اللفــظ علــى املعــىن'، والــنص 
هــو: مــا دل بــنفس لفظــه وصــيغته علــى املعــىن دون توقــف علــى أمــر خــارجي، وكــان هــذا املعــىن هــو 

مـا كانـت داللتـه علـى املعـىن املقصـود فالنص على هـذا املعـىن:  3املقصود األصلي من سوق الكالم.
  4يف غاية الوضوح، ويف منتهى الظهور، حبيث ال يتطرق إليه أي احتمال.

ضح الداللة، وأما حده اصطالحا فهـو مـا دل علـى معـىن بالوضـع الظاهر: قسم من أقسام وا
  5األصلي أو العريف، وحيتمل غريه احتماال مرجوحا.
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اإلظهار املتعدي أقوى من الظهور الالزم، والنص من األول والظـاهر مـن الثـاين، فـاألول أعـم 
ر، كمـــا أن مـــن الثـــاين يـــدل علـــى أقصـــى غايـــة الظهـــور ومنتهـــاه، والظـــاهر يـــدل علـــى مطلـــق الظهـــو 

  1التسمية باملصدر فيها من املبالغة ما ليس يف التسمية باسم الفاعل.

  داللة اإلشارة -5

داللة اإلشارة قسم من أقسام 'داللة اللفظ على املعىن'، وإشارة النص هي داللـة اللفـظ علـى 
  2أجله.معىن غري مقصود من سياقه ال أصالة وال تبعا، ولكنه الزم للمعىن الذي سيق الكالم من 

  3داللة اإلشارة من باب املنطوق، وهي حجة إذا مل يرد نص يرفع إيهام اإلشارة.

مفهـوم املخالفـة: ويقابلـه 'مفهـوم املوافقـة'، ويقـال لـه 'املفهـوم ، العمل بمفهوم المخالفـة -6
املخــالف'، و'دليــل اخلطــاب'، و'حلــن اخلطــاب'؛ وهــو داللــة اللفــظ علــى ثبــوت حكــم للمســـكوت 

ــا، يف احلكــم عــن املســكوت عنــه، خمــالف ملــ ا دل عليــه املنطــوق بــه النتفــاء قيــد مــن القيــود املعتــد 
  4عنه.

يقول اإلمام: (واحلق الذي ال غبار عليه: أن مفهوم املخالفة إذا اقتضاه السياق.. فإنه يعمـل 
بــه، وإذا اقتضــى الســياق عكســه.. فــال يعمــل بــه، وإذا مل يقتضــه الســياق ومل يقــتض خالفــه.. فــإن 

  5مر يرجع إىل مرتبة اإلشكال؛ ألنه ال يدرى: هل أريد أو مل يرد).األ

وقــال: (اللغــة ال تفصــل يف هــذا األمــر فصــال حامســا، فــالعرب تــارة يعملــون مبفهــوم املخالفــة، 
مبعىن أن املسكوت عنه له حكم خيالف حكم املنطوق، وهذا هو مفهوم املخالفـة، وتـارة ال يفعلـون 
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الســـياق وإىل القـــرائن، مبعـــىن أن ســـياق الكـــالم قـــد يـــدل علـــى مفهـــوم ذلـــك. واألمـــر كلـــه يرجـــع إىل 
  1املخالفة وقد ال يدل).

  وقوع النسخ -7

  2النسخ: رفع حكم شرعي، حبكم شرعي آخر، مرتاخ عنه.

والنسـخ لـيس مــن دالالت األلفـاظ، وإمنـا هــو رفـع خطـاب خبطــاب آخـر. أمـا داللــة اللفـظ ـ 
تهد ـ فهي النظر لكن ملاذا أورد اإلمـام النسـخ ضـمن قسـم  3بني اللفظ واملعىن. اليت يتصرف فيها ا

  دالالت األلفاظ بعد البيان؟

واجلواب: مبحث النسخ هو أحد املباحث األصلية يف علم أصـول الفقـه، وال يكـاد خيلـو منـه  
كتـــاب أصـــويل؛ الرتبـــاط موضـــوع النســـخ مبوضـــوع االســـتدالل بالـــدليل النقلـــي، ومـــن أهـــم شـــروط 

كــون ذلــك الــدليل غــري منســوخ. إال أن األصــوليني يتفــاوتون يف ترتيــب وإيــراد ذلــك االســتدالل أن ي
  4املبحث يف كتبهم، ولكل وجهة نظر واعتبار معني يف املوضع الذي أورده فيه.

وملا كان النسخ نوعا من البيان ـ وليس الرفع ـ عنـد فريـق مـن األصـوليني ـ كاحلنفيـة ـ وجـدناهم 
  5يان.يبحثون النسخ ضمن مبحث الب

وقــد يــدعى وقوعــه يف بعــض  6يــرى اإلمــام أن النســخ واقــع، خالفــا ملــن ادعــى أنــه لــيس واقعــا،
اآليات لكنه ال يسلم من النقد، من ذلك: القول بأن آيات اجلهاد ناسـخة آليـات الصـرب واملوادعـة 

ء والرب والعمل باليت هي أحسن، و(آيات اجلهاد وأحاديثه، وآيات السـيف الـيت ذهـب بعـض العلمـا
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ــا ناســخة آليــات  ــا نســخت آيــات الصــرب، يــرتبط كــل منهــا بســياق خــاص جــدا. والقــول بأ إىل أ
الصرب واملوادعة والرب والتعامـل بـاليت هـي أحسـن مـع املخـالف يف الـدين حكـم لـيس عليـه دليـل، وال 

  1يلجأ إىل النسخ إال عندما ال يكون للجمع مساغ).

  مجال النسخ  -8

هــــو جمـــال األحكـــام، وال جيــــوز النســـخ فيمــــا تعلـــق بأمســــاء اهللا يكـــون النســـخ يف جمــــال واحـــد 
ــا يف كتابــه العزيــز عــن قــوم هــود، وموســى.  2وصــفاته، ويف جمــال األخبــار والقصــص الــيت أخــرب اهللا 

  عليهما السالم.

  نسخ القرآن بحديث اآلحاد -9

د حـــديث األحـــاد ال ينســـخ القـــرآن علـــى الصـــحيح وال احلـــديث املتـــواتر، بـــل حـــديث اآلحـــا 
  3ينسخ حديث اآلحاد فقط، وهذا مذهب اجلمهور.

  النكرة هل هي من ألفاظ العموم؟ -10

العام: هو أحد أقسام 'وضع اللفظ للمعىن' ضمن مباحث: 'القواعـد األصـولية اللغويـة'، وهـو 
  4يف االصطالح: ما وضع وضعا واحدا ملتعدد غري حمصور، مستغرق جلميع ما يصلح له.

  5لى واحد غري معني.النكرة: اللفظ الدال ع

ا ليست عامة؛ ألنك لو قيل لك: أكرم رجال، فأكرمت رجال واحدا.. لكفـى  والصحيح: أ
ا ال تدل على اآلخر إال عن طريق البدل....    ذلك، وأ

                                                             
الورقـة التأطرييــة ملــؤمتر "األقليـات الدينيــة يف البلــدان اإلســالمية اإلطـار الشــرعي والــدعوة إىل املبـادرة"، املنعقــد مبــراكش يف الفــرتة  1

  .10، ص.2016يناير   27إىل  25املمتدة من 
  187سابق، ص.ت وجمايل االختالفات، مرجع  الدالالابن بيه، أمايل 2
 .188ص. ،نفسه املرجع 3
 .175خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 4
 .463قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 5
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ــا  وقــول التفصــيل أوىل، وهــو: أن النكــرة إذا كانــت يف ســياق النفــي أو النهــي، أو الشــرط فإ
  1ملسألة.تعم، وقول القرايف أحوط يف ا

الصــحيح: أنــه ال يعــم  هــل تعــم أم ال؟ حكايــة األحكــام التــي يحكــم بهــا النبــي  -11
  2بلفظه، وإن كان يصح القياس عليه.. فيعم به.

إذا مل تــــذكر (املســــلمات).. فــــإن املســــلمات ، دخــــول المــــرأة فــــي الجمــــع المــــذكر -12
يظهـر مـن تتبـع اللغـة العربيـة، يدخلن يف (املسلمني) وإذا ذكرن.. فلكل اختصاصـه. هـذا هـو الـذي 

  3وذكر املسلمني واملسلمات يف القرآن الكرمي.

  في الخطاب للمؤمنين أو ال يدخل؟ هل يدخل النبي  -13

إال مـا اخـتص  يدخل فيه، فإننا وجدنا أوامر الشرع قد دخل فيهـا النـيب  الصحيح: أنه 
 : ﴿      به   .﴾ 50: [األحزاب[  

  4واألصح أن 'يا أيها الناس' تشمله، واخلطاب املوجه إليه يشمل األمة.

  هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص؟ -14

املخصص: لفظ اصطالحي يف أصـول الفقـه. ويطلـق علـى احلقيقـة واملـراد بـه املـتكلم باخلـاص 
ـــاز ويـــراد بـــه ذلـــك وهـــو اهللا تعـــاىل ورســـوله إذا صـــدر ذلـــك عنهمـــا،  ووجـــد منهمـــا؛ وعلـــى ســـبيل ا

  5الكالم اخلاص املبني للمراد بالعام.

  6العام املنتشر ال يبحث له عن خمصص، وغريه من العام يبحث له عن خمصص.

                                                             
  .229/230ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.  1
 .231، ص.املرجع نفسه 2
  .233، ص.نفسه املرجع 3
 .234/235ص.  ،نفسه املرجع 4
  .284هيثم هالل، معجم مصطلح األصول، مرجع سابق، ص. 5
  .244/245سابق، ص. الدالالت وجمايل االختالفات، املرجع الابن بيه، أمايل 6
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  المطلب الثاني: دالالت المعاني
  من املسائل اليت أبان اإلمام فيها عن رأيه يف هذا القسم اآليت:

  الفرع األول: اإلجماع
تهدين من أمة حممد  يف عصـر مـن العصـور  اإلمجاع يف اصطالح األصوليني هو: اتفاق ا

  .1على حكم شرعي بعد وفاته 

  مسألة 'مخالفة العدد القليل هل تؤثر في اإلجماع'؟ -15

قــال اإلمــام: (ومــذهب مجهــور علمــاء األصــول أن اإلمجــاع يســتبعد اخلــالف، وإذا قلنــا: هــو  
أنه ال يوجد خالف، وإذا وجد اختالف.. فهـذا يسـمى قـول اجلمهـور، وهـو  اتفاق.. فمعىن ذلك:

   2الراجح).

الصــحيح رأي اجلمهــور، وهــو عـــدم مســألة: 'العــامي هــل لــه رأي فـــي اإلجمــاع'؟   -16
  3اعتبار قول العامي.

  المجتهد الذي يعتد برأيه في اإلجماع؟ -17

والعامل يف أصـول الفقـه الـذي ال بصـر لـه  العامل يف العلوم الدنيوية كالرياضيات، وعامل النحو،
بالفقه، وكـذلك الفقيـه الـذي ال بصـر لـه بأصـول الفقـه، كـل هـؤالء ال يعتـد خبالفهـم علـى الصـحيح 

  4يف اإلمجاع. وعلماء النحو يستشارون يف املسائل اليت هلا تعلق بالنحو.

بـه، وهـو مـذهب نعـم يعتـد هل يعتد بإجماع ما بعد الصدر األول، أو ال يعتـد بـه؟  -18
  5اجلمهور واملشهور عن أمحد.

                                                             
 .37مرجع سابق، ص. سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه،.25جم أصول الفقه، مرجع سابق، ص.، معخالد رمضان 1
  .382ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.  2
 .385ص. ،نفسه املرجع 3
  .386ص. ،نفسه املرجع 4
  .389املرجع نفسه، ص. 5
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املسـائل الدنيويـة ال تـدخل يف اإلمجـاع، هل تدخل المسـائل الدنيويـة فـي اإلجمـاع؟  -19
  1وهو الصحيح.

إذا كان من أهل االجتهاد وارتكب العلماء المنحرفون هل يعتد بهم في اإلجماع؟  -20
ا مل يعتد خبالفه، وإن مل يكفر  اعتد خب   2الفه.بدعة كفر 

يف املســـألة خـــالف بـــني هـــل يعتـــد بالتـــابعي فـــي اإلجمـــاع إذا بلـــغ رتبـــة االجتهـــاد؟  -21
العلمــــاء، واختــــار اإلمــــام قــــول مــــن يقــــول أن التــــابعي يعتــــد بــــه إذا تفقــــه مــــع الصــــحابة وبلــــغ مبلــــغ 

تهدين؛ وعرب عن اختياره هذا بقوله: (وهذا القول هو الصحيح عند األصوليني).   3ا

الراجح أن إحداث الصحابة على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟  إذا اتفق -22
  4قول ثالث غري مفصل يعترب رافعا لإلمجاع.

قــال اإلمـام: والصـحيح أن اتفــاق أهـل املدينـة لــيس هـل يعتـد بإجمــاع أهـل المدينـة؟  -23
  5إمجاعا وإن كان مرجحا.

الظـاهر أنـه إذا كـان  ؟إذا اتفق الجمهور على أقوال، فهل يجوز إحداث قول آخر -24
  6له وزن فإنه ال يعترب خارقا لإلمجاع.

  للمسألة ثالث حاالت:هل يجوز خطأ األمة؟  -25

احلالــــة األوىل: اتفــــاقهم علــــى اخلطــــأ يف املســــألة الواحــــدة مــــن الوجــــه الواحــــد، فهــــذا ال جيــــوز 
  إمجاعا.

                                                             
 .389ص.  ،السابق املرجع االختالفات، وجمايل الدالالت أمايل بيه، ابن 1
  .397املرجع نفسه، ص.  2
 .401 ، ص.نفسه املرجع 3
  .407ص. نفسه، املرجع  4
  .404ص. ،نفسه املرجع 5
  .408املرجع نفسه، ص. 6
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  إمجاعا.احلالة الثانية: اتفاقهم على اخلطأ يف مسألتني متباينتني، فهذا جيوز 

احلالــة الثالثــة: املســألة الواحــدة ذات الــوجهني؛ وهنــا ذكــر قــولني: ال ميتنــع، وميتنــع، وقــد رجــح 
  1القول األول بقوله: (والصحيح أن ذلك قد يقع وال يضر).

قــال اإلمــام: (والصــحيح أنــه حجــة، لكنــه ال يصــل إىل حجيــة اإلجمــاع الســكوتي؟  -26
  2درجة اإلمجاع القطعي).

يعتـرب قولـه، وهـو الـراجح لو لم يكن في عصر إال مجتهد واحد هل يعتد به أم ال؟  -27
  3عند األصوليني.

الـــراجح أن رأي األكثـــر يعتـــرب حجـــة، وال يعتـــرب هـــل اتفـــاق األكثـــر يعتبـــر إجماعـــا؟  -28
  4إمجاعا.

هــــل يمكــــن لمــــن يتمســــك بالحــــد األدنــــى وهــــو األقــــل أن يــــدعي أنــــه متمســــك  -29
كــن أن يــدعي أنــه متمســك باإلمجــاع؛ ألن مــن يــرى أكثــر مــن ذلــك فإنــه ال يوافــق ال ميباإلجمــاع؟ 

  5على هذا احلد األدىن.

إذا قال عالم من العلماء في مسألة: 'لم أقف فيها علـى خـالف أو ال نعلـم فيهـا  -30
خالصـة األمـر أن يقـول: حبثـت فلـم أجـد خالفـا، ويكـون خالفا'، هل يعتبر هـذا النفـي إجماعـا؟ 

  6اب استصحاب النفي، واالستصحاب معتد به.هذا من ب

                                                             
  .409ص.  ،السابق املرجع االختالفات، وجمايل الدالالت أمايل بيه، ابن 1
  .411املرجع نفسه، ص. 2
  .411املرجع نفسه، ص. 3
  .411ص. ،نفسه املرجع 4
  .411املرجع نفسه، ص. 5
  .412املرجع نفسه، ص. 6
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ومـن يقـول بقولـه، وإمنـا  1ال يكفر منكر اإلمجـاع، كالنظـامهل يكفر منكر اإلجماع؟  -31
مع عليه املعلوم من الدين ضرورة.   2يكفر من ينكر ا

يقول اإلمام: (وقد اختلف يف جواز بنـاء اإلمجـاع علـى اإلجماع المستند إلى قياس:  -32
  3لصحيح أن ذلك جائز وواقع).القياس وا

  الفرع الثاني: القياس
  تعريف القياس -33

القياس: هو محل معلوم على معلوم يف حكم ملساواته له يف العلة عند القـائس، فإضـافة 'عنـد 
القائس' ضرورة ليشمل التعريف القياس الفاسد، والصحيح كذلك، ومعىن ذلك: أن املسـاواة قـد ال 

   4ولكنها توجد يف ذهن القائس. تكون موجودة يف اخلارج،

هل يكفـي مجـرد اشـتراك األصـل والفـرع فـي العلـة، أم البـد مـن المسـاواة بينهمـا  -34
  في العلة؟

  5املراد باألصل هنا: ما قيس عليه الفرع بعلة مستنبطة منه، وهو ركن من أركان القياس.

  6والفرع هو: ما يطلب حكمه بالقياس، ويتعدى إليه حكم غريه.

                                                             
ألـف كتبـا  ،طائفـة تنسـب إليـه تعـرف بالنظاميـةإسـحاق، كـان النظـام شـيخا ل أبـو: إبراهيم بن سيار بن هانئ البصـري، النظام 1

ه.. الصــفدي، الـوايف بالوفيــات، مرجــع ســابق، 221منهـا: "النكــت" الــذي تكلــم فيـه علــى أن اإلمجــاع لــيس حبجـة. تــويف ســنة 
  .141، ص.01املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق، ج. . عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح12، ص. 06ج.

 .413سابق، ص.  الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع ابن بيه، أمايل 2
. ابـــن بيـــه، مقاصــــد 120ابـــن بيـــه، توضـــح أوجــــه اخـــتالف األقـــوال يف مســـائل مــــن معـــامالت األمـــوال، مرجـــع ســــابق، ص. 3

 .267املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 
  .416ص.  ت وجمايل االختالفات، املرجع السابق،ابن بيه، أمايل الدالال 4
  .69قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 5
م)، 2002-ه1423، (الريـــاض: دار الـــزاحم، 01حممــود حامـــد عثمـــان، القـــاموس املبــني يف اصـــطالحات األصـــوليني، ط. 6

 .233ص.
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: الوصف الذي شرع احلكم ألجله يف األصل، ويتبني وجـوده يف الفـرع، والـذي مبقتضـى العلة
  1وجوده يف الفرع ينتقل احلكم من األصل إىل الفرع.

يقــول اإلمـــام عــن هـــذه املســألة: (القـــول الصـــحيح: أنــه البـــد مــن مســـاواة كاملــة بـــني األصـــل 
  2والفرع حىت نقيس، وال يكفي جمرد االشرتاك).

  قياسخطوات ال -35

تهد يف هذا األصل: هل هو تعبدي، أم أنه معقول املعىن؟   اخلطوة األوىل: أن ينظر ا

تهد عن العلة حىت يقيس عليها.   اخلطوة الثانية: أن يبحث ا

  اخلطوة الثالثة: هذه العلة هل هي علة كاملة، أم علة ناقصة؟

  اخلطوة الرابعة: إحلاق الفرع باألصل هلذه العلة.

  3حيتاج إىل هذه اخلطوات، وهو القياس اجللي، وهو قياس قطعي نتائجه قطعية. وهناك ما ال

  حجية القياس الجلي والواضح -37

  القياس اجللي: قياس ال يبحث فيه عن اجلامع، بل يبحث فيه عن الفارق.

القياس الواضح: يسأل فيه عن الفارق وال يسأل عن اجلامع، إال أن القياس اجللـي يكـون فيـه 
عنــه أوىل بــاحلكم مــن املــذكور، أمــا القيــاس الواضــح: فإنــه يتســاوى فيــه املقــيس واملقــيس  املســكوت
  عليه متاما.

  وهذان القياسان اجللي والواضح قطعيان، خبالف القياس اخلفي، فإنه ظين.

                                                             
  .233سابق، ص.لدالالت وجمايل االختالفات، مرجع  اابن بيه، أمايل 1
  .416املرجع نفسه، ص.  2
  .427ص. نفسه، املرجع 3
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القياس اخلفي: وهو الذي يكون فيه الفرع أخفى من األصـل، فـالفرع يتسـاوى مـع األصـل يف 
  1منه.العلة، لكنه أضعف 

من التطبيقات يف هذا املوضوع: قيـاس جـواز حتريـك األمـوال املرصـودة السـتثمارها ليـزداد ريـع 
الوقـف، ويكــون أكثــر اســتجابة للمصــاحل الــيت وقــف مـن أجلهــا، علــى جــواز املضــاربة يف مــال اليتــيم 

الـذي  بل هو أوىل من تركه تأكله الصدقة؛ والقياس على التصـرف يف مـال الغـري باملصـلحة الراجحـة
  2قد يثاب عليه فاعله.

ويقــول اإلمــام: (وإمنــا قســنا نــاظر األوقــاف املتعــددة علــى األجــري إلثبــات شــيئني: أوهلمــا: أن 
األجــــرة علــــى العمــــل. وثانيهمــــا: أن تعــــدد األوقــــاف حتــــت رعايــــة جهــــة واحــــدة جيــــب أن ال يضــــر 

لضـمان إذا ثبـت تفريطـه باألوقاف، وأن هذا الضرر يرتتب عليه فقدان األجرة، بل قد يرتتب عليـه ا
  3أو تلف بفعله كما يف األجري املشرتك).

  تحقيق المناط -38

حتقيــق املنــاط: عبــارة عــن البحــث عــن الواقــع، ومالحظــة هــذا الواقــع حــىت نطبــق عليــه حكــم 
تهـــد املطلـــق بـــأن فيـــه إحلـــاق فـــرع بأصـــل،  األصـــل. وقـــد استشـــكل كـــون هـــذا النـــوع ال يفتقـــر إىل ا

تهد املطلق!وبالتايل فيه إثبات    العلة يف الفرع مما يقتضي سالمتها من القوادح، وهو من وظيفة ا

واجلواب: أن اإلحلاق هنا ليس بأصل معني، وإمنا بتعمـيم العلـة علـى الفـرع املسـتهدف حيـث 
أصبحت مبنزلـة القاعـدة لـه، فغـرض املسـألة أنـه لـيس إحلاقـا، وإمنـا هـو إثبـات للعلـة يف الفـرع فافهمـه 

   4فإنه دقيق.

                                                             
  .428، ص.سابق مرجع االختالفات، وجمايل الدالالت أمايل بيه، ابن 1
  .38ابن بيه، إعمال املصلحة يف الوقف، مرجع سابق، ص. 2
  .64، ص.املرجع نفسه 3
 .437سابق، ص.الرجع املابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات،  4
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ويقــــول أيضــــا: (والقــــول الفصــــل فيــــه أنــــه القنطــــرة الواصــــلة بــــني حكــــم معــــروف وبــــني منــــاط 
موصوف، وبني حمل مشخص معـني، جلعـل العلـة فيـه حاقـة أي ثابتـة ترتتـب عليهـا األحكـام املنوطـة 
بتلــك العلــة، واحملــل قــد يكــون ذاتــا حســية فيعمــل احلــس فيهــا؛ وقــد يكــون إلصــدار حكــم بتحقيــق 

  1ليها).مناط األحكام ع

عــن طريــق املــوازين اخلمســة: احلــس، واللغــة، والعقــل، والعــرف،  كيــف نحقــق المنــاط؟  -39
  2والطبيعة.

  3إن أول حمقق للمناط هو من يتوجه إليه اخلطاب.من يحقق المناط؟  -40

مـن الـذي حيـدد مـا إذا كـان املـرض شـديدا أو خفيفـا  ومن تطبيقات فتاوى اإلمام يف املسـألة:
أو متوســـطا؟ أجـــاب عنـــه بقولـــه: (هـــذه احملـــددات ترجـــع إىل أهـــل اخلـــربة أو إىل املـــريض نفســـه وإىل 
شـــخص أخـــر لـــه جتربـــة. مبعـــىن أن املـــريض  يعتمـــد علـــى مـــن لـــه جتربـــة. ويف هـــذا العصـــر مـــع وجـــود 

ق املنــاط أي يف احلكــم بكــون هــذا املــرض ممــا األطبــاء واملشخصــني فــإن األمــر يرجــع إلــيهم يف حتقيــ
  يسقط الصوم. 

هناك أمراض كمرض السكر أو مرض الكلى أمراض من شـأن صـاحبها إال يصـوم. فالطبيـب 
هو الذي حيدد  اخلطورة اليت جتعـل املـريض يف حـل أو جتعـل الفطـر واجبـا عليـه. أكـرر كلمـة واجـب 

ـم يـؤدون قربـة وهـم مـع عليه. ألن كثريا من الناس ال يريدون أن يقتنعو  ا برتك الصوم وبالتايل يرون أ
األســف ال يــؤدون قربــة، ألن اهللا وضــع عــنهم الصــوم وجعــل الفطــر يف حقهــم  هــو احلكــم الشــرعي  

  4الذي جيب عليهم أن يفعلوه).

                                                             
. ابن بيـه، تنبيـه املراجـع علـى تأصـيل فقـه الواقـع، 116/117ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص. 1

 .68مرجع سابق، ص.
ابن بيه، تنبيه املراجع على تأصـيل فقـه الواقـع، املرجـع . 72ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، املرجع السابق، ص.  2

  .39السابق، ص.
  .83ابن بيه، تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع، املرجع السابق، ص. 3
 .م18/05/2017أو متوسطا؟. بتاريخ: موقع اإلمام، الفتاوى: من الذي حيدد ما إذا كان املرض شديدا أو خفيفا 4
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ومــــن التطبيقــــات أيضـــــا مســــألة: 'مــــن حيقـــــق املصــــلحة يف الوقــــف؟': (هـــــو الواقــــف والنـــــاظر 
  1املسلمني واملوقوف عليهم املالكون ألمرهم). والقاضي واإلمام ومجاعة

ويقول: (واملطلوب اآلن باإلضافة إىل حتقيق املناط يف األنواع واألشـخاص واألعيـان أن حنقـق 
  2املناط يف أوضاع األمم ومقتضيات الزمان واملكان).

املـال  أما السياسـة الشـرعية فإمنـا هـي مـن جمـاالت حتقيـق املنـاط يف واقـع أنظمـة احلكـم وجبايـة
  3وتصرف الوالة وحتريات القضاة.

اختلــف العمــاء يف تعريفــه اختالفــا كبــريا، وبصــفة عامــة ميكــن أن نقــول إن المناســب:  -41
املناســب: هــو أن توجــد عالقــة عقليــة بــني الوصــف واحلكــم، حبيــث لــو رتــب احلكــم علــى الوصــف، 

سـدة مـن نـوع املفاسـد الـيت لنشأت مصلحة من نوع املصـاحل الـيت يهـتم الشـارع جبلبهـا، أو درئـت مف
  4يهتم الشارع بدرئها، أو تقل املفاسد، أو تكثر املصاحل.

  هل الدوران مسلك من مسالك العلة؟ -42

الـدوران: يســميه بعضــهم 'الطــرد والعكــس' وهــو: عبــارة عــن حــدوث احلكــم حبــدوث وصــف، 
  وانعدامه بعدمه، ويدعى الوصف [مدارا] واحلكم يسمى [دائرا].

على معىن آخر وهو ثبوت احلكم بثبوت العلة وعدمـه بعـدمها، يعـين أن العلـة  ويطلق الدوران
  5تدور مع املعلول وجودا وعدما، وهذا ليس علة بل شرط من شروط العلة.

                                                             
  .78لحة يف الوقف، مرجع سابق، ص.ابن بيه، إعمال املص 1
 .117ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص. 2
  .53ابن بيه، تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص. 3
  .449ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص. 4
. قطــب مصــطفى ســانو، معجــم مصــطلحات أصــول الفقــه، 152هيـثم هــالل، معجــم مصــطلح األصــول، مرجــع ســابق، ص. 5

  .164. حممود حامد عثمان، القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني، مرجع سابق، ص. 210مرجع سابق، ص.
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الــــدوران قــــد يكــــون وجــــودا فقــــط، وقــــد اختلــــف العلمــــاء فيــــه، فبعضــــهم قــــال: إنــــه مســــلك، 
وران عـدما فقـط، وهـذا لـيس مبسـلك وبعضهم قال: إنه ليس مسلكا وهو الصحيح، وقد يكـون الـد

  1إمجاعا.

  الفرع الثالث: األدلة المختلف فيها
دليل يثري الفقه، وميد املفيت بوسـائل مواجهـة احلاجـات املتجـددة دون االستحسان:   -43

أن يرفع مقتضـى النصـوص بالكليـة، أو يقـتحم عقبـة النهـي يف مرتبـة عليـا، وهـو يف الغالـب: إعمـال 
  2يف ختصيص عموم نص أو تقييد إطالقه.ملقصد عام أو خاص 

ومـــن تطبيقـــات االستحســـان يف فتـــاوى اإلمـــام: مســـألة خـــدمات الوقـــف علـــى أي بنـــد؟ هـــل 
تــدخل يف إجــارة النــاظر أم علــى بنــد آخــر حيــدث هلــا مــن ريــع الوقــف؟، يقــول عنهــا: (اختيارنــا أن 

تــه مشــاعة بــني مســئويل يكــون للوقــف بنــدان: بنــد املــوظفني، وهــذا علــى أجــرة النــاظر باعتبــار وظيف
اإلدارة، كـــل مـــن موقعـــه، وحســـب اختصاصـــه خبـــالف العمـــال املســـتأجرين لفـــرتة حمـــدودة. ونفقـــات 
التســويق واملكافــآت وبنــاء املقــرات وترميمهــا وتأثيثهــا، فهــذا ال يكــون مــن أجــرة النــاظر بــل مــن ريــع 

دمات جيــب أن تكــون الوقـف علــى بنـد التســيري. وهــذا الفـرق إمنــا هـو استحســاين، يرجــع إىل أن اخلـ
منفصلة عن أجرة النـاظر. أمـا املوظفـون فاألصـل أن تكـون هلـم أجـرة منفصـلة إال أن اإلدارة احلديثـة 

               3جتعل النظارة للهيئة بكاملها حسب الرتتيبات اإلدارية والتنظيمية. واهللا أعلم).

  ؟شرع من قبلنا: هل هو شرع لنا  -44

 شـرعها اهللا عـز وجـل ملـن سـبقنا مـن األمـم واألقـوام وأنزهلـا علـى شرع مـن قبلنـا: األحكـام الـيت
  4أنبيائه ورسله لتبليغها هلم، كشريعة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم.

  وشرع من قبلنا ال يكون شرعا لنا على القول به إال إذا توفرت فيه ثالثة شروط:
                                                             

  .458سابق، ص. الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع ابن بيه، أمايل 1
 .479، ص.فسهاملرجع ن 2
  .69ابن بيه، إعمال املصلحة يف الوقف، مرجع سابق، ص. 3
  .176هيثم هالل، معجم مصطلح األصول، مرجع سابق، ص. 4
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ماألول: أن يثبت بشرعنا، والثاين: أال ينسخ بشرعنا،    والثالث: أال يكون خاصا 

فــإذا تــوفرت هــذه الشــروط الثالثــة ..فــإن شــرع مــن قبلنــا يكــون شــرعا لنــا علــى الصــحيح مــن 
  1أقوال العلماء.

لو اختلف الصحابة في مسألة علـى قـولين: هـل يجـوز للمجتهـد أن يقلـد إحـدى  -45
  الطائفتين بدون تمحيص؟

درك بالرأي والعقل. وهذا القـول حجـة؛ أو قول الصحايب: أن يقول الصحايب قوال، فيما ال ي
أن يقـــول صـــحايب واحـــد قـــوال، فينتشـــر ذلـــك القـــول يف بقيـــة الصـــحابة انتشـــارا، دون أن يعـــرف لـــه 
خمـــالف مـــن الصـــحابة. وهـــذا هـــو املـــراد بقـــول الصـــحايب عنـــد إطالقـــه، وهـــو الـــذي وقـــع خـــالف يف 

ــــو اختلــــف الصــــحابة يف مســــألة علــــى قــــولني: هــــل جيــــوز للمو  2حجيتــــه. جتهــــد أن يقلــــد إحــــدى ل
تهد أن يعمل رأيه يف املرجحات.   3الطائفتني بدون متحيص؟ الصحيح أن ذلك ال جيوز، فعلى ا

  في أي مقصد تدخل المصالح المرسلة؟ – 46

املصــلحة املرســلة: كــل مصــلحة مل يــرد يف الشــرع نــص علــى اعتبارهــا بعينهــا أو نوعهــا، فهــي 
   4لت على اعتبارها نصوص الشريعة بوجه كلي.مرسلة ـ أي مطلقة ـ عن الدليل، ولكن د

ا تـدخل يف املقصـد احلـاجي والتحسـيين؛  املصاحل املرسلة كما تدخل يف املقصد الضروري، فإ
  5إلحداث حكم يف حمل ال حكم فيه.

  من يقول بالمصالح المرسلة؟ -47

                                                             
 .496/497سابق، ص. الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع ابن بيه، أمايل 1
  .343قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 2
  .505سابق، ص.الرجع املابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات،  3
  .299هيثم هالل، معجم مصطلح األصول، مرجع سابق، ص. 4
  .527سابق، ص. الدالالت وجمايل االختالفات، املرجع الابن بيه، أمايل 5
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ــا تقــول باملصــاحل املرســلة، ولعــل اإلشــكال هــو  بــني مــن يعتــرب فــروع املــذاهب املختلفــة تؤكــد أ
ــا؛ أي أن الشــرع دليــل للمصــلحة،  الــربط الواصــب بــني االعتبــار الشــرعي للمصــلحة واالســتدالل 

 1وهــو قــول أكثــر العلمــاء، وبــني مــن يعتــرب املصــلحة دليــل علــى املشــروعية. وميكــن أن يكــون الطــويف
سـرتوح منـه ذلـك، ويف كـالم العـز بـن عبـد السـالم مـا ي 2رائد هذه املدرسة، كما أنه مذهب املعتزلـة،

  وخاصة يف العاديات دون التعبديات.

ولعل أفضل مجع بني الفريقني، ووصل بني القبيلني، وربط بني احلقلـني حقـل املصـلحة وحقـل 
ا، فهـي مـن جهـة ضـابطة ملقاصـد الشـارع، ومـن جهـة  النصوص الشرعية.. حتكـيم املقاصـد وشـهاد

ـــرد املصـــاب بالعمـــه لتشـــريع جامعـــة ملصـــاحل اإلنســـان األساســـية. وبـــذلك نتجنـــب حتكـــ يم العقـــل ا
أحكــام ملصــاحل ألغــى الشــارع اعتبارهــا، وذلــك يف قضــايا ختــالف الكتــاب والســنة واإلمجــاع؛ كتحــرمي 

   3تعدد الزوجات، ومساواة الرجل واملرأة يف املرياث، وجعل الطالق حقا لكل من اجلنسني.

نئة  غري املسـلمني، الـيت خيتـار فيهـا جـواز ومن تطبيقات هذه املسألة يف فتاوى اإلمام مسألة 
  4، ملا يف ذلك من املصلحة.مرضاهم وعيادة وتعزيتهم نئتهم

  وواضح أخذ اإلمام باملصلحة يف حبثه القيم: "إعمال املصلحة يف الوقف". 

  

                                                             
دي احلنبلي األصويل النحوي امللقـب بـنجم : سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي بن سعيد الطويف الصرصري البغداالطوفي 1

خمتصــر روضــة املوفــق يف اته: "شــرح األربعــني النوويــة"، و"ه بقريــة طــوىف، مــن مصــنف673الــدين، املكــىن بــأيب الربيــع، ولــد ســنة: 
 ه..716شــرح املقامــات احلريريــة".. تــويف ســنة: يــة الســائل يف أمهــات املســائل"، و"بغول علــى طريقــة ابــن احلاجــب"، و"األصــ

  .120، ص.02عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق، ج.
: ويســـمون بأصــحاب العـــدل والتوحيــد، ويلقبـــون بالقدريــة والعدليـــة، وأصــول مـــذهبم هــي التوحيـــد، والعــدل، والوعـــد المعتزلــة 2

، فمــن خــالفهم يف التوحيــد مســوه مشــركا، ومــن خــالفهم يف والوعيــد، واملنزلــة بــني املنــزلتني، واألمــر بــاملعروف، والنهــي عــن املنكــر
الصــفات مســوه مشــبها، ومــن خــالفهم يف الوعيـــد مســوه مرجئــا، ومــن اكتملــت وحتققــت فيـــه هــذه األصــول اخلمســة فهــو املعتـــزيل 

 .358حقا.. عبد املنعم احلفين، موسوعة الفرق واجلماعات واملذاهب اإلسالمية، مرجع سابق، ص.
  .571 الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.ابن بيه، أمايل 3
  .430ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص. 4
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ومــن مقرتحاتــه فيمــا خيــص حقــوق اإلنســان: (صــياغة املوقــف اإلســالمي بشــكل واضــح مــع 
  1ن كتاب وسنة واجتهاد لألئمة، يقوم على القياس واملصاحل املرسلة).مراعاة النصوص الشرعية م

ـــة املختلـــف فيهـــا'، ويعـــرف يف االصـــطالح علـــى أنـــه: مـــا العـــرف -48 : أحـــد أقســـام 'األدل
اعتـاده النــاس وألفــوه سـواء كــان قــوال أو فعــال، ويعـرف بأنــه مــا اســتقر يف النفـوس مــن جهــة العقــول، 

  2وتلقته الطباع بالقبول.

يعتــرب قاعــدة فقهيــة يرجــع إليهــا يف حتديــد وضــبط األشــياء الــيت مل يــرد هلــا ضــابط مــن  والعــرف
  3الشرع وال من اللغة.

هـل لـه منـع زوجتـه مـن  ومن الفتاوى النموذجية للشيخ ابن بيه هنا ما أجـاب بـه علـى سـؤال:
ع إىل العـادة العمـل؟: (الـذي يظهـر يل ـ وأنـا إن شـاء اهللا مـن أهـل السـنة واجلماعـة ـ أن املسـألة ترجـ

وإىل األفراد، فهناك بعض املناطق إذا منعت فيها املرأة مـن العمـل فقـد يكـون ذلـك سـببا خللـل كبـري 
يف البيـت، فلـو بقيـت يف البيـت لكـان ذلــك سـببا إىل خلـل، وألدى إىل مفاسـد أكثـر، وبالتـايل فــإن 

وهـــي زوجـــة  4ه أمســاءاملســألة تـــوزن مبيــزان املصـــاحل واملفاســـد، فقــد كانـــت الصــحابيات يعملـــن، فهـــذ
   .(6كانت تعمل فكانت تعلف ناضحا للزبري    5الزبري

                                                             
  .177ابن بيه، حوار عن بعد حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم، مرجع سابق، ص.  1
  .  203هيثم هالل، معجم مصطلح األصول، مرجع سابق، ص.  2
  .578ايل االختالفات، مرجع سابق، ص.ابن بيه، أمايل الدالالت وجم 3
وهـي بنـت أيب بكـر الصـديق، أسـلمت قـدميا مبكـة، وتزوجهـا الـزبري بـن العـوام، ة، : أمساء بنت عبد اهللا بـن عثمـان التيميـأسماء 4

بقليـل، وهاجرت وهي حامل منه بولده عبد اهللا، فوضعته بقباء، وعاشـت إىل أن ويل ابنهـا اخلالفـة مث إىل أن قتـل، وماتـت بعـده 
  .12، ص.08وكانت تلقب ذات النطاقني. ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة، مرجع سابق، ج. 

: بن خويلد بن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـي بـن كـالب القرشـي األسـدي، أبـو عبـد اهللا، حـواري رسـول اهللا الزبير بن العوام 5
  ه يف ود هلـم باجلنـة، وأحـد السـتة أصـحاب الشـورى، وكـان قتلـوابن عمته. أمه صفية بنـت عبـد املطلـب، وأحـد العشـرة املشـه

وكـان قتــل الــزبري بعـد أن انصــرف يــوم اجلمـل، وكــان الــذي قتلـه رجــل مــن بـين متــيم يقــال لـه عمــرو بــن ، 36مجـادى األوىل ســنة: 
 .460، ص. 02.سابق، جالرجع املجرموز قتله غدرا مبكان يقال له وادي السباع. ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة، 

 م.18/05/2017موقع اإلمام، الفتاوى، هل له منع زوجته من العمل؟. بتاريخ:  6
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ومــن تطبيقاتــه يف حبثــه عــن "إعمــال املصــلحة يف الوقــف" قولــه: (مــا يســتحقه النــاظر مــن ريــع 
  1الوقف ال حد له شرعا وإمنا حتدده مصلحة الوقف والعرف اجلاري الذي ال جيايف املصلحة).

  سد الذرائع -49

الـذرائع: أحـد أقسـام 'األدلـة املختلـف فيهــا'، ومعـىن سـد الـذرائع: منـع  التصـرف اجلــائز، سـد 
  2الذي يؤدي إىل ارتكاب تصرف آخر حمظور.

الظـــاهر أن مــــذهب مالــــك وأمحـــد يف الــــذرائع أقــــوى مـــن حيــــث النقــــول، وأوضـــح مــــن جهــــة 
ا باحليــل حـــىت املعقــول؛ فــإن الشـــريعة جــاءت حلكمــة وملصـــلحة، فتفويــت حكمتهــا وإلغـــاء مصــاحله

  يصبح ذلك أمرا ثابتا متعارفا عليه وعادة مستقرة.. أمر ال يقره الشرع.

وهـــذا األصـــل يتـــداخل مـــع أحـــد عشـــر أصـــل، وقاعـــدة بعضـــها متفـــق عليـــه، وبعضـــها خيـــتص 
قــدم علــى جلــب بــبعض املــذاهب، ومنهــا: عمــل أهــل املدينــة، دليــل املصــاحل املرســلة، درء املفاســد م

، ما ال يتم الواجب إال بـه، اعتبـار الشـبهات، األمـور مبقاصـدها، احلمـى للربـا، لاملصاحل، اعتبار املآ
  3مبدأ التهمة، قاعدة ارتكاب أخف الضررين، قاعدة التعاون على الرب والتقوى.

األصــولية هلــذه املســألة توجيــه اخلــالف بــني العلمــاء يف مســألة اإلجيــار  اإلمــامومــن توجيهــات 
  4سد الذرائع. املنتهي بالتمليك منعا بقاعدة

  الفرع الرابع: التعادل و التراجيح
التعادل اصطالحا: عبارة عما إذا تعارضت األدلة ومل يكن لبعضها مزية على البعض اآلخـر، 
والتعـادل ال يقـع بــني الـدليلني القطعــني مطلقـا، وكــذلك ال يقـع بــني الـدليل القطعــي والـدليل الظــين، 

                                                             
 .59ابن بيه، إعمال املصلحة يف الوقف، مرجع سابق، ص. 1
  .231قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 2
  .627سابق، ص.ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع ينظر:  3
 .44توضيح أوجه اختالف األقوال يف مسائل من معامالت األموال، مرجع سابق، ص. 4
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التعـادل بـني الـدليلني الظنيــني، أي: بـني خـرب اآلحـاد وخــرب لكـون القطعـي مقـدما علـى الظــين، وأمـا 
  1اآلحاد، فإن القياس املنطقي يدل على جوزاه.

الرتجيح: تقدمي أحـد الـدليلني املتعارضـني علـى اآلخـر، لوجـود مزيـة فيـه، جتعـل العمـل بـه أوىل 
  2من العمل باآلخر.

مــن التطبيقــات يف خطــوة قبــل احلكــم بــالرتجيح، وقــد جعــل الجمــع بــين النصــوص:   -50
هــذا املوضــوع مســألة التعدديــة الــيت مــن مظاهرهــا األقليــة غــري املســلمة يف الــبالد املســلمة، ويف هــذا 
يقول: (لقد قررنا أن من بني عناصـر منهجيتنـا اجلمـع بـني النصـوص قبـل احلكـم بـالرتجيح أو القـول 

تهـد قبـل اللجـوء بالنسخ، أو عدم الثبوت. إن حماولـة اجلمـع الـيت هـي اخلطـوة األوىل الـ يت خيطوهـا ا
إىل وسائل الرتجيح تتمثل يف حماولة اجلمع بـني الـدليلني. يعـين أن اجلمـع بـني الـدليلني املتقـابلني مـن 
الكتـــاب أو الســـنة أو منهمـــا أو مـــن نصـــني للمجتهـــد ولـــو كـــان اجلمـــع مـــن وجـــه كتخصـــيص العـــام 

وافـق اآلخـر الـذي هـو نـص واجـب. وهلـذا باخلاص وتقييد املطلـق باملقيـد وتأويـل الظـاهر منهمـا مبـا ي
  فاجلمع كما تقدم محل كل نص على حالة ختتلف عن احلالة األخرى.

إنه الوضع املالئم حلالـة األقليـات يف الـديار اإلسـالمية اليـوم، فالعقـد الـذي ينطبـق علـيهم هـو 
ـــالنوع قـــدمي بـــاجلنس، حتـــرتم فيـــه اخلصوصـــية وتتمتـــع فيـــه األقليـــة حبريـــة  ممارســـة دينهـــا عقـــد جديـــد ب

ويتضــامنون يف إدارة شــئون دنيــاهم طبقــا لواجبــات وحقــوق حمــددة بالدســتور العقــالين الــذي يكفــل 
التـــــــوازن والتعـــــــايش الســـــــعيد وســـــــيادة حكـــــــم القـــــــانون وتســـــــوية اإلشـــــــكاالت السياســـــــية بالعـــــــدل 

  3واإلنصاف).

حا إن الرتجــيح لــه ثالثــة أســس هــي: داللــة اللفــظ قــوة وضــعفا ووضــو  أســس التــرجيح: -51
  وغموضا.

                                                             
  .90هيثم هالل، معجم مصطلح األصول، مرجع سابق، ص. 1
  .130قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 2
المية اإلطـار الشــرعي والــدعوة إىل املبـادرة"، املنعقــد مبــراكش يف الفــرتة الورقـة التأطرييــة ملــؤمتر "األقليـات الدينيــة يف البلــدان اإلســ 3

  .20م، ص.2016يناير   27إىل  25املمتدة من 
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أما األساس الثاين: فتفاوت مراتب ثبـوت الـدليل يف إفـادة غلبـة الظـن قـوة وضـعفا فيمـا يتعلـق 
واألســـاس الثالـــث: الرتجـــيح باعتبـــار املـــدلول  باألخبـــار ســـندا ومتنـــا، وقـــد تكفـــل بـــه أهـــل احلـــديث.

ــا ترجــع إىل  غلبــة الظــن يف والــذي يرجــع يف أغلبــه إىل املعــاين واملقاصــد. وحاصــل قاعــدة الرتجــيح أ
  1ترجيح أمر على مقابله.

ولذا لرتجيح قـول أو إحـداث قـول جديـد ينبغـي أال ينـاهض نصـا صـرحيا، وال خيـالف مقصـدا 
  .2أكيدا، وال يهدم قاعدة أو إمجاعا ثابتا

إن القناعـة احلاصـلة عـن الـدليل تتفـاوت بتفـاوت قـوة الـدليل الـيت : قوة الدليل دعامتا -52
ثبــوت الــورود ووضــوح الداللــة. فــإذا كــان الــورود ثابتــا ثبوتــا ال يتطــرق إليــه  تقــوم علــى دعــامتني مهــا:

شك بأن كان قرآنا أو حديثا متواترا أورث علما أكيدا يوجب االعتقاد ويلزم بالعمل، على خـالف 
يف العدد الذي به يكون احلديث متواترا، لكن العدد إذا نزل عن العدد املطلوب للتـواتر وارتفـع عـن 

  3إن بعضهم يطلق عليه أنه مشهور وأنه يفيد علما دون العلم املستفاد من األول.اآلحاد ف

  توجيه اإلمام رد بعض الصحابة رضوان اهللا عليهم لبعض أخبار اآلحاد -53

ــا تتعلــق بشــهادة  4يقــول اإلمــام: (وأجــاب املــازري بأجوبــة عــن هــذه األخبــار وغريهــا منهــا أ
ـا  ا املرء عن نفسه فلهذا احتيج إىل مزيد من االستيثاق ويكفي ـ حسـب رأينـا ـ أن نقـول: إ يدفع 

  5وقائع أعيان ال عموم هلا واستفاضة عملهم خبرب اآلحاد يكفي يف ترجيح العمل به).

                                                             
 .38ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص. 1
  م.03/06/2018تأصيل، بتاريخ:  -موقع اإلمام، احملافظة على األعمال 2
 .13ص.  سابق، مرجع الواقع، فقه تأصيل على املراجع تنبيه بيه، ابن 3
يعــرف باإلمــام، ولــد مبــازر، وإليهــا نســب، وهــو علــم مــن  ،عبــد اهللا أبــو: حممــد بــن علــي بــن عمــر التميمــي املــازري، المــازري 4

هـان" أليب املعـايل أعالم املالكية، يفزع إليـه يف الطـب كمـا يفـزع إليـه يف الفتـوى. لـه مصـنفات منهـا: "شـرح التلقـني"، و"شـرح الرب 
 :التعليقـــة علـــى املدونــــة"، تـــويف ســــنةح مســــلم"، و"املعلـــم يف شــــرح صـــحيصــــول مـــن برهــــان األصـــول"، و"املســـمى بــــ"إيضاح احمل

عبـــد اهللا مصـــطفى . 186، ص. 01خملـــوف، شـــجرة النـــور الزكيـــة يف طبقـــات املالكيـــة، مرجـــع ســـابق، ج.  ه باملهديـــة..536
  .26، ص.01األصوليني، مرجع سابق، ج.املراغي، الفتح املبني يف طبقات 

 .55ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص. 5
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  العمل بالقول الضعيف وترك الراجح -54

إن مكانــة القــول الــراجح حمفوظــة، وحقوقــه مصــونة؛ لكــن املقاصــد حتكــم عليــه بالــذهاب يف 
  1إجازة، وال حتيله إىل التقاعد، ريثما ختتفي املصلحة اليت من أجلها تبوأ القول الضعيف مكانه.

  وقد استخلص اإلمام ثالثة شروط من أقوال املالكية يف العمل بالضعيف، وهي: 

  ول املعمول به ضعيفا جدا.أن ال يكون الق -ا

  وأن تثبت نسبته إىل قائل يقتدى به علما وورعا. -ب

  2وأن تكون الضرورة حمققة. -ج

والعمل بالضعيف لعروض مصلحة جتلب أو مفسدة تدرأ، رفقا بالعباد، وتيسريا علـى النـاس، 
  3املتقدمة. هو الذي يتبناه اإلمام يف فقه األقليات مع االلتزام بالضوابط املالكية الثالثة

  4يف مسألة إمامة املرأة للرجال يف الغرب راعى فيها هذا املعىن. وفتوى اإلمام

  اللغة والترجيح -55

   5اللغة العربية أساس ال غىن عنه للرتجيح بني األقوال يف عملية دراسة الفقه املقارن.

  ﴿ومــــــن التطبيقـــــــات هلــــــذا املعـــــــىن الــــــذي ذكـــــــره: (موقــــــع البـــــــاء يف قولــــــه تعـــــــاىل: 

﴾ ؟ فيعتضـد قـول القـائلني جبـواز هل الباء للتبعـيض مبعـىن [مـن] التبعيضـية ]06: [المائدة

مســح بعــض الــرأس، أو البــاء صــلة زائــدة؟ فيتقــوى قــول القــائلني بوجــوب تعمــيم الــرأس، والنــزاع يف 
املسألة نزاع يتعلق مبوضع الباء وهو بني النحاة أصال. والشواهد كثرية تـدل علـى زيـادة البـاء يف سـتة 

                                                             
  .119ابن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 1
 .173ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص. 2
 .174املرجع نفسه، ص. 3
 .205تأيت يف: ص.   4
  .54سابق، ص.مرجع ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات،  5
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مـا، واملفعــول بــه، وهــذا مواضـيع، وهــي املبتــدأ واخلـرب واحلــال املنفــي عاملهــا و  الـنفس والعــني املؤكــدة 
   1يرجح مذهب مالك، ويدل على حاجة الفقيه للغة).

وإذ يقـــرر أنـــه ال غـــىن عنهـــا للرتجـــيح بـــني األقـــوال فإنـــه يبـــني يف بعـــض األمـــاكن بـــأن اللغـــة ال 
ف حتسم اخلالف يف بعض املسائل، ومن ذلك قوله بعد حديثه عن النظـر إىل وجـه اهللا وذكـر اخلـال

﴿يف املسألة يقرر قائال: (ويف رأيي أن اللغة ال حتسم، قال تعاىل:   

  ﴾  وقـــد تعـــدت بـــإىل، ولكـــن  ]280: [البقـــرة

هــو الــذي يؤيــد مــذهب أهــل الســنة، وجيعــل نــاظرة مبعــىن  2»إنكــم تــرون ربكــم«الصــحيح: احلــديث 
  3الرؤية.

وعنــد تعرضــه ملســألة القــرء أكــد بأنــه ال حســم للخــالف فيــه مــن الناحيــة اللغويــة، ألن العــرب 
  4نطقت باالثنني.

  الرجوع إلى اللغة باعتبار الحقيقة العرفية كمرجح -56

للغة باعتبار احلقيقة العرفية تطورا لالستعمال اللغوي مـن شـأنه أن يرى اإلمام أن الرجوع إىل ا
يلغـي اخلــالف يف عشــرات املسـائل يف بــاب األميــان، مث يؤكـد علــى أن هــذ املقـرتح ســيلغي اخلالفــات 

كمـــا يـــدعو إىل االســـتفادة مـــن االســـتعمال العـــريف للغـــة يف   5أو يـــؤدي إىل اجتهـــاد ترجيحـــي فيهـــا.

                                                             
  .44، ص.السابق رجعامل االختالفات، وجمايل الدالالت أمايل بيه، ابن 1
 .527، ص.16ج. ،10906حــــديث صــــحيح: أمحــــد بــــن حنبــــل، مســــند أمحــــد، مرجــــع ســــابق، مســــند أيب هريــــرة، رقــــم:  2

ـاُب  ،)م2001-ه1421 الرسـالة،( ،01.ط شليب، املنعم عبد حسن: حتقيق الكربى، السنن النسائي، تَ ـوِت  كِ ُ ـاةُ  ،النـُّع افَ َ ع  اْلمُ
ــةُ  َ ُقوب ُ اْلع ــاُب مرجــع ســابق، بــاب اجلــيم،  الكبــري، املعجــم الطــرباين، .164 .ص ،07. ج ،7713: احلــديث رقــم ،وَ َ ــاِن  ب َ ي َ  ُكْفــرِ  بـ
ِميَّةِ  هْ ِل  اْجلَ ةِ  الضُّالَّ َ ْؤي زَّ  الرَّبِّ  بِرُ َجلَّ  عَ ، ِيف  وَ ةِ امَ َ ي   .295.ص ،02.ج ،2229: رقم اْلقِ

 .166سابق، ص. الدالالت وجمايل االختالفات، املرجع الابن بيه، أمايل 3
  .172املرجع نفسه، ص. 4
  .42-40، ص. املرجع نفسه 5
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ل القـــبض والتقـــابض يف البيــع، وكمـــدلول احلـــوز واحليـــازة يف اهلبـــات...إىل القضــايا املعاصـــرة، كمـــدلو 
   1غريها.

  الفرع الخامس: االجتهاد
تهد وسعه يف طلب العلم باألحكام الشرعية بطريق االستنباط.   2االجتهاد هو: بذل ا

  االستنباط -57

ة القرحيـة، وهـي االستنباط: استخراج املعاين من النصوص فيما يعضل ويهم بفـرط الـذهن وقـو 
ـــأثر يف أغلـــب أمرهـــا بـــالظروف االجتماعيـــة والفكريـــة والسياســـية واالقتصـــادية  عمليـــة ال ختلـــو مـــن ت

  3السائدة للفرد واجلماعة يف عصر من العصور.

فجعــل االســتنباط نــوعني مهــا: القيـــاس وشـــهادة األصــول، الــيت  4يقــول اإلمــام: (أمـــــا الشــريازي
االســـتنباط أوســـع مـــن ذلـــك بكثـــري، فهـــو قـــد يكـــون مـــن دالالت  تعـــين االســـتقراء. وحنـــن نـــرى أن

األلفاظ يف حال خفاء الداللة، كما يكون يف معقول الـنص، سـواء تعلـق األمـر بقيـاس العلـة، وغـريه 
  5من األقيسة كقياس الشـبه وقيـاس الداللة، أو االســتقراء أو القيــاس الشمويل وقياس العكس).

  اللغة كشرط لالجتهاد -58

تهـد بقولـهعـرب (وأنـا أرى أن  : اإلمـام بصـراحة عـن رأيـه يف اللغـة العربيـة كدرجـة تشـرتط يف ا
معرفة اللغة العربية منها ما هو شرط صحة يف االجتهاد، وهو املعرفة املتوسطة، فـال يصـح االجتهـاد 

                                                             
  .35، ص.السابق املرجع االختالفات، وجمايل الدالالت أمايل بيه، ابن 1
 .21خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 2
 .61قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 3
ه، 393 :: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد اهللا، الفقيه، الشافعي، األصـويل، ولـد بفـريوز أبـاذ سـنةالشيرازي 4

ـا كـل مـن جـاء بعـده  كتابـا اللمـع" يف األصـول، وألـف  ، و"املهـذب" يف الفقـه، و"مـن الشـافعية ومنهـا: "التنبيـه"ألف كتبـا انتفـع 
ه.. تقــي الــدين ابــن قاضــي شــهبة، 476 :"التبصــرة" يف األصــول. تــويف ســنةيف طبقــات الفقهــاء، ولــه "النكــت يف اخلــالف"، و

. عبــد 238، ص. 01هـــ)، ج. 1407،، (بـريوت: عــامل الكتـب01طبقـات الشــافعية، حتقيـق: احلــافظ عبـد العلــيم خــان، ط.
 .256، ص.01اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق، ج.

  .90ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص. 5
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وسـيبويه. ومـا ذكـره الشـاطيب  1دون هذه املعرفة، ومنها ما هو شـرط كمـال، وهـو بلـوغ درجـة اخلليـل
كان ضرورة يف عصر االجتهاد األول، أما يف هذه العصـور بعـد أن عفـت رسـوم العربيـة مـن ناحيـة، 
ومــن ناحيــة أخــرى  دونــت أكثــر املباحــث اللغويــة الــيت حيتــاج إليهــا يف علــم األصــول.. فيجــب أن 

تهــــد ملمــــا بتلــــك املباحــــث حميطــــا مبــــداركها، وهلــــذا فــــإين اعتــــ رب  رأي الشــــاطيب مــــن بــــاب يكــــون ا
الكمـال، فبــدون معرفــة اللغــة العربيــة ال يكمــل االجتهــاد، وال يــتم علــى الفقيــه االعتمــاد، إال أنــه إذا 

تهـــدين، ودســـكرة  2أخـــذ منهـــا نصـــيبا، واســـتكمل الشـــروط األخـــرى.. صـــح أن يـــدخل يف زمـــرة ا
  3املفتني).

مـــاعي، ويســـميه باإلفتـــاء يـــرفض اإلمـــام مصـــطلح االجتهـــاد اجل، االجتهـــاد الجمـــاعي -59
تهـد وسـعه  اجلماعي، معلال ذلـك  بـأن االجتهـاد يرجـع يف تعريفـه إىل قناعـة شخصـية؛ ألنـه بـذل ا
ذه الوصف صحيحا مـن حيـث  للوصول إىل احلكم الشرعي، وميكن أن يكون االجتهاد اجلماعي 

ا عبـارة عـن تبـادل الـرأي بـني فقهـاء ال يصـلون يف الغالـب إىل درجـة االجتهـاد املطلـق وال  اللغة، أل
م  املقيد، ينضاف إليهم خرباء يف االقتصـاد أو الطـب غـري خمتصـني يف الشـريعة اإلسـالمية؛ ملسـاعد
يف حتقيـق املنـاط، وذلـك أمـر ال غبـار عليـه. مستأنسـا بـأن أبـا حنيفـة ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ كـان ينـاقش 

ذا خـــالف أحــدهم رأي أبـــا حنيفـــة ســـجل أصــحابه للوصـــول يف النهايـــة إىل نتيجــة ســـتكون رأيـــه، وإ
  4بامسه يف كتب الرواية، وما اعتربوا ذلك اجتهادا مجاعيا، وإن كان يف اللغة كذلك.

                                                             
اللغـة واألدب، وواضــع اخلليـل بـن أمحـد بـن عمــرو بـن متـيم الفراهيـدي األزدي اليحمـدي، أبـو عبــد الـرمحن: مـن أئمـة  الخليـل: 1

ــا. وهـو أسـتاذ سـيبويه النحــوي. ولـد ومـات يف البصـرة، و  عــاش فقـريا صـابرا. لــه  علـم العـروض، أخـذه مــن املوسـيقى وكـان عارفـا 
"العــــروض"، و"الـــــنقط و"تفســـــري حــــروف اللغـــــة "، و مجلــــة آالت العــــرب"،يف اللغـــــة،  و"معــــاين احلـــــروف"، و" "كتــــاب "العــــني

. 47مرجــــع ســــابق، ص. هـــــ.. أبــــو بكــــر اإلشــــبيلي، طبقــــات النحــــويني واللغــــويني،  170 ســــنة: والشــــكل"، و" الــــنغم"، تــــويف
 .314، ص. 02، األعالم، مرجع سابق، ج.الزركلي

: بنـــاء علـــى هيئـــة القصــر، فيـــه منـــازل وبيـــوت للخـــدم واحلشـــم، وليســـت بعربيـــة حمضـــة. ابـــن األثـــري، النهايـــة يف غريـــب دســـكرة 2
 م)،1979-هـــ1399، ط.د، (بــريوت: املكتبــة العلميــة، حممــود حممــد الطنــاحيو احلــديث واألثــر،  حتقيــق: طــاهر أمحــد الــزاوى 

 .117، ص.02ج.
 .53تالفات، مرجع سابق، ص.ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االخ 3
 .203، مرجع سابق، ص.اعة الفتوى وفقه األقليات. ابن بيه، صن660ص. ،نفسه رجعامل 4
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  المطلب الثالث: منهجه في تناول المسائل األصولية 
  وهذا وفق اآليت: 1،يربز منهجه من خالل كتبه اليت ألفها يف أصول الفقه واملقاصد

ن املقدمـة التقسـيم والرتتيـب والتفريـع، حـىت إاحلـدود و تأثر اإلمـام بـاملنطق يظهـر ذلـك يف  -1
ـــا ابـــن رشـــد ـــا تشـــبه تلـــك الـــيت قـــدم  ايـــة املقتصـــد"، والـــيت مسهـــا  2الـــيت قـــدم  تهـــد و يف "بدايـــة ا

النفيضــة، حتــدث فيهــا عــن كيفيــة اســتنباط األحكــام؛ وتأمــل يف قولــه: (يف هــذا املؤلــف الــوجيز رتبنــا 
الـدالالت اللفظيـة، وهـو ترتيـب متـدرج ـ غـري مسـبوق ـ تولـدت فيـه الداللـة مـن أصـلها وهـو اللغـة، 

ومـن أمثلـة التقسـيم قولـه  3مـن العالقـة بـني اللفـظ واملعـىن). لتتناسل من األعم إىل األخص، انطالقا
يف "تنبيـــه املراجـــع علـــى تأصـــيل فقـــه الواقـــع" وهـــو يتحـــدث عـــن معاجلـــة مشـــكلة األمـــة فيمـــا يتعلـــق 
بــالواقع: (وبــرزت أمــام الصــحوة الــيت ترشــحت لقيــادة ســفينة األمــة يف تعاملهــا مــع الشــريعة، مشــكلة 

وجهـــل بتـــأثري كلـــي الواقـــع يف  -2عـــدم إدراك الواقـــع، -1يف: ثالثيـــة األبعـــاد، تكمـــن لـــدى بعضـــها
األحكام بنـاء علـى العالقـة بـني النصـوص وجهل مبنهجية استنباط -3األحكام الشرعية يف اجلملة، 

، واعتمـد يف مقاربتـه التجديديـة ألصــول الفقـه علـى مـا يسـمى عنـد املناطقــة 4واملقاصـد وبـني الواقـع)
فيقــرتح يف هــذه املقاربــة (مقدمــة منطقيــة تــدرس فيهــا عــد مــن ذلــك بــل ويــذهب أب ،5بالعلــل األربعــة

واجلزئـــي تؤصـــل للتعليــل، وتظهـــر مـــدى التواصـــل بـــني علمـــي  األقيســة الثالثـــة الشـــمويل واالســـتقرائي
  6.املنطق واألصول)

                                                             
 . من البحث.77ينظر: ص.  1
ـ  : حممد بن أمحد بن أيب الوليد بن رشد، الشهري باحلفيد الغرنـاطي ويلقـب بقاضـي اجلماعـة، وكنيتـه أبـو الوليـد، كـانابن رشد 2

بنائـه بزوجـه.  عاكفا على النظر والتأليف، حكي عنه أنه مل يدع النظـر وال القـراءة منـذ عقـل إال ليلـة وفـاة والـده وليلـة رمحه اهللا ـ 
تهافـت" يف افـت الله مصنفات منها: "فلسفة ابن رشد"، و"منهاج األدلة" يف األصـول، و"خمتصـر املستصـفى" يف األصـول، و"

تالــرد علــى الغــزايل، و" ايــة املقتصــد" يف الفقــه، و"هــد بدايــة ا ه مبــراكش ونقلــت 595تلخــيص كتــب أرســطو"...تويف ســنة: و
 .38، ص.02ج. جثته إىل قرطبة.. عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق،

 .324/325ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.  3
 .124ص.  سابق، مرجع لواقع،ااملراجع على تأصيل فقه  تنبيه بيه، ابن 4
 .28-26 ابن بيه ، إثارات جتديدية يف حقول األصول،  مرجع سابق، ص. 5
 .164املرجع نفسه، ص.  6
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"أمـــايل لـــدالالت وجمـــايل االختصـــار: وهـــو أمـــر مقصـــود، فقـــد عـــرب صـــراحة بـــأن كتابـــه  -2
تصر بقوله: (راجح القدح يف املطوالت، فقد أعرضنا عـن سـردها يف هـذا عبارة عن خم االختالفات"

  1املختصر لعدم إنتاج بعضها).
وذكـــر األثــــر  عرضـــه األقــــوال يف املســـألة،إبـــداء رأيـــه يف املســـائل األصــــولية، وذلـــك بعـــد  -3

آلراء الفقهي املرتتب على االختالف فيها، وتعريف املصطلحات، مع التمثيل والتعليق واجلمع بـني ا
، واإلجابــة عـن اإلشــكاالت، ؟اخلــالف، ومرتبـة اخلــالف هـل هـو لفظــي أم اصـطالحي بوبيـان سـب

بعــض يف معــاين  كمــاوقــد يقحــم بعــض قضــايا العقيــدة الــيت هلــا عالقــة باملوضــوع   ؛واملناقشــة والنقــد
وإذا كانــت املســألة األصــولية ال يرتتــب عليهــا أثــر فقهــي يــذكر ذلــك، فمــن ذلــك قولــه:  2.احلــروف

(هناك مسألة يذكرها األصوليون لعالقتهـا احلميمـة باالستصـحاب، وإن كانـت يف احلقيقـة ال تـؤدي 
إىل نتيجـــة، وال حتـــدث أثــــرا فقهيـــا، وهــــذه املســـألة هـــي: 'هــــل يكلـــف النــــايف بـــدليل، أم ال يكلــــف 

ـــه عالقـــة مبوضـــوعاته يضـــيفو  3بـــدليل؟'. لـــدرس األصـــويل، ففـــي لانطالقـــا مـــن فهمـــه العميـــق  مـــا ل
االجتهاد بتحقيق املناط يشري إىل (أمهية دراسة الواقع الدويل وتأثريه على النظم والتشـريعات احملليـة، 
 ومسألة احلريات الفردية واجلماعية املنوه عنها يف الدسـاتري ومواثيـق حقـوق اإلنسـان، ومـدى مالئمـة

 4ذلك لنظام العقوبات يف الشريعة املطهرة)
، وهـذا مالحـظ يف كتبــه، ومـن مقاصـده يف التكــرار مـا عـرب عنــه: يكـرر بعـض املباحــث -04

(وإن كـان بعضــها مكـررا ملــا يف التكــرار مـن مزيــة تركيـز املعلومــات يف ذهــن املتلقـي، حــىت حيفظهــا يف 
، فمــثال عنــد حديثــه عــن 5لــم وعمــاد املعرفــة)ذاكرتــه، ويفهــم معناهــا، واحلفــظ والفهــم مهــا عنصــرا الع

 6.حرفيا "صناعة الفتوى"ده قد نقل ذلك يف كتابه وى اجلماعية يف باب االجتهاد جنالفت
رجـع فيـه (مل أ اعتمد يف "أمايل الـدالالت" علـى جمموعـة مـن الكتـب، قـال عـن ذلـك: -05

ليلـة مـن كتـب األصـول بالدرجـة إىل كتاب بعينه، ولكنه ـ إن شاء اهللا ـ حصيلة ملا يف كتـب ليسـت ق

                                                             
 .466ص. سابق، مرجع االختالفات، وجمايل الدالالت أمايل بيه، ابن 1
-164سـابق، ص.الرجـع املكمسألة رؤية اهللا، وعلمه، ومسألة  تأويـل املتشـابه. ينظـر: أمـايل الـدالالت وجمـايل االختالفـات،   2

166. 
  .489ص. ،نفسه رجعامل 3
 .162ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص.  4
  .323ص. سابق،ال رجعامل االختالفات، وجمايل الدالالت أمايل بيه، ابن 5
 .202/203. ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص.659/660املرجع نفسه، ص. 6
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"مراقـي السـعود" و"خمتصـر الروضـة"، ويف "تنبيــه  ، وقـد أكثـر النقـل فيــه مـن1األوىل والفقـه والتفسـري)
املراجــع علــى تأصــيل فقــه الواقــع" اعتمــد أساســا علــى مــا كتبــه أبــو حامــد الغــزايل يف "املستصــفى"، 

 2أفضل من كتب يف املوضوع. يامها إو"األساس"، وما كتبه الشاطيب يف "املوافقات"، معتربا 
ـــهقّســـ -06 إىل أبـــواب، واألبـــواب تشـــتمل علـــى فصـــول، وهـــو ال  "أمـــايل الـــدالالت" م كتاب

يقصد بالفصل ما يقسم عند املعاصرين إىل مباحث، وقد يعنـون بــ 'بـاب'، مث يف ختامـه يقـول: (يف 
االجتهـــاد، وصـــنيعه يف .كمـــا قـــد يقســـم البـــاب إىل مســـائل كصـــنيعه يف بـــاب 3ختـــام هـــذا الفصـــل)

مباحث اإلمجاع، وما يؤكد ما سـبق قولـه: (إن فيـه عـدة مباحـث: النظـر يف تعريفـه لغـة واصـطالحا، 
 4ونستعرض حمرتزات التعريف يف ستة فصول، لنعرض مباحث اإلمجاع يف اثنتني وعشرين مسألة).

أن قلت لإلمـام، لنقله النقوالت الطويلة أحيانا يكون فيها [قلت]، وقد يظهر للقارئ  -07
 لكنها قد تكون له كما قد تكون لغريه.

ـا يف امتة أو خالصة. وذلك ألن كتبه حتغالبا خيتم  الباب خب -08 توي علـى حبـوث شـارك 
 مؤمترات أو ملتقيات علمية.

بصراحة وصدق جيـد يف بابـه، فهـو كمـا "أمايل الدالالت وجمايل االختالفات" كتاب  -09
 6يف "أماليه" أو ابـن الشـجري 5ال يدعي صاحبها حفظ أيب علي القايل(فهي أمال  وصفه صاحبه:

يف "جمالســه" فهـــي ابنـــة دهرهـــا، ونتيجـــة عصـــرها، ســـيجد فيهـــا طالـــب الفقـــه فقهـــا مقارنـــا، وطالـــب 
األصـــول أصـــول الفقهـــاء واملتكلمـــني، ودارس اللغـــة مـــادة أصـــيلة وشـــجرة ظليلـــة، شـــجرة الـــدالالت 

                                                             
  .09سابق، ص.ختالفات، مرجع ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل اال 1
 .127 .ص سابق، مرجع الواقع، فقه تأصيل على املراجع تنبيه بيه، ابن 2
  .566.. ص508ص. السابق، املرجع االختالفات، وجمايل الدالالت أمايل بيه، ابن 3
  .381املرجع نفسه، ص. 4
: إمساعيــل بـن القاسـم بـن عيــذون بـن هـارون بـن عيسـى بــن حممـد بـن سـلمان، أبــو علـي القـايل: أحفـظ أهــل أبـو علـي القـالي 5

"البارع" مـن أوسـع كتـب  واألشعار. وله " ويسمى "أمايل القايل" يف األخبارشعر واألدب، أشهر تصانيفه: "النوادرزمانه للغة وال
، مرجــع ســابق، طبقــات النحــويني واللغــويني، ه.. أبــو بكــر اإلشــبيلي 356ويف ســنة: "املقصــور واملمــدود واملهمــوز". تــاللغــة، و

  .321، ص. 01.. الزركلي، األعالم، مرجع سابق، ج.185ص. 
، الشـريف، املعـروف بـابن الشـجري: مـن أئمـة العلـم باللغـة : هبة اهللا بـن علـي بـن حممـد احلسـين، أبـو السـعاداتابن الشجري 6

جملسا، و"احلماسة" ضـاهى بـه محاسـة أيب متـام،  84مولده ووفاته ببغداد. من كتبه: "األمايل" أماله يف  واألدب وأحوال العرب.
، و"شــرح التصــريف "، و"شــرح اللمــع البــن جــين"و"ديــوان خمتــارات الشــعراء"، و"ديــوان شــعر"، و"مــا اتفــق لفظــه واختلــف معنــاه

، ص. 20ه.. الــذهيب، ســري أعــالم النــبالء، مرجــع ســابق، ج. 542". وكــان حســن البيــان حلــو األلفــاظ، تــويف ســنة: امللــوكي
 .74، ص. 08. الزركلي، األعالم، مرجع سابق، ج.194
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 لرتشــيد جيــد يف موضــوعه، حيــث جــاء "املقاصــد مــن مشــاهد" وكــذا كتابــه 1ومنــاط االختالفــات).
 التعامـــل يف املشـــارب اخـــتالف علـــى بنــاء وهـــذا فيهـــا، النظـــر وتســديد املقاصـــد مـــع التعامـــل وضــبط

فقد جاء للبحـث عـن أرضـية جتديديـة لفقـه  "الواقع فقه تأصيل على املراجع تنبيه" كتابه وأما. معها
 واقع املرحلة.

 ، حيث يقـول2على عالقة أصول الفقه باملقاصد ه األصوليةبخالل كتيؤكد اإلمام من  -10
: (فــدليل اإلمجــاع دليــل تــوقيفي يرجــع إىل نــص الشــارع يف "أمــايل الــدالالت وجمــايل االختالفــات" 

باعتبــار اإلمجــاع حجــة، لكنــه مــن جهــة أخــرى مــن املقاصــد باعتبــار قصــد الشــارع إىل حتميــل األمــة 
لـــق بالتشــريع، واختيـــار األصـــلح، وتزكيــة اتفاقهـــا الــذي يعصـــمها مـــن مســؤولية، وإعطائهـــا مهمــة تتع

اخلطــأ، ويؤمنهــا مــن الزلــل، خبـــالف االخــتالف والشــقاق، فهــو مظنــة اجلـــور عــن اجلــادة والتيــه عـــن 
   ﴿احملجة      ﴾ :مع عليها قد تكون ، ]09[النحل مث املوضوعات ا

مبنيـة علـى دليـل مقصـدي، كالقيــاس، واملصـاحل املرسـلة عنـد مــن يقـول بصـلوحيتها لتأسـيس اإلمجــاع 
  فبهذين االعتبارين ميكن إضافته إىل أدلة معقول النص..

أمـــا قـــول الصـــحايب: فهـــو وإن كـــان عنـــد مـــن أخـــذ حبجيتـــه يرجـــع إىل نصـــوص تتعلـــق بتزكيـــة 
أمنوذجـــا لألمـــة، وليكــــون الشـــارع، ليكــــون هـــذا اجليـــل قـــدوة، و  فإنـــه يرجـــع إىل قصـــد الشـــارع هلـــم،

  ارتباطها به ملهما ألجياله الالحقة.

واألمر ينطبق على 'دليل شرع من قبلنا شرع لنا'، فمن أثبتـه أثبتـه بنـاء علـى نصـوص، إال أنـه 
اء قبلهـا، الـذين يشـكلون مبـرياث األنبيـ  يعتمـد أيضـا علـى  قصـد الشـارع وصـل أمـة النـيب اخلـامت 

    3منارات هدى على طريق البشرية).

ويف هذا السفر القيم يف جزئه الثاين املخصـص لـدالالت املعـاين افتتحـه مبقدمـة عـن املقاصـد، 
وجـــه فيهـــا ســـبب وضـــع هـــذه املقدمـــة لـــدالالت املعـــاين، ومـــا هـــي الفائـــدة مـــن املقاصـــد. وعالقتهـــا 

                                                             
 .09ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص. 1
، (الريــــــاض: دار اهلجــــــرة، 01، مقاصــــــد الشــــــريعة اإلســــــالمية وعالقتهــــــا باألدلــــــة الشــــــرعية، ط.يراجـــــع: حممــــــد ســــــعيد اليــــــويب 2

  م).1994-ه1418
  .330 /329سابق، ص. الرجع املابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات،  3
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ـــأبواب أصـــول الفقـــه؟. ـــا وابنـــا امتزاجهـــا بـــأبواب  ويقـــول يف خامتـــة1ب الكتـــاب عـــن مواضـــيعه: (وأبرزن
ــــزاج الــــروح باجلســــد). وكتابــــه "مشــــاهد مــــن املقاصــــد" أهــــم مشــــهد فيــــه هــــو مشــــهد  2األصــــول امت

'االستنجاد باملقاصد' إذ يعترب هذا املشهد باكورة البحث العلمي يف املقاصـد يف هـذا العصـر حيـث 
د وأدلـــة أصـــول الفقـــه، هـــذا الـــرتابط الـــذي مثرتـــه األحكـــام بـــني باألمثلـــة واألدلـــة الـــرتابط بـــني املقاصـــ

  اجلزئية.

عمق اإلمـام يف فهـم مـادة أصـول الفقـه، وطـول باعـه يف التأصـيل أمكنـه مـن تقـدمي تإن  -11
: (إن احلصــيلة عنــه 3يف مســألة 'جتديــد أصــول الفقــه'، يقــول الباحــث إيهــاب اللمعــي طــرح متكامــل

ا العالمة عبد  اهللا بن بيه جعلته يقدم أكثـر مـن منحـى جتديـدي ألغلـب العلـوم العلمية اليت حيظى 
 .فكرية من مجيع املذاهب اإلسالميةالشرعية، وكلها حتظى بالقبول لدى األوساط ال

وميثل الدرس األصويل أهم تلك املشاريع التجديدية واليت يتصدرها، وذلك ألنه ميثـل منهجيـة  
ممــا أتــاح لــه تقــدمي مقاربــة علميــة منضــبطة، ومقاربــة  الوســاطة بــني الــنص الشــرعي والعقــل اإلنســاين،

عملية واضحة وشاملة ومتكاملة. إن املنهجية التجديدية يف أطروحـة العالمـة عبـد اهللا بـن بيـه تتسـم 
جبملة من املزايا اليت جتعلها تفوق كثريا من الدراسات اليت قدمت كمقرتحات إلعادة جتديد وتفعيـل 

وظائفـــه العلميـــة والعمليـــة، وال تعتـــرب جمـــرد شـــعارات تفقـــد الواقعيـــة أدوات الـــدرس األصـــويل ليقـــوم ب
ـــا يف ركـــام  واملصــداقية، بـــل جتديـــد يف داخـــل املنظومــة األصـــولية إلعـــادة إحيـــاء مــا انـــدرس مـــن أدوا
العصــور. فــإن املشــروع التجديــدي ميكــن أن نصــفه بأنــه واضــح املعــامل، ومرتــب األفكــار واألدوات، 

  4نهجيته، ومتكامل مبحتواه).ورصني بأدلته، وشامل مب

                                                             
  .331ص. السابق، املرجع االختالفات، وجمايل الدالالت أمايل بيه، ابن 1
 .672املرجع نفسه، ص. 2
: إيهاب حممد جاسم اللمعي، باحث عراقي معاصر، حاصـل علـى شـهادة الـدكتوراه بعنـوان "اآلراء التجديديـة إيهاب اللمعي 3

األصـــولية عنـــد الشـــيخ عبـــد اهللا بـــن بيـــه"، مـــن إنتاجـــه العلمـــي: "نظـــرات يف إشـــكاليات االجتهـــاد بفقـــه الواقـــع"، و"نظـــرات يف 
    عاشور"، و"الرمحة يف تشريع العبادات التخفيف أمنوذجا". التجديد األصويل عند اإلمام حممد الطاهر بن

 .26بيه، (خمطوط)، ص.إيهاب اللمعي، اآلراء التجديدية األصولية عند الشيخ عبد اهللا بن  4
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االهتمام والعناية باللغة العربية وإبراز حاجة الفقيه إليها، وشـرطيتها لالجتهـاد، ويقـرتح  -12
يف أطروحته التجديدية يف مدلول الدليل: (وضع مقدمة عن اللغـة تتضـامن فيهـا العلـوم اللغويـة، لغـة 

ك دراســــة مقارنــــة عــــن املــــنهج الغــــريب يف وحنــــوا وبالغــــة وصــــرفا، باإلضــــافة إىل األصــــول، مبــــا يف ذلــــ
  1.اللسانيات واهلريمينوطوقيا انطالقا من ثالثي الوضع واالستعمال واحلمل لتوليد الدالالت)

مل يتناول اإلمام مجيع املسائل األصولية يف كتبه، وقد جاءت املسائل اليت حبثها تـرتاوح  -13
  إىل األسباب اآلتية:بني االختصار والطول، وإفراد التأليف، وذلك يرجع 

 اليت تفرض برناجما معينا. طبيعة مقررات التدريس -

النظـر إىل احلاجـة الـيت متليهـا الواقـع، فلمـا كــان معظـم مشـكلة بعـض أفـراد األمـة يف تنزيــل  -
ويف دالالت األلفــاظ، األحكــام اجلزئيــة علــى الواقــع، وعــدم التــوازن بــني الكلــي واجلزئــي، 

يفــــرد ف جنــــده يــــويل عنايــــة خاصــــة هلــــذه املواضــــيع،لفتــــاوى؛ النــــوازل واوإمهــــال املقاصــــد يف 
ويفـــرد لقضـــية  مؤلفـــه "تنبيــه املراجـــع علـــى تأصــيل فقـــه الواقــع"، الجتهــاد بتحقيـــق املنــاطل

يقــدم لــدالالت الفقــه كتابــه "مشــاهد مــن املقاصــد"، و  الــرتابط بــني املقاصــد وأدلــة أصــول
 .'لالجتهاد اللغة وشرطية حووالن العربية اللغة إىل الفقيه حاجة'األلفاظ مبقدمة 

الدعوات العلميـة الـيت توجـه إليـه لبحـث بعـض القضـايا العلميـة، مث يضـعها يف مؤلفاتـه يف  -
ا املناسب.  2مكا

ــــــق  بوضــــــوح فيمــــــا ت، جتســــــد3دعــــــوة اإلمــــــام إىل العمــــــل اجلمــــــاعي يف التجديــــــد -14 يتعل
 الرتشــيد مركــز يف البــاحثني مــن جمموعــة مــع كبــرية بعنايــة يبحــثباالجتهــاد بتحقيــق املنــاط إذ 

تجلــى أيضـا تطبيــق مـا دعـا إليــه يف مسـامهته الفعالــة ، ويالواقـعفقـه  مســائل لنـدن يف والتجديـد
  بالبحوث واالجتهادات العلمية يف نوازل العصر.

                                                             
 .164.ص سابق، مرجع األصول، حقول يف جتديدية إثارات بيه، ابن 1
 . 88'، ص.الكتب على وتعليقه ومداخالته أحباثهراجع مطلب: ' 2
يشرتك فيه اخلرباء مع الفقهاء).  ريعة مجاعيا متاشيا مع روح العصر،قال اإلمام ابن بيه: ( اقرتحنا أن يكون التجديد يف الش 3

  . 165ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص.
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 : االجتهاد المقاصدي عند ابن بيهالمبحث الثاني

  المطلب األول: مدلول االجتهاد المقاصدي
اســم مركـب مـن مصــطلحني مهـا: االجتهـاد، واملقاصــد، فهـو إذن مركــب  االجتهـاد املقاصـدي

إضايف، ألن االجتهاد مضاف، واملقاصد مضاف إليه، ومعلـوم أن معرفـة املركـب متوقفـة علـى معرفـة 
  أجزائه، ومن هنا كان البد من التعريف باملصطلحني، مث التعريف باالجتهاد املقاصدي كعلم.

  الفرع األول: تعريف االجتهاد
مشتق من مادة (ج ه د) مبعىن: بذل اجلهـد 'بضـم اجلـيم' وهـو الطاقـة، أوال: االجتهاد لغة، 

  أو حتمل اجلهد 'بفتح اجليم' وهو املشقة.

  1[جهد] اجليم واهلاء والدال أصله املشقة، مث حيمل عليه ما يقاربه. 

واجلهـد: ويف جممل اللغـة: (جهـد: اجلهـد: املشـقة يقـال جهـدت نفسـي، وقـد قـالوا أجهـدت. 
هود: اللنب الذي  ]79: [التوبة ﴾      ﴿ـ  الطاقة، قال اهللا ـ جل ثناؤه وا

  2قد أخرج زبده. واجلهاد: األرض الصلبة).

هــود، وصــيغة االفتعــال تــدل علــى  ويف لســان العــرب: واالجتهــاد والتجاهــد: بــذل الوســع وا
  3االجتهاد بذل الوسع يف طلب األمر، وهو افتعال من اجلهد الطاقة.ف يف الفعل.املبالغة 

قال اإلسنوي: (االجتهاد يف اللغة عبارة عن استفراغ الوسـع يف حتصـيل الشـيء، وال يسـتعمل 
  4إال فيما فيه كلفة ومشقة، تقول: اجتهد يف محل الصخرة وال تقول: اجتهدت يف محل النواة).

  
                                                             

 .486، ص. 01ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج. 1
م)، 1986 -هـــ 1406(بــريوت: مؤسســة الرســالة،  ،02حتقيــق: زهــري عبــد احملســن ســلطان، ط.ابــن فــارس، جممــل اللغــة،  2

 .200ص. ، 01ج.
 .135. ص ،03.ج سابق، مرجع العرب، لسان منظور، ابن 3
ايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول، ط. 4 م)، 1999 -هـــ1420، : دار الكتــب العلميــة، (بــريوت01عبــد الــرحيم اإلســنوي، 

  .394ص. 
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  اصطالحا ثانيا: االجتهاد

متنوعة وخمتلفة، و يعود السبب يف االختالف والتعدد إىل األصوليني لالجتهاد كثرية  تعاريف
  أمرين:

: اخـــتالفهم يف تكييـــف االجتهـــاد، فبعضـــهم ذهـــب إىل أن االجتهـــاد هـــو فعـــل األول منهمـــا
تهد.. فاألول عرفه بأنـه اسـتفرا  تهد، وبعضهم ذهب إىل أن االجتهاد صفة قائمة با غ اجلهـد أو ا

تهد جتعله قادرا عـل حتصـيل احلجـج.. ومـال أغلـب العلمـاء  بذل الوسع، والثاين عرفه بأنه ملكة با
  إىل املفهوم األول، ومل يذهب إىل املفهوم الثاين إال النادر.

: اختلــف العلمــاء مــن حيــث احلكــم الــذي يثبــت باالجتهــاد هــل هــو قطعــي أم ظــين، الثــاني
عرفـوا االجتهـاد بأنـه 'بــذل اجلهـد لطلـب العلـم باألحكـام الشـرعية'، والقــائلون فالقـائلون بأنـه قطعـي 

  1بأنه ظين عرفوا االجتهاد بأنه 'استفراغ اجلهد لتحصيل ظن حبكم شرعي'.

ولكثــرة التعــاريف، وبنــاء علــى التوجيــه الســابق، اختــار التعريــف اآليت: اســتفراغ الفقيــه الوســع 
    2لتحصيل ظن حبكم شرعي.

  الثاني: تعريف المقاصدالفرع 
  أوال: المقاصد لغة

املقاصد مجع مقصد ـ بفتح ما قبل آخره ـ إذا أردت املصـدر مبعـىن القصـد، وإذا أردت املكـان 
مبعىن: جهة القصـد فيكسـر مـا قبـل آخـره. والقـاف والصـاد والـدال أصـول ثالثـة، يـدل أحـدها علـى 

  3إتيان شيء وأمه، واآلخر على اكتناز يف الشيء.

                                                             
يــد 28-19.م)، ص1984-ه1404مؤسســة الرسـالة، ، (02ي، االجتهـاد يف اإلسـالم، ط.شـريف العمــر  ناديـة 1 . عبـد ا

 -ه1418، (قطـــــــر: وزارة األوقــــــاف والشــــــؤون اإلســـــــالمية، 01، االجتهــــــاد اجلمـــــــاعي يف التشــــــريع اإلســــــالمي، ط.السوســــــة
 .44م)، ص.1998

، ( دار ابـــن حـــزم، 01ابـــن احلاجـــب،  خمتصـــر منتهـــى الســـؤل واألمـــل يف علمـــي األصـــول واجلـــدل، حتقيـــق: نـــذير محـــادو، ط. 2
  .1204، ص.02م)، ج.2006-ه1427

 .95، ص. 05ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج . 3
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ســـر الصـــناعة البـــن جـــين: أصـــل 'ق ص د' ومواقعهـــا يف كـــالم العـــرب: االعتـــزام والتوجـــه ويف 
  1والنهود والنهوض حنو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا أصله يف احلقيقة.

  ثانيا: المقاصد اصطالحا

   ، يبيراعي املعاين اليت أشار إليها الشاطاختار يف تعريف املقاصد تعريف ابن بيه وذلك ألنه: 

ويشـــمل اســـتعماالت الفقهـــاء واألصـــوليني للفـــظ املقاصـــد. فهـــي: (املعـــاين اجلزئيـــة أو الكليـــة 
املفهومــــة مـــــن خطــــاب الشـــــارع ابتـــــداء، أصــــلية أو تابعـــــة، وكـــــذلك املرامــــي واملرامـــــز واحلكـــــم 
والغايـات املسـتنبطة مـن اخلطـاب، ومـا يف معنـاه مـن سـكوت مبختلـف دالالتـه مدركـة للعقــول 

 2نة ملصاحل العباد معلومة بالتفصيل أو يف اجلملة).البشرية متضم

  الفرع الثالث: تعريف االجتهاد المقاصدي كلقب
ــــار اخلــــادمي    ــــدين بــــن املخت ــــور ال العمــــل مبقاصــــد الشــــريعة، وااللتفــــات إليهــــا،  3:تعريــــف ن

ا يف عملية االجتهاد الفقهي.   4واالعتداد 

: إعمــال العقـل يف تبـني مقاصــد الشـارع يف كـل النصــوص تعريـف عبـد الســالم آيـت سـعيد   
واألحكام، وسرب أغور معانيها والكشف عـن غايـة الشـارع مـن تشـريعاته، رعايـة ملقاصـد الشـريعة يف 

                                                             
  .36، ص. 09مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس ، ط.د، (دار اهلداية، ت.د)، ج. 1
. ابــن بيــه، مقاصــد املعــامالت ومراصــد الواقعــات، مرجــع ســابق، 32/33ابــن بيــه، مشــاهد مــن املقاصــد، مرجــع ســابق، ص. 2

  .47ص. 
، لـه عـدة كتـب وأحبـاث منشـورة منهـا: "االجتهـاد املقاصـدي"، و"علـم املقاصـد يتونسـ: عـامل نور الدين بـن مختـار الخـادمي 3

يـة"، و"املصـلحة املرسـلة"، و"االستنسـاخ يف ضـوء األصـول واملقاصـد"، حتقيـق كتـاب "اإلشــارات الشـرعية"، و"الـدليل عنـد الظاهر 
ــا املعاصــرة، ط.يف أصــول الفقــه املــالكي" أليب الوليــد البــاجي.. نــور الــدين بــن خمتــار اخلــادمي، املناســبة الشــرع ، 01ية وتطبيقا

  .399م)، ص. 2006-ه1427م، أمريكا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي/ بريوت: دار ابن حز (
، 01الثامنـة عشـر، ط. :، السـنة65: العـدد قاصـدي: حجيته..ضـوابطه.. جماالتـه،نور الدين بن خمتـار اخلـادمي، االجتهـاد امل 4

 .39، ص.01م)، ج.1998-ه1419 (قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
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ــال  فقــه الــنص وتنزيلــه، الــيت تشــكل الضــابط املنهجــي والعمــق الثقــايف والرؤيــة املســتقبلية لألمــة يف ا
  1التشريعي واحلضاري.

بـذل الوسـع يف نيـل حكـم شـرعي وفقـا لغايـات ومرامـي  هـا سـعد إمساعيـل الصـيفي:تعريف م 
  2الشريعة مراعاة ملصلحة اخللق يف الدارين.

للتعـــريفني الســـابقني حيـــث  الباحثـــة بعـــد النقـــد الـــذي وجهتـــه جـــاءوهـــذا التعريـــف األخـــري    
دي من خالل املقاصـد ذكرت أن تعريف اخلادمي اعرتاه الدور، فهو أراد أن يعرف االجتهاد املقاص

ـــج مــنهج التفســـري  وال ميكــن للمجتهــد مقاصـــديا أن جيتهــد دون املقاصــد. وتعريـــف آيــت ســعيد: 
  .3والبيان واالستطراد والتطويل ومل يقتصر على أفراد املعرف، بل كان فيه شيء من احلشو

ويـــرى حممـــد ســـامل بـــن عبـــد احلــــي بـــن دودو أن االجتهـــاد املقاصـــدي موظـــف للقصــــد ال    
احــث عنــه، إذ البحــث عــن قصــد الشــارع مــن مهمــة االجتهــاد االســتنباطي يف شــطره املعتمــد علــى ب

ذا تعبري معاصر عن قاعدة الن   4.ظر يف املآالت بفروعها املعروفةاالستقراء، فهو 

وهــذا التوظيــف ينبغــي أن يكــون يف إطــار: محايــة مقاصــد التشــريع مــن التوظيفــات املشــوهة    
فة املشـــروعية ألوضـــاع ال مشـــروعية هلـــا بوجـــه مـــن الوجـــوه أو لســـلب صـــفة أو املوجهـــة إلضـــفاء صـــ

                                                             
 مفهومــه: املقاصـدي االجتهـاد: "عنـوان حتـت الــدكتوراه شـهادة علـى حاصـل معاصـر، مغــريب باحـث: سـعيد آيـت السـالم عبـد 1

ينظـــر  ..الربــاط اخلـــامس حممــد جبامعـــة  اإلنســانية والعلـــوم اآلداب كليــة مـــن الريســوين، أمحـــد: الــدكتور إشـــراف" ضــوابطه جماالتــه
  م.23/05/2017. بتاريخ:  www. maghress.comموقع: 

  :غــزة-اإلســالمية اجلامعــة( ،ماجســتريرســالة  -يف عصــر اخللفــاء الراشــدين اعيــل الصــيفي، االجتهــاد املقاصــديمهــا ســعد إمس 2
 .27/28م)، ص.2010-ه1432يعة والقانون كلية الشر 

 .27املرجع نفسه، ص. 3
 الشريعة مقاصد: الدويل املؤمترحبث ألقي يف  -حممد سامل بن عبد احلي بن دودو، االجتهاد املقاصدي منزلته وماهيته، 4

لس، العصر وقضايا  .07ص. م،2010 فرباير 25 – 22– املصرية األوقاف وزارة – اإلسالمية للشؤون األعلى ا
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املشــروعية عــن أوضــاع تكتســبها اكتســابا كــامال بشــهادة دالالت النصــوص القاطعــة يف داللتهــا ويف 
ا.   1ثبو

يقول القرايف: (االجتهاد قد يكون يف تعيني املقاصد كتميز األخت مـن األجنبيـة وقـد يقـع يف 
د يف أوصـــاف امليـــاه ومقاديرهـــا عنـــد مـــن يعتـــرب املقـــدار واملقصـــد هـــو الطهوريـــة، الوســـائل كاالجتهـــا

والقاعدة أنه مهمـا تبـني عـدم إفضـاء الوسـيلة إىل املقصـد بطـل اعتبارهـا كمـا إذا تيقنـا أن املـاء الـذي 
  2الصالة بطهارة أخرى). اجتهدنا يف أوصافه ماء ورد منقطع فإنه جيب إعادة

تهــد إىل التوســعة تيســريا لرفــع احلــرج عنــد  : 'منظومــةالتعريــف المختــار مــن القواعــد توجــه ا
االقتضــاء، وإىل التضـــييق احتياطــا إلبقـــاء التكليــف عنـــد االقتضــاء، وأنـــه مل يعــنت باألخـــذ بـــالرخص 

   3فقط، وإمنا اعتىن باألخذ بالعزائم أيضا'.

  المطلب الثاني: مالمح االجتهاد المقاصدي عند ابن بيه
إن جهود اإلمام يف تفعيل املقاصد نوع من االجتهاد املقاصدي على حـد بعـض التعـاريف    

ىل فكــر الشـــيخ وكتاباتــه ومشـــاركاته جيـــد أن د املقاصــدي. والـــذي يطــالع ويتطلـــع إالســابقة لالجتهـــا
الشــيخ رجــل مقاصــدي مــن الدرجــة األوىل، فهــو عنــدما يكتــب ويــتكلم عــن املقاصــد جنــد اســتثمار 

  قاصد باديا جليا يف تلك الكتابات والكلمات. وتنشيط امل

قـــال الـــدكتور أمحـــد زكـــي ميـــاين: (وفضـــيلة العالمـــة الشـــيخ الـــدكتور عبـــد اهللا بـــن بيـــه غـــين عـــن 
ـددين، الـذين مجعـوا بـني  التعريف. فهو من علمـاء هـذا العصـر املالكيـة البـارزين، وفقهـاء املقاصـد ا

واســع، واإلدراك العميــق للواقــع، واالستشــراف الــواعي العلــم املســتوعب للــرتاث الفقهــي اإلســالمي ال

                                                             
: مكتبــــة الرشــــد، ، (الريــــاض01الفقهــــي، ط.حــــرز اهللا، ضــــوابط اعتبــــار املقاصــــد يف جمــــال االجتهــــاد وأثرهــــا بــــن عبــــد القــــادر  1

  .353م)، ص.2007-ه1428
         .  130، ص.02القرايف، الذخرية، مرجع سابق، ج. 2
 .07ص.مرجع سابق،  جتهاد املقاصدي منزلته وماهيته،حممد سامل بن عبد احلي بن دودو، اال 3
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للمستقبل، وعنايـة الشـيخ ابـن بيـه بفقـه مقاصـد الشـريعة وإبداعـه فيـه معـروف ومشـهور ويظهـر هـذا 
  2، كما ظهر يف غريه من مؤلفاته القيمة).1جليا يف هذا الكتاب

  ومن الرباهني على ما أمجل اآليت:

  3الحدود  صياغةالفرع األول:    
، تتبــــع اإلمــــام اســــتعماالت الفقهــــاء واألصــــوليني للفــــظ مقاصــــد أوال: تعريــــف المقاصــــد    

  الشريعة فوجد أن:

  4االستعمال األول: ما يقصد الشارع بشرع احلكم.

ــــــل  االســــــتعمال الثــــــاين: نفــــــس احلكــــــم املنصــــــب علــــــى املصــــــلحة جلبــــــا واملفســــــدة درءا فتقاب
  5بالوسائل.

م اليت تؤثر يف العبادات واملعامالت.االستعمال الثالث: نوايا املكلفني    6وإرادا

وبعــد حتليــل لــبعض التعــاريف الــيت عرفــت املقاصــد، وتوجيــه النقــد هلــا، والتعليــق عليهــا، وتتبــع 
اسـتعماالت الفقهــاء للفــظ املقاصــد ركـب اإلمــام هــذا التعريــف للمقاصـد: (املعــاين اجلزئيــة أو الكليــة 

أو تابعـــة، وكـــذلك املرامـــي واملرامـــز واحلكـــم والغايـــات  املفهومـــة مـــن خطـــاب الشـــارع ابتـــداء، أصـــلية
املستنبطة من اخلطاب، وما يف معنـاه مـن سـكوت مبختلـف دالالتـه مدركـة للعقـول البشـرية متضـمنة 

  ملصاحل العباد معلومة بالتفصيل أو يف اجلملة.

ليكـــون وهـــذا التعريـــف الـــذي يـــدمج القصـــود االبتدائيـــة املنشـــأة بالقصـــود الثانيـــة الناشـــئة،    
احملدود جنسا واحدا وليس أجناسا خمتلفة، ويراعي املعاين اليت أشـار إليهـا الشـاطيب متفرقـة مـن إبـراز 

                                                             
 أي كتاب: مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات. 1
  .06ابن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 2
 ...املناطقة عند التعاريف أنواع اختالف حسب على وتراكيبها صيغها ختتلف اإلمام عند التعريفات: مالحظة 3
  .14.. ابن بيه، عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، مرجع سابق،ص16ابن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع سابق، ص. 4
 .17ابن بيه، عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، املرجع السابق، ص.  5
 .20. عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، املرجع السابق، ص. 23ابن بيه، مشاهد من املقاصد، املرجع السابق، ص. 6
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املصــــلحة كفصــــل مـــــن فصــــول احلــــد وإدراك العقـــــل الــــذي يتنــــاول املعـــــاين األوىل والثانيــــة، وبـــــذلك 
  1نستوعب خمتلف العناصر املكونة يف تعريف املقصد جنسا ونوعا وفصال وخاصة).

كـن أن يشـرح تعريـف اإلمـام ـ كنمـوذج تطبيقـي ـ بقولـه: (واحلـق أن للمـال مقاصـد بعضـها مي 
أصــلي، وبعضــها تبعــي، وبعضــها كلــي وبعضــها جزئــي، وكــل هــذه املقاصــد الكليــة واجلزئيــة مســتفادة 
من الكتاب والسنة: من حفظ وتوثيق، وتداول، وإذا أردنا ترتيب هذه املقاصد من حيث املقصدية 

ى وزن املصلحة، فإن أعلى مقصد هو: الكسب وإجياد املال، مث حفظ املال، وتتفرع مـن القائمة عل
  2هذا األخري مجلة من املقاصد: حسن التدبري، االدخار، الوسطية يف اإلنفاق، منع االعتداء،...).

وهذا التفسري والتمثيل عرب عنه بقوله: (نقرر وجود مقاصد كربى قطعية ثابتة بأكثر من دليـل 
ا كثبوت العلل، ومقاصد عامـة تنتشـر يف كـل بـاب مـن أبـواب يف ح كم التواتر، ومقاصد ثانوية ثبو

الشــريعة، ومقاصــد خاصــة ختــص بابــا واحــدا، أو طائفــة مــن أحكــام أحــد األبــواب. ومقاصــد جزئيــة 
ــي). ــذا يتضــح توالــد املقاصــد، وترابطهــا وتضــامنها وتسلســلها وتراتبهــا يف ســلم  3يف كــل أمــر و و

  4م واخلصوص، تتدرج بني العام واألعم وبني اخلاص واألخص.العمو 

تمعـات، ولقيـام احليـاة املنتظمـة، ثانيا: المقصد الضـروري ، مسـي ضـروريا لضـرورته النتظـام ا
  5ومنه املقاصد الثالثة الكربى.

، مــا كانــت لــه جزئيــات ينطبــق عليهــا حبيــث يكــون احلكــم فيــه علــى مجيــع هــذه ثالثــا: الكلــي
  6اجلزئيات.

                                                             
ت ومراصــد الواقعـات، مرجـع ســابق، ابـن بيــه، مقاصـد املعـامال. 32/33قاصـد، املرجــع السـابق، ص.ابـن بيـه، مشــاهد مـن امل 1

  .47ص.
  .76 -72سابق، ص.ات، املرجع الصد املعامالت ومراصد الواقعابن بيه، مقا 2
 .94سابق، ص.ابن بيه، مشاهد من املقاصد، املرجع ال 3
 .95املرجع نفسه، ص. 4
 .525ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص. 5
  .47ابن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، املرجع السابق، ص. 6
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، يتمثــل يف املقاصــد الثالثــة الضــروري واحلــاجي والتحســيين، إلحاطتهــا رابعــا: الكلــي األعلــى
جبزئيــات الشــريعة مــن جهــة، ووفائهــا مبصــاحل العبــاد الــيت تعتــرب مقصــد املقاصــد. أمــا املقاصــد العامــة 
فتتداخل مع الكلية من حيث االنطباق على جزئيات تكثر أو تقل، تنتشـر أو تـتقلص، وقـد تكـون 

  1عامة من جهة، خاصة من جهة.

ويف تقدميـه لكتـاب "افعـل  2كاالستحسان وسد الـذرائع والعمـل بـالعرف،  خامسا: الكليات،
   3وال حرج" قال: (الدليل الكلي [املقصد] والدليل اجلزئي [النص]).

: فسـر هـذه العبـارة بالتمثيـل قـائال: (املقصـد األدىن خيـدم املقصــد سادسـا: مقاصـد المقاصـد
ويرمــي إىل حتقيقــه، كتحــرمي املزابنــة والغــرر، فهــو مقصــد يف البيــوع يرمــي إىل حتقيــق  مقصــد األعلــى 

  4أعلى هو العدل).

ـذا املثـال: (السـعي وسـيلة حلضـور صـالة سابعا: وسائل الوسائل ، فسر العبـارة بالتمثيـل هلـا 
  5اجلمعة، وترك البيع وسيلة لتحصيل السعي).

  الفرع الثاني: اإلضافات   
  إضافات اإلمام اآليت:من 

: يضــيف اإلمــام ابــن بيــه ثالثــة ضــوابط، بعــد بيــان صــحة مــا ذهــب إليــه ابــن عرفــة مــن أوال   
التفصيل بني ما أضيف إىل عبادة حبيث يصبح وكأنه جزء منها فهـذا غـري مشـروع، أو عـدم إضـافته 

  فريد إىل أصل اإلباحة واالستحباب فيقول: (ونضيف إليه ثالثة ضوابط هي:

                                                             
 .49ص. السابق، املرجع الواقعات، ومراصد املعامالت مقاصد بيه، ابن 1
 .35ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص. 2
 .14سابق، ص. عسلمان العودة، افعل وال حرج، مرج 3
 .94سابق، ص.مرجع  ابن بيه، مشاهد من املقاصد، 4
 .94املرجع نفسه، ص. 5
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أوال: أن ال يعطى حكمـا شـرعيا كـالوجوب أو النـدب إذا مل يكـن مشـموال بـدليل كاألدلـة    
ـا  املتعلقة بالذكر الدالة على استحبابه يف كل األحوال فال جيوز ملن اختار تلك األذكـار أن يقـول إ

  واجبة مثال إال إذا كانت بنذر.

دد الثــواب ومقــاديره هــو الشــارع الضــابط الثــاين: أن ال حيكــم هلــا بثــواب معــني فــإن مــن حيــ   
ـــدليل علـــى ذلـــك أن الصـــحايب الـــذي قـــال:  ـــا مباركـــا « وال ـــا ولـــك احلمـــد محـــدا كثـــريا طيب اللهـــم ربن

ـا مـا كـان ألحـد أن حيـدد هلـا ثوابـا معينـا. إال أنـه  -احلـديث-1»فيه لـوال أن الشـارع أخـرب بعظـم ثوا
إطــار مــا يف علــم مــن صــفات اهللا يــدل مــن جهــة أخــرى علــى أنــه ال حــرج علــى مــن أنشــأ حمامــد يف 

  مل يلمه على ذلك بل أقره وأثىن عليه. تعاىل وأمسائه وأن األمر ليس فيه توقيف فهو 

ي بالتحرمي أو الكراهة.      2الضابط الثالث: أن ال يشمل املرتوك دليل 

(قــراءة قـراءة الفاحتـة يف االجتمــاع'، الـيت يقـول عنهـا: ' ومـن تطبيقاتـه يف هـذا املوضــوع مسـألة:
ا، أمـــــا كـــــون ذلـــــك قبـــــل االجتماعـــــات، أو بعـــــد  القـــــرآن هـــــي مـــــن فضـــــائل األعمـــــال ومســـــتحبا
االجتماعـــات، أو أثناءهـــا فهـــذا مل يـــرد فيـــه الـــنص، فـــإذا فعلـــه اإلنســـان، وهـــو يعتقـــد أنـــه ســـنة مـــن 
الســنن، أو فريضــة مــن الفــرائض فهــذا خــالف الشــرع، وإذا كــان يقــرأه تربكــا بــالقرآن الكــرمي فهــذا ال 

س بـه ـ إن شـاء اهللا ـ علــى الصـحيح الـذي خنتــاره، واملسـألة فيهــا اخلـالف الـوارد علــى مـا يســمى بـأ
  3بالبدعة اإلضافية).

إضـافة طريـق خـامس علـى مـا قـرره الشــاطيب ـ رمحـه اهللا ـ مـن طـرق معرفـة املقاصــد: ثانيـا:    
خامســة بالنســبة يقــول اإلمــام: (قلــت: ويعــن يل أن املقاصــد تعــرف مــن جهــة أخــرى ميكــن أن تعتــرب 

                                                             
ســابق، كتــاب الصــالة، بــاب: مــا يســتفتح بــه الصــالة مــن الــدعاء، حــديث إســناده صــحيح: أبــو داود، ســنن أيب داود، مرجــع  1

 .79، ص.02، ج.770 رقم:
: بتـــــاريخ للتصـــــوف، الشـــــرعي التأصـــــيل اإلمـــــام، موقـــــع .136/137هد مـــــن املقاصـــــد، مرجـــــع ســـــابق، ص.ابـــــن بيـــــه، مشـــــا 2

  .م29/04/2018
  .م23/05/2017يف االجتماع، بتاريخ: موقع اإلمام، الفتاوى: قراءة الفاحتة  3
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وهــذه اجلهــة هــي جهــة الـرتك. ولــيس الــرتك مرادفــا للســكوت، فــالرتك هــو  1جلهـات الشــاطيب األربــع،
ترك متعمد من الشارع، كرتكه السجود يف مواضع السجود، وتركه صالة الرتاويح، الـذي يعـرف منـه 

ــا ال ترقـى إىل الوجــوب حــىت ال تفـرض وال يعتقــد فيهــا  قصـد الشــارع بيـان مرتبــة هــذه العبـادات، وأ
الذي مل تقم عليه قرينـة القصـد فهـو موضـوع خـالف بـني العلمـاء هـل ميكـن أن  2الفرض. أما الرتك

  3يكون مناط حكم أو ال؟.

، ذكــر هلــا أكثــر مــن ثالثــني منحــى، و بعــد ذكرهــا يقــرر إضــافة 'مــدارك المقاصــد' ثالثــا:  
كمــا تنشـر بعــد الطيـة الكتــب لكانــت   قـائال: (وهــذه املنـاحي الــيت تسـجل ألول مــرة لـو أردنــا نشـرها

جــزءا كبــريا، لكــن مقصــودنا مــن هــذا هــو اإلشــارة إىل أن املقاصــد هــي أصــول الفقــه بعينهــا، وهــذه 
املناحي واملدارك أمثلة للوشائج احلميمة والتداخل والتواصل، ولو أمعنا النظر وأعملنا الفكر ألضـفنا 

 4إليها غريها).

                                                             
وهـــي: جمـــرد األمـــر والنهـــي االبتـــدائي التصـــرحيي، اعتبـــار علـــل األمـــر والنهـــي، أن للشـــارع يف شـــرع األحكـــام العاديـــة والعباديـــة  1

مقاصـد أصـلية ومقاصـد تابعـة، الســكوت عـن شـرع التسـبب أو عــن شـرعية العمـل مـع قيـام املعــىن املقتضـي لـه. ينظـر: الشــاطيب، 
 .393، ص. 03.املوافقات، مرجع سابق، ج

 بــن حممــد بــن اهللا عبــد الفضــل أيب للشــيخ "الــرتك ملســالة والــدرك الــتفهم حســن"  كتــب يف موضــوع الــرتك حبــوث كثــرية منهــا:   2
 حبـث( "دليـل الـرتك إىل النبيـل تنبيـه، "العابـدين ةيفحن البن الرتوك أحكام عن الشكوك درء – الرتكية السنة، "الغماري الصديق

 األحكـام علـى وداللتهـا الـرتك سنة، "اإلسكندري مصطفى بن حممود بن حملمد) بدعيتها على يدل ما لعبادة النيب ترك أن يثبت
 واألصـــوليني احملــدثني بـــني الــرتك دليـــل، "مــالح حممــد رحبـــي حملمــد "األصـــوليني عنــد الــرتك، "اجليـــزاين حســني بـــن حملمــد "الشــرعية
 علــى وداللتــه   النــيب تــروك، "اإلتــريب حممــد صــالح حممــد: تــأليف "وتطبيقــا تأصــيال - النبويــة الــرتوك، "الكــايف أمحــد الــدكتور
 دراسـة - والفقهـاء األصـوليني عنـد الـرتك، "اهلمـامي سـامل بـن ملبـارك "العبادات أبواب على تطبيقية أصولية دراسات - األحكام

   .الزنكي كرمي قادر صالد للشيخ "  النيب لرتوك أصولية رؤية، "درادكه أمحد عليان أمين للشيخ "مقارنة
. ابـن بيــه، أمــايل الــدالالت وجمــايل االختالفــات، مرجــع ســابق، ص. 144ابـن بيــه، مشــاهد مــن املقاصــد، مرجــع ســابق، ص. 3

  .84. ابن بيه، عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، مرجع سابق، ص.352
- 151مشـاهد مـن املقاصـد، مرجـع سـابق، ص. بيـه: اإلمـام ابـن  ذكر أربعا وثالثني منحى ومثـل وقعـد هلـا. تراجـع يف كتـب 4

. مقاصـد املعـامالت ومراصـد الواقعـات، مرجـع سـابق، 68/69. إثارات جتديدية يف حقول األصـول، مرجـع سـابق، ص. 180
. أمــايل الــدالالت وجمـايل االختالفــات، مرجــع 131-99. عالقـة مقاصــد الشــريعة بأصـول الفقــه، مرجــع سـابق، ص.53-68

  .368-360سابق، ص.
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يقـول اإلمـام: (وهـي الـيت مساهـا الغـزايل  المؤثر في الحكـم،رابعا: معيار التحقق من الواقع 
بــــاملوازين اخلمســــة، قــــال وميكــــن تســــميتها مبســــالك التحقيــــق، وهــــي: اللغويــــة، والعرفيــــة، واحلســــية، 
والعقليـة، والطبيعيـة، وميكـن أن نضــيف إليهـا: ميـزان املصـاحل واملفاســد، والنظـر يف املئـاالت، واعتبــار 

عــات كاعتبــار الضــرورات يف إباحــة احملظــورات كمــا يقــول ابــن العــريب. إن احلاجــات يف إباحــة املمنو 
هذه املسالك تشرح الواقـع وتفسـره مبنزلـة القـول الشـارح عنـد املناطقـة. وإذا اعتربنـا املصـاحل واملفاسـد 
من حيث إدراكها بالعقل داخلة يف العقليـة، واعتربنـا االكتشـافات العلميـة راجعـة إىل الطبيعيـة وهـي 

   1الطبية أو طبيعة األشياء، كان هذا امليزان حاويا بل حاصرا ألدوات حتقيق املناط). العلوم

بعــد أن جعــل الشــاطيب املــدارس املتعلقــة باملقاصــد ثــالث مــدارس: االجتــاه الظــاهري خامســا: 
الــذي ال يهــتم باملعــاين، واالجتــاه البــاطين الــذي يــرى أن مقصــد الشــارع لــيس يف الظــواهر، واالجتــاه 

اـلـذي يقــول عنــه: (والثالــث أن يقــال باعتبــار األمــرين مجيعــا، علــى وجــه ال خيــل فيــه املعـــىن  الثالــث
بالنص، وال بالعكس؛ لتجري الشريعة على نظام واحد ال اختالف فيه وال تناقض، وهو الـذي أمـه 

ول ذكر اإلمام مدرسة رابعة قال عنها: (وحنن اليوم أمام مدرسة رابعـة تقـ 2أكثر العلماء الراسخني)،
بالظواهر واملقاصد، لكنها تسيء يف اسـتعمال االثنـني، أحيانـا مجـودا علـى الظـواهر مـع قيـام احلاجـة 

  3للتعامل مع املقاصد، وأحيانا انصرافا عن الظواهر مبقاصد زائفة وغري منضبطة).

  الفرع الثالث: النقل عن أئمة المقاصد 
الغـزايل والقـرايف والعـز بـن عبـد  وذلك بقدر احلاجـة، فـال يغمـط النـاس حقهـم، كالنقـل عـن   

وابن عاشـور وأمحـد الريسـوين، وغـريهم مـن  4السالم وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وويل اهللا الدهلوي

                                                             
  .140سابق، ص.ثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع ابن بيه، إ 1
 .393، ص. 02سابق، ج. الشاطيب، املوافقات، مرجع  2
 .67سابق، ص.. ابن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع 41سابق، صصد املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع ابن بيه، مقا 3
الفـــاروقي الـــدهلوي امللقـــب بشـــاه ويل اهللا. فقيـــه حنفـــي مـــن احملـــدثني. ولـــد ســـنة: : أمحـــد بـــن عبـــد الـــرحيم ولـــي اهللا الـــدهلوي 4

لـــة اخلفـــاء عـــن خالفـــة اخللفـــاء"، و"اإلنصـــاف يف أســـباب اخلـــالف"، ه، لـــه: "الفـــوز الكبـــري يف أصـــول التفســـري"، و"إزا1110
ه.. حممـــد بشـــي الســـالكوين، 1176حجـــة اهللا البالغـــة" يف حكمـــة التشـــريع. تـــرجم معـــاين القـــرآن إىل الفارســـية. تـــويف ســـنة: و"

ـدد احملـدث الشــاه ويل اهللا الـدهلوي حياتـه ودعوتـه، ط. ).أبـو الطيـب حممــد م1999-ه1420 ، (دار ابــن حـزم،01اإلمـام ا
  .  707م)، ص. 2002-هـ 1423، (دار ابن حزم، 01أجبد العلوم، ط.صديق خان القنوجي، 



  اإلفتاء وأصول بيه ابن اإلمامالفصل الثاين:                              الثاين.               الباب

 ~178 ~ 
 

أعالم املقاصد، وخصوصا النقل عن الشاطيب، فال يكـاد خيلـو حبـث مكتـوب لإلمـام ـ قرأتـه إىل حـد 
إلكثـار، إعجابـا أو تصـديقا أو تأكيـدا أو تـأويال الساعة ـ إال وفيه نقـل عـن الشـاطيب بـني اإلقـالل وا

أو تصـــويبا أو مناقشـــة أو بيـــان مبالغتـــه يف أمـــر، هـــذا إن دل علـــى شـــيء فإمنـــا يـــدل علـــى اســـتيعابه 
لنظريـــة وفكـــر الشـــاطيب يف املقاصـــد، بـــل لنظريـــة املقاصـــد عمومـــا، وقـــد قـــال عنـــه: (وبتبـــع الشـــريعة 

الثالثـة، وقـد كـان إمـام احلـرمني اجلـويين رائـدا يف هـذا  واستقرائها وجدناها ال خترج عن هـذه املقاصـد
البـــاب، مث تبعـــه تالميـــذه وخباصـــة أبـــا حامـــد الغـــزايل يف كتبـــه، مث تتـــابع العلمـــاء حـــىت جـــاء الشـــاطيب 

  1وفجر ينابيع أصول الفقه، وفتح فتحا جديدا يف املقاصد مل يفتحه أحد قبه وال بعده).

نتعــرض الستكشــاف  2يقــرر: (وحنــن يف هــذه احملاضــرةويف أخــذه عــن العلمــاء واقتفــاء آثــارهم 
املقاصــد واســـتنباطها واســتثمارها، بطريقـــة شـــبه مبتكــرة ال نســـتنكف فيهـــا وال نــأنف عـــن االســـتعانة 
بكالم القدماء فهم قدوتنا وأدالؤنا. لكننا حناول ضبط املوضوع بعد أن كاد أن ينتشر، ونظمه بعد 

  3أن أوشك أن ينتثر).

  الحصر  الفرع الرابع:   
  هلذا احلصر عدة أوجه، منها:   

ـــا أوال: حصـــر اإلشـــكاالت    ـــه: (إن روح املقاصـــد الـــيت أشـــربت  ،  ومـــن هـــذا القبيـــل قول
ـا  فتاوى الرعيل األول أصبحت الحقا فلسفة التشـريع اإلسـالمي يف غايـة مـن اخلطـورة واألمهيـة؛ أل

اســتجابة التشــريع اإلســالمي للقضــايا  الســؤال األول: مــا مــدى :تقــدم إجابــة لثالثــة أســئلة أساســية
البشــرية املتجــددة؟، والســؤال الثــاين: مــا مــدى مالءمــة هــذا التشــريع للمصــاحل اإلنســانية وضــرورات 
احليـاة؟، والسـؤال الثالـث: مــا هـي املكانـة املمنوحــة لالجتهـاد البشـري العقلــي املـؤطر بـالوحي اإلهلــي 

 4يف التشريع اإلسالمي؟.

                                                             
 .521جع سابق، ص.ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مر  1
 أي حماضرة عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه. 2
 .33ابن بيه، عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، مرجع سابق، ص. 3
  .09، مشاهد من املقاصد، مرجع سابق، ص.ابن بيه 4
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من ذلك ثالث قضايا مل تبت فيها نظرية املقاصد، وهي: مـن يعـرف ؛ ثانيا: حصر المسائل
   1املصلحة؟ العقل أم النقل؟، والعبادات بني املعقولية والتعبد، والكلي واجلزئي أيهما يقدم؟.

  ومن هذا:ثالثا: حصر المعاني؛   

قـال: قــد حصـرها العلمــاء يف  سـؤالهــذا العنــد إجابتـه علـى مـا هـي مقاصــد الشـريعة؟:  -1
ثالثــة: مقصـــد ضــروري، ومقصـــد حــاجي، ومقصـــد حتســـيين، فهــذه ثالثـــة مقاصــد. وبتتبـــع الشـــريعة 

ــــة) ــــذي أطلقــــه وضــــحه بقولــــه: 2واســــتقرائها وجــــدناها ال ختــــرج عــــن هــــذه املقاصــــد الثالث ، وهــــذا ال
(وباجلملة فإنه ال يوجد دليل على حصر املقاصد إال االستقراء، سواء كانت مقاصد كلية أو جزئيـة 

تابعـــة. وهـــذا االســـتقراء املعتمـــد علـــى نصـــوص الشـــريعة مـــن خـــالل وســـائل التعـــرف علـــى  أصـــلية أو
املقاصد على غرار مسالك العلة أدى إىل دعوى احلصـر، الـيت وإن كانـت مقبولـة يف تعلـق األحكـام 
باملقاصــد الثالثــة: الضــروري واحلــاجي والتحســيين، وأن كــل أحكــام الشــريعة ميكــن منيهــا إىل إحــدى 

الث، فـإن ذلـك مل مينـع مـن إجيـاد مقاصـد أخـرى عامـة تكـون مقصـودة للشـارع، وبالتـايل املراتب الث
ـــا األحكـــام تعلقـــا مصــلحيا تتقـــاطع مـــع تلـــك املقاصــد، وال تتبـــاين معهـــا فمقصـــد العمـــارة،  تتعلــق 
الذي أضافه الدكتور طه جابر العلواين، ومقصد العبادة، واالستخالف، هذه بـدون شـك مـن تلـك 

  3املقاصد).

ا ليست معللة تعلـيال ينـتج قياسـا يف الغالـب، وأن معنى قولهم 'التعبديات غير معللة' -2 : أ
ويوضــح  4.املعــىن، مـع اجلــزم بوجـود احلكمــة القيـاس يــدخل يف العـادات دون التعبــديات غـري معقــول

هـذا األمـر يف مكـان آخــر بقولـه: (إن مرادنـا مبعقــول الـنص: مـا عرفــت حكمتـه، واتضـحت للعقــول 
ويقابلـــه التعبـــدي: الـــذي مل يعقـــل معنـــاه، ويرجـــع إىل تزكيـــة النفـــوس حســـب عبـــارة ابـــن رشـــد  علتـــه،

                                                             
  .10ص. سابق،ال رجعامل املقاصد، من مشاهد بيه، ابن 1
  .521سابق، ص.  الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع ابن بيه، أمايل 2
. ابـن 148/149. ابـن بيـه، مشـاهد مـن املقاصـد، مرجـع سـابق، ص.353، ص. رجـع السـابقامل الـدالالت، أمايل بيه، ابن 3

 .86/87ص.  صول الفقه،.ابن بيه، عالقة مقاصد الشريعة بأ69/70ص. عامالت ومراصد الواقعات،بيه، مقاصد امل
ريعة بأصـــول الفقـــه، املرجـــع الســـابق، ابـــن بيـــه، عالقـــة مقاصـــد الشـــ.74الســـابق، ص. رجـــعامل املقاصـــد، مـــن مشـــاهد بيـــه، ابـــن 4

  .64ص.
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احلفيـد. ولــيس معــىن ذلــك انعــدام احلكمــة يف التعبــديات، فــنحن جنــزم أن مصــاحل العبــاد فيهــا مبثوثــة 
واملنائح موهوبة، ولكن عـني البصـرية قـد تنبـو يف دار الـدنيا الـيت يسـدل  احلجـاب علـى أهلهـا، حـىت 

   2وهذا األمر ثابت باالستقراء. 1يكشف الغطاء ويربح اخلفاء يف دار اخللود والبقاء)،

األوىل: أنــه نظــام للمجتمــع، فهــذه الكليــات اخلمــس ال : المقصــد الضــروري لــه عالمتــان -3
ا، فهي ضرورة للحياة ولقيام جمتمع منتظم.     ميكن ألي جمتمع أن ينتظم بدو

ا الثانية: إن الشريعة الغراء  ذه الكليات اخلمس، وحتـافظ عليهـا حمافظـة شـديدة وتصـو تم 
   3وحتميها، وقد رتبت عليها حدودا.

: إن للمقاصـد أصـوال كـربى، فـوق علـم األصـول، وأصـوال عامـة مشــتبكة أصـول المقاصـد -4
ــا يف خـدمتها مفصـلة هلــا مبينـة تــارة ومكملـة تــارة  مبباحـث األصـول، وأخــرى أخـص مــن ذلـك إال أ

   4أخرى.

: الكليات ذات جذور ثالثة: الشريعة نصوصا ومقاصـد، ومصـاحل العبـاد، جذور الكليات -5
  5وموازين الزمان واملكان.

  ، نفى اإلحصاء واحلصر يف املسائل اآلتية:رابعا: نفي الحصر   

عنــد حديثــه عــن املقاصــد الكــربى نفــى إمكــان ادعــاء احلصــر فيهــا، ذلــك  ألن كــل عــامل  -1
  6على ما فهمه. يقرتح مقصدا بناء

: يقول عنها: (ويف رأينا ـ والعلم هللا جل وتعاىل واحلكمـة البالغـة ـ إحصاء المقاصد الجزئية -2
أن هــذه املقاصــد هــي مقاصــد تشــريعية، يرتتــب عليهــا اســتنباط األحكــام وترتيــب األدلــة ودرجــات 

                                                             
  .59ص. قة مقاصد الشريعة بأصول الفقه،عالابن بيه،  .339سابق، ص.الرجع امل، أمايل الدالالتابن بيه،  1
  .14ابن بيه، إعمال املصلحة يف الوقف، مرجع سابق، ص. 2
 .524سابق، ص.ال وجمايل االختالفات، املرجع الدالالت ابن بيه، أمايل 3
  .134ص.الشريعة بأصول الفقه،  ابن بيه، عالقة مقاصد.183ص.يه، مشاهد من املقاصد،.ابن ب379ص.نفسه،رجع امل 4
  .09ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص.  5
  .91سابق، ص.ابن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع  6
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لشــريعة كلهــا حكــم، واحلــق أن هــذه املقاصــد اجلزئيــة أو احملــدودة بــاألبواب ال حتصــى، فا 1الطلــب)،
  2وكلها عند التأمل غايات يسعى إليها اإلنسان.

  الفرع الخامس: المناقشة والتعليق 
ينـاقش اإلمـام ابـن بيـه املسـائل، ويعلــق علـى االجتاهـات واآلراء يف حضـور ذهـن، وأدب جــم، 

الرجـــوع والتمــاس األعــذار لآلخـــرين، والــرتحم علــى املخـــالف. وقــد يصــرح بتعليقاتـــه واإلحالــة علــى 
إليهــا، فمــن ذلــك قولـــه: (وقــد اعتــرب الشـــاطيب أن كــل زيــادة بـــإطالق أو خمالفــة يف هيئــة أو املقـــدار 

  ، ومن تلك التعليقات واملناقشات: 3يسمى بدعة قبيحة ـ يراجع تعليقنا عليه ـ).

، بقولـه: (إن املعلـم مناقشة الشـاطبي فـي الجهـات التـي تعـرف مـن خاللهـا المقاصـد -1
كــن أن يســتغين عــن اجلهــة الثالثــة باعتبارهــا داخلــة يف اجلهــة األوىل ضــرورة، ألن ورود األول كــان مي

األمــر مــن الشــارع يقتضــي طلــب إيقــاع املــأمور بــه، وكونــه ابتــدائيا وهــو الــذي احــرتز بــه مــن األمــر 
التبعـي ال يسـتلزم ذلــك، فـاألمر االبتـدائي ال يســتلزم األصـالة؛ فـاألمر االبتــدائي كمـا أفهمـه يقتضــي 

رود النص به على حدة؛ لكن األصالة أو التبعية أو القصد األول والثـاين مفهـوم مـن جهـة أخـرى. و 
فاالبتدائيــــة شــــيء واألصــــالة شــــيء آخــــر. فلــــو حــــذف القيــــد األول يف اجلهــــة األوىل وأبقــــى علـــــى 
االبتدائيــة مبعــىن الــذي يفهـــم مــن ورود الــنص كمـــا دلــت عليــه الفقـــرة األوىل لكــان أوضــح، وتكـــون 

ـــابع.....ومن اجلهـــة  الثالثـــة موضـــوعة لقســـمة أخـــرى لألمـــر االبتـــدائي أي أنـــه ينقســـم إىل أصـــلي وت
ـ رمحـه اهللا ـ أراد أن بوصـف االبتـدائي التفريـق بـني القصـد األول والقصـد الثـاين؛  4الواضح أن اإلمـام

وحيــث أن الصــيغة ال فــرق فيهــا كمــا قــال العــز بــن عبــد الســالم: 'إذ ال تفــاوت بــني طلــب وطلــب، 

                                                             
. ابــن بيــه، مقاصــد املعــامالت ومراصــد الواقعـــات، 357ســابق، ص.  الــدالالت وجمــايل االختالفــات، مرجــع ابــن بيــه، أمــايل 1

  .51مرجع سابق، ص. 
تالفــات، املرجــع الســابق، . ابــن بيــه، أمــايل الــدالالت وجمــايل االخ143ســابق، ص.، املرجــع ال ابــن بيــه، مشــاهد مــن املقاصــد 2

 .351ص. 
  .76سابق، ص.الرجع املابن بيه، مشاهد من املقاصد،  3
  أي: الشاطيب. 4
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'، اخرتنـــا أن منــنح االبتـــدائي معـــىن 1منــا التفـــاوت بــني املطلوبـــات مــن جلـــب املصـــاحل ودرء املفاســدوإ
  آخر لتتم القسمة بني النص وبني املقصد خارج النص وهو النوع الثاين.

وينبغي أن نفرق هنا بني بعض املتقابالت يف القصـود ولـو مـن خـالل إدراج مصـطلح الثـانوي 
ه نــازل يف الرتبــة عــن املقصــد األصــلي، لكونــه شــرطا لــه أو مكمــال أو يف وصــف القصــد التــابع؛ ألنــ

ـا سـابقة يف  ـا ليسـت نازلـة يف الرتبـة بـل مسـاوية أو أعلـى وأل وسيلة. ونؤثر العلة بالقصـد الثـاين أل
الوجــود ـ افرتاضــا ـ وإن كانــت الحقــة يف الــورود ـ علــى خــاطر األصــويل ـ إذ لــوال األصــل اجلزئــي 

ت اخلــواطر إىل العلــة. أمــا الثــانوي فإنــه قــد يتــزامن يف الــورود مــع األصــلي؛ لكونــه املنصــوص ملــا ســار 
  2منصوصا وبنفس الصيغة لكنه ناشئ عنه يف الوجود املستدعى بطلب اإلجياد).

  مناقشة الشاطبي في مسألة 'التقليد في تحقيق المناط' -2

ملنــاط واالكتفــاء مبــا وصــلوا فـــ(ما ذكــره مــن صــحة التقليــد فيمــا جيتهــد فيــه األولــون مــن حتقيــق ا
إليه ليس مسلما يف مذهب مالك، فال يكتفي بتحقيـق السـلف مـن الصـحابة، إن مل يكـن إمجاعـا، 

أي يف  3بل جيتهد اخللف كما يف مسألة جـزاء الصـيد، قـال خليـل: "واجتهـدا، وإن روي فيـه، فيـه."
  4الصيد  شيء عن الصحابة، فيه أي اجلزاء).

  

  

  

                                                             
القـاهرة: مكتبـة العز بن عبـد السـالم، قواعـد األحكـام يف مصـاحل األنـام، راجعـه وعلـق عليـه: طـه عبـد الـرؤوف سـعد، ط.د، (  1

  .22، ص.01م)، ج.1991-هـ 1414الكليات األزهرية، 
  .30-28ابن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع سابق، ص.  2
 .87م)، ص.2005-هـ1426، (القاهرة: دار احلديث، 01: أمحد جاد، ط.حتقيقخليل ابن إسحاق، خمتصر خليل،  3
. ابـن بيــه، إثــارات جتديديـة يف حقــول األصــول، مرجــع 66ابـن بيــه، تنبيــه املراجـع علــى تأصــيل فقـه الواقــع، مرجــع ســابق، ص. 4

  .114بق، ص.سا
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، كتـاب "مشـاهد مـن ائل باستقالل المقاصد عن علم أصول الفقـهمناقشة الرأي الق -3
املقاصد" إمنا ألفه ألجل هذا الغرض، حيث يقول: (املقاصد هي  أصول الفقه بعينهـا....وإذا كـان 

يف هذا العصر قد استشعر إمكانية استقالل املقاصد عن علـم أصـول الفقـه فبمـا  1بعض املقاصدين
ـــا نظريـــة اســـ تقالل املقاصـــد عـــن أصـــول الفقـــه بالفنـــد، وأبنـــا االنـــدماج بينهمـــا قـــدمنا نكـــون قـــد رمين

  2اندماج الروح يف اجلسد، واملعدود يف العدد).

: ناقش اإلمام هذه الدعوى مناقشة الدعوى المقصدية المجردة عن مدارك األصول -4
ـــا علـــى أصـــول الفقـــه بـــل علـــى الشـــريعة، وهـــي دعـــوى  عنـــد حديثـــه عـــن ثـــالث دعـــاوى هلـــا خطور

مة واملصلحة غري املنضبطتني بضوابط التعليل ووسائل التنزيـل، ودعـوى تارخييـة الـنص وظرفيتـه، احلك
ـردة عـن مـدارك األصـول، والعاريـة عـن لبـاس األدلـة الـذي هـو لبـاس التقـوى  و(الدعوى املقصـدية ا
الذي أمجع عليـه مـن عهـد الشـافعي. ومـع أن هـذه الـدعوى فيهـا شـيء مـن الصـدق واملعقوليـة فهـي 

دعو إىل ضــبط املقاصــد؛ ولكنهــا ال جتيــب علــى كيــف؟ وهــي إجابــة لــن تكــون مماشــية للمــوروث تــ
  الفقهي إال إذا متسكت بعروة وثقى من أدلة األصول.

وبيان ذلك أوال: أن املقاصد الكربى هي من باب الكلـي املشـكك ولـيس املتـواطئ، فمقصـد 
يل فـــــيمكن أن يكـــــون مرشـــــدا العــــدل قـــــد يكـــــون أقـــــوى يف بعـــــض حمالـــــه مــــن حمـــــال أخـــــرى، وبالتـــــا

ــــان  ذلـــك   ـــيال موجهـــا، وال ميكـــن أن يكـــون مبجـــرده دلـــيال يف اجلزئيـــات،  وقـــد  أب للسياســـيات ودل
الشـــاطيب خـــري بيـــان يف كالمـــه عـــن منظومـــة األوامـــر والنـــواهي الـــيت تتفـــاوت درجـــات املصـــلحة فيهـــا 

ات أو تتسـاوى فيهــا ورتـب املفسـدة لتكــون أحيانـا واجبــات وأحيانـا مســتحبات وحمظـورات ومكروهــ
  لتكون جائزات.

                                                             
ممــن كتـــب يف املوضـــوع:  الطــاهر امليســـاوي يف حتقيقـــه ودراســـته لكتــاب مقاصـــد الشـــريعة اإلســـالمية لإلمــام حممـــد الطـــاهر بـــن  1
'الشيخ حممد الطاهر بن عاشور واملشروع الذي مل يكتمـل'، وذلـك  حتـت عنـوان: 'مـا بـني  :اشور  يف اجلزء األول من التحقيقع

ة: إشـــكاالت ومـــداخالت'. وأيضـــا: حممـــد ســـعد بـــن أمحـــد بـــن مســـعود اليـــويب يف كتابـــه "مقاصـــد أصـــول الفقـــه ومقاصـــد الشـــريع
 الشريعة وعالقتها باألدلة الشرعية".

  .180/181ابن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع سابق، ص. 2
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ثانيا: إن املقصد قد يكون حكمة فتعترب أحيانا، وقد ال تعتـرب تغليبـا للوصـف املنضـبط عليهـا 
ــا حكمــة ومقصــد اإلفطــار يف شــهر رمضــان، ومــع ذلــك فقــد يوجــد ســفر بــال مشــقة،  كاملشــقة؛ فإ

  وهو غري مؤثر على الصحيح. 1وهذا ما يسمى بقادح الكسر

ن املقصــد املعلــل بــه قــد يعرتيــه قــادح الــنقض، وهــو وجــود الوصــف 'املقصـــدي' دون ثالثــا: إ 
احلكـــم الـــذي يتخلـــف لســـبب مـــن األســـباب وعـــارض مـــن العـــوارض، فـــال يـــؤثر املقصـــد بـــل يبطـــل 
التعليــل بـــه بالكليـــة عنـــد اجلمهـــور، ويكـــون خمصصـــا عنـــد املالكيـــة، كمقصـــد االســـتعجال املعلـــل بـــه 

املعاملـــة بنقـــيض القصـــد فإنـــه إمـــا غـــري صـــاحل للتعليـــل أصـــال عنـــد  إلبطـــال العقـــود والتصـــرفات، أو
اجلمهور أو صاحل لـه جزئيـا عنـد مالـك الـذي يقـول: بعمـوم املعـاين وورود التخصـيص عليهـا، خالفـا 

  للشافعية الذين يرون أن العموم خاص باأللفاظ وال يوصف به املعىن.

لـنص أو اإلمجـاع، فيبطـل اعتبـاره، وهـذا مث إن املقصد قد يكون التعليل بـه يف حمـل مـا خمالفـا ل
مـا يســمى: بقــادح فســاد االعتبارـــ وســنتعرض لــذلك يف منظومــة التعليــل ـ وهــذه اعرتاضــات نوردهــا 
على املقاصد، ولن يستطيع املقاصديون ـ وهم الطائفة األقرب إىل روح األصول ـ الـتخلص منهـا وال 

م ســيخبطون خــبط عشــواء يف التفصــي مــن عقــدها مــا مل يتعــاملوا مــع اآلليــات األصــو  لية، وإال فــإ
مدهلمة ظلماء. وهكذا فليسـت كل املقاصد تصـلح للتعليل، كما أنـه ليســت كـل العلـل مقاصـد بـل 

. وحينئـذ فـإن ميـزان األصـول يظـل امليـزان الوحيـد واملعيـار األكيـد للتعامـل 2أمارات كما يقول الـرازي
دون ذلـك امليـزان سـتظل املقاصـد حكمـا ورقـائق تـورث مع األدلة التفصيلية لتوليد أحكام جزئية، وب

  3عربة ولكنها ال تؤثر اعتبارا).

                                                             
لعلـــة مركبــة فيبـــني : مـــن "قــوادح العلـــة' ويعــرف بأنـــه: عــدم تـــأثري أحــد اجلـــزئيني ونقــض اآلخـــر. ومعــىن هـــذا أن تكــون االكســر 1

املعـــرتض عــــدم تـــأثري أحــــد جزءيهمــــا، مث يـــنقض اجلــــزء اآلخــــر. ينظـــر: هيــــثم هـــالل، معجــــم مصــــطلح األصـــول، مرجــــع ســــابق، 
  .261ص.

مـن تصـانيفه:  سـتاين الـرازي، امللقـب بفخـر الـدين،: حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي التيمي البكري الطرب الرازي 2
ايــــــة اإلجيــــــاز يف درايــــــة اإلعجـــــــاز"، و"احملصــــــول يف أصــــــول الفقــــــه"، و"أســـــــرار "أســــــاس التقــــــديس"، و"مفــــــا تيح الغيـــــــب"، و"

  .47، ص.01املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق، ج. ه..606: التنزيل"...تويف يوم عيد الفطر سنة
 .24/25ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص. 3
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يقــول يف ذلــك: (لكــن  مناقشــة اإلمــام الشــاطبي فــي وضــع الشــريعة وحــق العبــد، -5   
الشـــاطيب عنـــدما يقـــرر أن الشـــريعة إمنـــا وضـــعت ملصـــاحل العبـــاد، وأن حـــق العبـــد راجـــع إىل مصـــاحله 

   1عتبار املصاحل التعبدية).الدنيوية ففيه منافاة ال

يقــول اإلمــام: (لكــن الشــاطيب وهــو يقــرر هنــا أمهيــة الكلــي و الجزئــي أيهمــا يقــدم؟،  -6   
اجلزئـــي فإنـــه يكـــر يف مكـــان آخـــر علـــى هـــذه القاعـــدة مبـــا يشـــبه الـــنقض حيـــث حيكـــم علـــى اجلزئـــي 

. مث يقـول بعـد عـدة أسطر:(والشـاطيب ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ 2بالتقهقر أمـام الكلـي حمافظـة علـى النظـام)
يف تقـدمي الكلـي علــى اجلزئـي يشــري إىل أن تقـدمي اجلزئـي يــؤدي إىل اخنـرام نظــام العـامل، وأحســب أن 
يف كالمـه ـ رمحــه اهللا ـ شــيئا مــن املبالغـة إال إذا محــل علـى الكليــات العقليــة الـيت يــؤدي اخنرامهــا إىل  

س يف الكليـــات الشـــرعية الفرعيـــة االجتهاديـــة الـــيت ال تتحـــد  بلوازمهـــا بصـــرامة اخـــتالل النظـــام، ولـــي
واملـنهج الصـحيح وسـط بـني هـذا وذاك، يعطـي الكلـي نصـيبه،  3وحسم بل قد تنفك عنها أحيانا)،

  4ويضع اجلزئي يف نصابه.

    العالقة بين الضروري والحاجي والتحسيني -7   

ثالثـــة ال ينبغـــي أن تكـــون تكامليـــة كمـــا وصـــل إليـــه إن العالقـــة بـــني منظومـــات املقاصـــد ال   
الشــاطيب وكمــا رمســه ابــن حلولــو يف الضــياء الالمــع ....بــل الــذي نقولــه هــو أن العالقــة اندماجيــة، 
ونتفــق مــع أســتاذ املقاصــد الشــريف أمحــد الريســوين يف أن أصــل هــذا احلصــر اجتهــادي وبالتــايل فهــو 

إســـحاق يف قواعـــده أن الكليـــات اخلمـــس: الـــدين  مفتـــوح لإلضـــافة مـــع االعـــرتاف مـــع األســـتاذ أيب
والنفس والعقل والنسل واملال، هي أصل املصاحل، وهلذا فسـتظل العنـاوين الرئيسـية ألن كـل املقاصـد 
األخرى سواء كانت من مقاصد الشارع أو مقاصد املكلفني غـري منافيـة هلـا سـتبقى راجعـة إليهـا إمـا 

ـــائر وكبـــري  ـــة، فجمـــل الكب ـــالتبع أو األيلول ات الفضـــائل ســـواء كانـــت مرجعيتهـــا الفـــرد أو موضـــوعها ب

                                                             
 .61ابن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع سابق، ص. 1
  .73سابق، ص. الرجع امل. ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، 77املرجع نفسه، ص. 2
  79سابق، ص.ابن بيه، مشاهد من املقاصد، املرجع ال 3
  .378ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.  4
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اجلماعـة البـد أن تالحــظ هـذه الكليــات بشـكل مـن األشــكال أو ضـرب مــن الضـروب، وإن كانــت  
كلمــة [حفــظ] الــيت أطلقهــا األولــون عنوانــا للمقصــد تشــري إىل نــوع مــن احلصــر فلــو أزيلــت ليكــون 

     1االعرتاض وحصل املطلوب. املقصد مثال: الدين والنفس واملال...إىل آخره لزال

تغــري مســألة املصــاحل الضــرورية بــني مبــدأ احلصــر ودعــوى ال 2وقــد حبــث األســتاذ عبــد النــور بــزا 
هــذه املراجعــة النقديــة العامــة، صــح 'مبــدأ احلصــر اخلماســي'، وخلــص إىل القــول بأنــه: (إذا صــحت 

بالنقصــــان منهــــا. ومــــن زاول وبطلـــت 'دعــــوى التغــــري' بالزيـــادة علــــى املقاصــــد الضــــرورية اخلمســـة أو 
مقاصد الشريعة بعمق تأكدت لديه هذه احلقيقة. وعليه؛ فما من مقصد يضاف، وما مـن مصـلحة 

  3تفرتض أو تطرأ، إال وهي مندرجة ضمن إحدى املراتب الكلية الثالث).

بأن إضـافة بعـض املعاصـرين لـبعض الكليـات علـى  4الدكتور عبد القادر بن حرز اهللا ويذكر  
ت اخلمسة خاصة مـا تعلـق منهـا باجلانـب االجتمـاعي كاحلريـات العامـة أمـر ال ميكـن التسـليم الكليا

 بصحته العتبارين، مها:

األول: أن اعتبـــار حصـــر األصـــوليني لتلـــك املقاصـــد يف اخلمســـة املعروفـــة هـــو الـــنص علـــى    
كر، والنسـل حبــد العقوبـة املتعينـة فيهــا: 'فالـدين بقتـل الكفــار، والـنفس بالقصــاص، والعقـل حبـد املســ

    ﴿ الزىن، واملال حبد السارق واحملارب بقطـع الطريـق نظـرا إىل قولـه تعـاىل فـيهم:

 ﴾ ــــذا االعتبـــار وهـــو الــــنص علـــى العقوبــــة  ]33: [المائـــدة فـــال يصــــح اإلضـــافة عليهـــا إال 

  املشددة.
                                                             

. ابـــن بيـــه، مقاصـــد املعـــامالت ومراصـــد الواقعـــات، مرجـــع ســـابق، 101د مـــن املقاصـــد، مرجـــع ســـابق، ص.ابـــن بيـــه، مشـــاه 1
 .88ص.

" واألصويل لفكرين الكالمينظرية التعليل يف ا"و"،مصاحل اإلنسان مقاربة مقاصدية"، من كتبه: باحث مغريب عبد النور بزا: 2
  مع مجيلة تلوت وحممد عبدو بإشراف وحترير أمحد الريسوين. "معجم املصطلحات املقاصدية"كما شارك يف إعداد كتاب 

  .218ت.د)، ص.  ، (املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،01ط. عبد النور بزا، مصاحل اإلنسان مقاربة مقاصدية، 3
جتهــاد" : "ضــوابط اعتبــار املقاصــد يف جمــال االأطروحتــه للــدكتوراه: باحــث جزائــري معاصــر، عنــوان حــرز اهللابــن عبــد القــادر  4

قاصـدي ألحكـام و"التعليـل امل ومن مؤلفاته: "املدخل إىل علـم مقاصـد الشـريعة مـن األصـول النصـية إىل اإلشـكاليات املعاصـرة"،
ـــــــبطالن"، ـــــــا توليـــــــدا وتأليفـــــــا" .. و" الفســـــــاد وال رمـــــــوز واصـــــــطالحات فقهـــــــاء املالكيـــــــة: قـــــــراءة يف أصـــــــوهلا وأســـــــباب العنايـــــــة 

http://fac-sciences-islamiques-ar.univ-batna.dz  :م.27/05/2017بتاريخ  
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الثــاين: أن هــذه األصــول اخلمــس تتســع ملــا يــراد إضــافته هلــا باالســتقالل، إذ هــذه األصــول    
  ...1أصول مركزية ثابتة تتسع لكل جديد يف احلياة البشرية

مث يقــرر بعــدها أن هــذه اإلضــافات قــد تــوحي بــأن األصــوليني القــدماء مل يقــدروا هلــا قــدرها    
يف نظــام املقاصـــد ليجيـــب: بـــأن بعضـــهم كـــان ضـــحية لتلـــك املشـــكالت، وكتـــاب اجلـــويين: "غيـــاث 

  2األمم يف التياث الظلم" شاهد على مدى وعيهم مبشكالت االجتماع اإلنساين.

كر اإلمام يف هذه املسألة اختالف األقوال، وأثـر تلـك األقـوال ، ذ 3مناقشة بدعة الترك -8 
يف مســائل فرعيــة، وأدلــة كـــل فريــق ومناقشــتها، ويف كــل هـــذا ال مينعــه أن يشــهد للمخــالف بصـــحة 

   4تأويل أو وجهة نظر.

وهـــذا الــــذي ناقشــــه أشــــار إىل بعــــض تطبيقاتــــه عنــــد حديثــــه عــــن مظــــاهر التجديــــد يف كتابــــه 
ول األصــول" بقولـــه: (جتديــد هـــو اخــرتاع وإبـــداع ولــيس ابتـــداعا، ومنــه مـــا "إثــارات جتديديــة يف حقـــ

أحدث السلف من تدوين الدواوين واجلمع للرتاويح وإحداث السجون، وقد يكـون منـه مـا أحـدث 
  5اخللف من االجتماع للذكر وتالوة القرآن على خالف حققناه يف كتابنا "مشاهد من املقاصد").

 فتاويـــه 'مســـألة االحتفـــال باملولـــد النبـــوي'، الـــيت يقـــول عنهـــا: ومـــن تطبيقـــات هـــذه املســـألة يف
والتذكري مبناقبـه العطـرة احتفـاال غـري ملتـبس بـأي  فحاصل األمر؛ أن من احتفل به فسرد سريته (

ـذه الشـروط  فعل مكروه من الناحية الشرعية ولـيس ملتبسـا بنيـة السـنة وال بنيـة الوجـوب فـإذا فعلـه 
ففعلـه ال بـأس بــه ـ إن شــاء اهللا ـ وهــو  بشـيء منـاف للشــرع، حبـا للنـيب  الـيت ذكـرت؛ ومل يلبسـه

                                                             
  .354عبد القادر بن حرز اهللا، ضوابط اعتبار املقاصد يف جمال االجتهاد، مرجع سابق، ص. 1
  .355املرجع نفسه، ص. 2
) عـن بدعـة الـرتك جنـده أيضـا يف كتابـه:  137إىل ص.110بيه يف كتابه "مشاهد من املقاصد" (من ص.  ما كتبه اإلمام ابن 3

: بتـاريخ ،التأصـيل الشـرعي للتصـوف اإلمـام، موقـعكمـا ينظـر:   .118إىل ص.  94"صناعة الفتوى وفقـه األقليـات"، مـن ص. 
  .م29/04/2018

اإلله بن حسني العرفج، مفهوم البدعة وأثره يف اضطراب الفتاوى املعاصرة، من الكتب القيمة يف هذا املوضوع كتاب لـ: عبد  4
 م).2012-ه1433، (دار الفتح، 02ط.

 .15ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص. 5
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مــأجور فقـــد ذكـــر شـــيخ اإلســـالم ابــن تيميـــة، قـــال: إنـــه مـــأجور علــى نيتـــه؛ ذكـــر ذلـــك يف "اقتضـــاء 
الصـراط املســتقيم" أمـا مــن تـرك ذلــك أيضـا يريــد بــذلك موافقـة الســنة وخوفـا مــن البدعـة فهــذا أيضــا 

   1ألمر ليس كبريا وليس مهوال وال ينبغي أن نزيد فيه على ما يقتضيه احلال).يؤجر ـ إن شاء اهللا ـ فا

   2ومن النماذج أيضا ختصيص بعض الليايل ببعض الطاعات.

الشاطبي لالستقراء في عد الجهـات التـي تعـرف بهـا المقاصـد  توجيه مسألة إغفال -9
يقول اإلمام: (ولعل إغفال الشـاطيب لالسـتقراء يف عـده للجهـات أنـه  3،بينما ركز عليه ابن عاشور

ــا املقاصــد مباشــرة وابتــداء، أمــا االســتقراء فإمنــا يكــون بواســطة هــذه  إمنــا ذكــر اجلهــات الــيت تعــرف 
ـا أو مكانتهـا،  املذكورات، وليس جهة مستقلة، وإمنا هـو أداة للتأكـد مـن املقصـدية أو مـن رتبـة ثبو

  4س قسما من املذكورات وإمنا هو عينها. فافهم ذلك فإنه دقيق واهللا املوفق).فاالستقراء لي

ــي، فــإن اإلمــام درجـة النهــي،  -10 ـي و إذا كــان بعــض العلمــاء يـرون عــدم التفــاوت بــني 
يعرب عن رأيه بقوله: (وهلذا فقد ال اتفق مع الشاطيب وال مع قول العز بن عبد السـالم ـ رمحـه اهللا ـ : 

اوت بـني طلـب وطلـب، وإمنـا التفـاوت بـني املطلـوب مـن جلـب املصـلحة ودرء املفاسـد..' 'أنه ال تف
وهو يشري إىل معيار املصلحة، بـل نقـول: إن الفـرق يعـرف مـن جهـة داللـة النصـوص اللفظيـة، ومـن 
القرائن احلافة، ومن مرتبة احلكم يف سلم املقاصد، وأيضا من عرضه على املصاحل واملفاسـد فـال غـىن 

  5لى جهة).جلهة ع

                                                             
  م.27/05/2017موقع اإلمام، الفتاوى: حكم االحتفال بعيد املولد النبوي، بتاريخ:   1

  م.27/05/2017فتاوى: ختصيص بعض الليايل ببعض الطاعات، بتاريخ: موقع اإلمام، ال 2
ا، وهـــو علـــى نـــوعني: النـــوع األول: أعظمهـــا  3 يقـــول ابـــن عاشـــور: (الطريـــق األول: وهـــو أعظمهـــا اســـتقراء الشـــريعة يف تصـــرفا

النـوع الثـاين: اسـتقراء أدلـة أحكـام استقراء األحكام املعروفة عللها، اآليـل إىل اسـتقراء تلـك العلـل املثبتـة بطـرق مسـالك العلـة... 
: حتقيـق اإلسـالمية، الشـريعة مقاصـد عاشـور، بـنااشرتكت يف علة حبيث حيصل لنا اليقني بأن تلك العلـة مقصـد مـراد للشـارع). 

-54ص.، 03ج. ،)م2004 -هـــــ 1425 اإلســــالمية، والشــــؤون األوقــــاف وزارة: قطــــر( د،.ط اخلوجــــة، بــــن احلبيــــب حممــــد
59.  

  34يل االختالفات، مرجع سابق، ص.ابن بيه، أمايل الدالالت وجما.137د من املقاصد، مرجع سابق، ص.ابن بيه، مشاه 4
  .  100صول، مرجع سابق، ص.ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األ 5
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حيث علـق  1مناقشة التعاريف االصطالحية للمقاصد في "مشاهد من المقاصد": -11
فأمــا تعريــف ابــن عاشــور: (املعــاين واحلكــم  والريســوين، 2علــى تعريفــات ابــن عاشــور وعــالل الفاســي

امللحوظة للشارع يف مجيـع أحـوال التشـريع أو معظمهـا، حبيـث ال ختـتص مالحظتهـا بـالكون يف نـوع 
ن أحكــام الشــريعة. فيــدخل يف هــذا أوصــاف الشــريعة وغايتهــا العامــة واملعــاين الــيت ال خيلــو خــاص مــ

التشــريع عــن مالحظتهــا، ويــدخل يف هــذا أيضــا معــان مــن احلكــم ليســت ملحوظــة يف ســائر أنــواع 
علــق عليــه بقولــه: (وهــذا التعريــف املوســع لــيس  3األحكــام، ولكنهــا ملحوظــة يف أنــواع كثــرية منهــا).

  4ا باجلنس والفصل ملقاصد الشريعة وإمنا هو لنوع من املقاصد وهو املقاصد العامة).حدا منضبط

وعلق على تعريف عالل الفاسي بقوله: (وحاول عالل الفاسي اإلجياز فحذف العامة فقـال: 
 5إن املراد مبقاصد الشريعة الغاية منها، واألسرار اليت وضـعها الشـارع عنـد كـل حكـم مـن أحكامهـا.

  6يف وإن كان مستوحى من ابن عاشور إال أنه اختصر املسافة).وهذا التعر 

وعلق على تعريف الريسوين بقوله: (إذا كانت الشريعة ال ختلو عـن مصـلحة جزئيـة وكليـة فـإن 
ــا: ـذا الفهــم الشــاطيب يتجـه تعريــف الشــريف أمحـد الريســوين بأ  7املقاصـد هــي هـذه املصــاحل ولعلــه 

  8حتقيقها ملصلحة العباد). الغايات اليت وضعت الشريعة ألجل

                                                             
  .21ص. 1
: عــالل بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الســالم بــن عــالل بــن عبــد اهللا  الفاســي الفهــري، مؤســس حــزب االســتقالل عــالل الفاســي 2

 :: "دفـاع عـن الشـريعة"، و"احلمايـة يف مـراكش"، و"املـدخل لدراسـة النظريـة العامـة للفقـه اإلسـالمي"، تـويف سـنةمـن كتبـهاملغريب، 
م). 1974(الربــاط: مطبعــة الرســالة، الفاســي، ط.د،  مــح مــن شخصــية عــاللم.. عبــد الكــرمي غــالب، مال1974-ه1394

  .  923، ص. 02، ج.مرجع سابقعبد اهللا العقيل، من أعالم الدعوة واحلركة اإلسالمية املعاصرة، 
 .165، ص.03ج.مرجع سابق،  اإلسالمية، الشريعة مقاصد عاشور، بن الطاهر حممد 3
 .22ابن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع سابق، ص. 4
  .07م)، ص. 1993، (مؤسسة عالل الفاسي، 05ل الفاسي، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، ط.عال 5
 .22سابق، ص.الرجع املابن بيه، مشاهد من املقاصد،  6
  .19نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، مرجع سابق، ص.أمحد الريسوين،  7
  .21سابق، ص.ابن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع  8
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مـن غيبـة  نقـل اإلمـام شـكوى الريسـوين التعليق على وسائل الكشف عن المقاصـد، -12
وضــوح الرؤيــة فيمــا يتعلــق  بوســائل الكشــف عــن املقاصــد، األمــر الــذي تســبب يف وجــود طـــرفني؛ 
أحدمها يضيق مسالك املقاصد فيجعلها حمصورة يف االستقراء، واآلخـر: يوسـعها حـىت تفقـد طابعهـا 

ط العلمــــي؛ مث علــــق بقولـــــه: (وتعليقنــــا علـــــى هــــذه املالحظـــــة الــــيت تـــــدعو إىل االنضــــباط يف اســـــتنبا
املقاصد: هو أن املقاصد ليست على وزن واحد، فكما أن حصول احلكمة اليت شرع هلا احلكم قـد 
ال يكــون حمققــا بــل مشــكوكا فيــه أو مظنونــا، دون أن يقــدح ذلــك يف علــة احلكــم، وبالتــايل جريانــه 

  1على مقتضاها.. فإن أصل املقاصد قد يكون حمققا أو مظنونا أو مشكوكا فيه).

   س: االستنتاجالفرع الساد   
   ، تتمثل يف:وظيفة المقاصد -1

احلفاظ على التوازن بني الكلي وبني اجلزئـي، وبـني الرتتيـب والرتاتـب، أي ضـبط الـدرجات  -
  2واملراتب للمقاصد الكلية املبنية عليها قوة وضعفا وإلزاما ومساحة.

واملقاصــد الــيت تكــون منتجــة ومولــدة ألحكــام  3أداة الســتنباط األحكــام الشــرعية اخلمســة، -
خـارج الـنص هـي املوســومة بالغايـات واحلكـم واألســرار، وهـذا هـو جمـال التعليــل ومنـاط احلكـم والــيت 

  4قد تكون جزئية أو كلية حسب متعلقها.
املقاصد هلا وظيفة أساسية يف بناء الكليات ـ االستحسان وسـد الـذرائع والعمـل بـالعرف ـ،  -

تهـــا وتنوعهـــا ـ مـــن كليـــة وجزئيـــة، عامـــة وخاصـــة يف مرتبـــة الضـــروريات أو احلاجـــات أو فهـــي بطبيع
التحسـينات ـ متثـل مــادة جوهريـة متلونــة ومرنـة خللـق املفــاهيم مبضـامني متجــددة ومسـتوعبة للقضــايا 

  .5الالمتناهية لنهر احلياة الدافق

                                                             
  .354/355ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.  1
 .70ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص.  2
 .154سابق، ص.الرجع املابن بيه، مشاهد من املقاصد،  3
  .25املرجع نفسه، ص. 4
  .35ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص. 5
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ـــا متثـــل مظلـــة أوســـع - مـــن دائــــرة القواعـــد  خـــري وســـيلة للتوفيـــق بـــني خمتلـــف االجتاهـــات؛ أل
  1الفقهية، وأرفع من جزئيات األدلة األصولية.

، أنتجـت مجلـة مـن األدلـة الكـربى الـيت تغطـي أكثـر مـن نصـف الشـريعة إنتاج المقاصـد -2
مبعىن األحكام التفصيلية للوقائع، وهذه األدلة اليت تنتمي إىل املقاصد الكلية وإىل معقول النصـوص 

ــــاس، ــــذرائع، والعمــــل بــــالعرف  دون ألفاظــــه؛ منهــــا: القي واملصــــاحل املرســــلة، واالستحســــان، وســــد ال
  2والعادة، واالستصحاب، وخاصة استصحاب العدم األصلي، أو حكم العقل املبقي على النفي.

  ، لقد انبىن على نفي التعليل يف التعبدي نتيجتان: نتائج نفي التعليل في التعبدي -3

  النتيجة األوىل: امتناع القياس اجلزئي املستند إىل العلة...   

ا غري قابلة للتعليل فال يزاد فيها وال ينقص.       3النتيجة الثانية: أن العبادات لكو

  ضوابط التعامل مع المقاصد، -4

 التحقق من املقصد األصلي الذي من أجله شرع احلكم  - أ

 أن يكون ذلك املقصد وصفا ظاهرا منضبطا  - ب

 أن حندد درجة املقصد يف سلم املقاصد  - ت

 النظر يف النصوص اجلزئية املؤسسة للحكم  - ث

 هل املقصد املعلل به مردودا بقادح النقص  -  ج

 أن ال يكون معارضا مبقصد آخر أوىل منه باالعتبار  -  ح

هل املقصد املعلل به منصوص أو مستنبط؛ يف احلالة األوىل يرتفـع احلكـم بزوالـه، ويف   -  خ
 لكنه ميكن أن خيصصه.الثانية ال يرتفع 

 

                                                             
  .42، ص.السابق رجعامل األصول، حقول يف جتديدية إثارات بيه، ابن 1
  .  05سابق، ص.  الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع ابن بيه، أمايل .70، ص. املرجع نفسه 2
  .75ابن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع سابق، ص. 3
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 1أن ال يكون حمل إلغاء بالنص أو اإلمجاع أو القياس السامل من املعارض.  - د

ميزان ضـبط التجـاذب بـين كفتـي التحـريم والتحليـل الناشـئ عـن قيـام التعـارض بـين  -5
 2النصوص الجزئية وبين المقاصد والقواعد:

لـــى وزان واحـــد، كمـــا أن النـــواهي : ميـــزان األوامـــر والنـــواهي، فـــاألوامر ليســـت عامليـــزان األول
ـــة  اللغويـــة الـــيت حتـــدد قـــوة النهـــي  ليســـت علـــى وزان واحـــد. ومعيـــار درجـــة النهـــي مـــن حيـــث الدالل
وضعفه وبعبارة أخرى متيز النهي يف الدرجة األوىل عن النهي يف الدرجة الثانيـة. فمحرمـات املقاصـد 

من التمييز والقدرة على الوزن الثالثـي ال تواجه باحلاجات، وإمنا توجه بالضرورات، فالبد من شيء 
  لدرجة الثبوت ودرجة النهي ومرتبة احلاجة.

: وزن حالــة األشـــخاص، وهـــو نــوع مـــن حتقيـــق املناط....وهــذا مـــا درج عليـــه يف  امليــزان الثـــاين
فقه األقليات؛ ألن حالة هؤالء حالة ضرورة واضطرار؛ وهذا النوع مـن حتقيـق املنـاط يصـلح كأسـاس 

الضرورات واإلكراهات اليت تقع لبعض املؤسسات املالية املتعاملة مع السـوق الدوليـة يف  للتعامل مع
حـدود املنطـق والعقـل والتمســك بأصـل شـجرة الــدين دون حتلـل كبـري يهــدد أصـل الشـجرة باجلفــاف 

  واالجتثاث.

ز : بــني احلــال واملــآل، وهــذا التــوازن أســاس مــن أســس الفتــوى واالجتهــاد ال جيــو امليــزان الثالــث
للفقيــه أن يغفــل عنــه أو يتغافــل، فاملصــاحل ليســت علــى وزان واحــد، كمــا أن املفاســد ليســت علــى 
وزان واحــد، وبالتــايل درجــة احلكــم حبســب درجــة املصــلحة أكــادة يف الواجبــات أو درجــة املفســدة، 
فقــد يــرتك الواجــب للمحافظــة علــى الواجــب اآلكــد، وارتكــاب املفســدة الصــغرى لتفــادي املفســدة 

  .الكربى

                                                             
أمـايل الـدالالت وجمـايل ذكـر مخسـة ضـوابط فقـط يف كتابيـه: ".و 181/182ص.مرجع سـابق، ، املقاصد من مشاهد بيه، ابن 1

  .75/76إثارات جتديدية يف حقول األصول"، ص.". 96/97االختالفات"، ص.
  .117-101ابن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص.ينظر:  2
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: التــوزان بــني الكلــي واجلزئــي حبيــث ال يغيــب عــن بصــره اجلزئــي وال يغيــب عــن امليــزان الرابــع
  بصريته الكلي.

: املوازنة بني املصلحة املتقاضاة بالعقل ومقتضيات النقل بني من يقول باعتبـار امليزان اخلامس
قــف الوســط هــو املصــلحة إذا تعارضــت مــع النقــل وبــني مــن يقــول: إن أصــل املصــلحة تعبــدي، واملو 

وزن الــدليل مــن حيــث وضــوح الداللــة وثبــوت الــورود فــال تــرده املصــلحة يف مرتبــة احلاجــة؛ ألنــه يف 
  مرتبة الضرورات.

: وزن ما كان من حق اهللا فـال جيـوز إسـقاطه وال ميضـي بعـد العقـد كالربـا، ومـا  امليزان السادس
   حنيفة.كان من حق اآلدمي أو متجاذبا فيمضي بعد القبض كالغرر عند أيب

: وزن نية العقد هل فيـه شـائبة معـروف فيغتفـر فيـه مـا ال يغتفـر يف غـريه؟ أم هـو امليزان السابع
  حمض عقد مكايسة فال يغتفر فيه؟

: ضبط املقصد هل هو يف مرتبـة العلـة طبقـا لعالقتـه بـالنص اخلـاص. أم يف مرتبـة امليزان الثامن
  1احلكمة؟

مسـتنبطة ال ميكـن أن تلغـي الـنص كالثمنيـة يف الـذهب : هـل العلـة منصوصـة أم امليزان التاسع
  والفضة.

: فوضــع  احلــدود عالمــة، عالمــات معيــار االنتمــاء للضــروري ومــن االســتنتاجات ذكــره -6
  والوعد والوعيد عالمة، وقوة املصلحة املستجلبة واملفسدة املستدفعة عالمة، وقوة الدليل، وكلها 

   2جزئياته. تتضامن يف تشكيل صورة الضروري وجتميع

                                                             
األصــويل غايــة الشــارع الــيت يهــدف إليهــا مــن التشــريع، فهــي نتيجــة تبــني مقصــود الشــارع مــن احلكـــم، : يف البحــث الحكمــة 1

ولــذلك فهــي ختــالف العلـــة. ونتيجــة احلكــم قـــد تتحقــق وقــد ال تتحقــق. ينظـــر: هيــثم هــالل، معجـــم مصــطلح األصــول، مرجـــع 
  .132سابق، ص.

اصــــد املعــــامالت ومراصــــد الواقعــــات، مرجــــع ســــابق، . ابــــن بيــــه، مق99ابــــن بيــــه، مشــــاهد مــــن املقاصــــد، مرجــــع ســــابق، ص. 2
  .85/86ص.
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لقـد ذكـرت يف اإلضـافات اجلهـة اخلامسـة الـيت أضـافها،  طريق التعرف علـى المقاصـد، -7
ـا 2وويل اهللا الدهلوي 1مث استخلص طريقني آخرين من كالم الغزايل، ، قائال عن الطـريقني: (كمـا أ

تعــرف مـــن مثبـــت األخبـــار الـــيت تقـــوم مقـــام األوامـــر، ومنفيهـــا الـــذي يعتـــرب نـــواهي، وهـــو أمـــر يطـــول 
ــم كــانوا يتبعــون املقاصــد واملعــاين). ومــن  ــا تعــرف مــن أحكــام الصــحابة وفتــاويهم، أل تتبعــه،كما أ

ن يرجـــع إىل ميـــزان النصـــوص وضـــرورات أراد أن يتعـــرف إىل املقاصـــد يف كـــل جزئيـــة فمـــا عليـــه إال أ
م ليثبت املرتبة.    3الناس وحاجا

يف بعــض توجهاتــه تغليــب لكلــي قــد خيفــى يف مقابــل جزئــي قــد يكــون تحقيــق المنــاط،  -8
ـــة بـــني مصـــلحة ومفســـدة أو بـــني مصـــلحتني أو  أكثـــر ظهـــورا بالنســـبة للمتعـــاطي. وقـــد يكـــون موازن

الضــررين أو اعتمــاد أصــلح املصــلحتني، أو درأ  مفســدتني، وقــد يســمى هــذا النــوع بارتكــاب أخــف
    4املفاسد مقدم على جلب املصاحل. تلك املوازنات تدخل يف حتقيق املناط.

، قـد تـدخل احلاجـة يف ختصـيص عمـوم، ويف تأثير الحاجة في ممنوعات ضعيفة نسبيا -9
وإذا قلـــت  الغالــب يكــون عمومـــا ضــعيفا، كإجــازة مالـــك تــالوة القــرآن للحـــائض واحلــيض جنابــة...

كيف ختصص احلاجة ـ وهي ليست من املخصصات اللفظية ـ من نصوص وظواهر الكتاب والسنة 
وغريها كاإلمجاع واملفهوم بنوعيه والقياس؟ قلت: إمنـا يعـزى التخصـيص للمعـىن وهـو مقصـد التيسـري 

  5املعتمد على احلاجة).

  نتج عنه ثالثة أمور: االضطراب في تحديد وحصر الضرورات، -10
                                                             

شــفاء  رك املعــاين علــى الــرأي الغالــب...)وعلــى اجلملــة: املفهــوم مــن  الصــحابة إتبــاع املعــاين، واالقتصــار يف ديقــول الغــزايل: ( 1
-هــــــ 1390اد، الغليــــل يف بيـــــان الشــــبه واملخيـــــل ومســـــالك التعليــــل، حتقيـــــق: محــــد الكبيســـــي، ط.د، (بغـــــداد: مطبعــــة اإلرشـــــ

  .195م)، ص.1971
    51، ص.01م)، ج.1983-ه1403مية، : دار الكتب العلوت، (بري 01ويل اهللا الدهلوي، املسوى شرح املوطأ، ط.  2
ســابق، الرجــع امل. ابــن بيــه، مقاصــد املعــامالت ومراصــد الواقعــات، 102ســابق، ص.الرجــع املابــن بيــه، مشــاهد مــن املقاصــد،  3

  .89ص.
. ابـن بيــه، إثــارات جتديديـة يف حقــول األصــول، مرجــع 70املراجـع علــى تأصــيل فقـه الواقــع، مرجــع ســابق، ص. ابـن بيــه، تنبيــه 4

  .119سابق، ص.
  .189ابن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع سابق، ص. 5
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االخــتالف يف بعــض القضــايا هــل هــي مــن بــاب الضــرورات أو احلاجــات كــالبيع واإلجــارة  -
  والنكاح؟
  إحداثهم للتتمة وهي امللحق بكل مقصد ليكون يف مرتبته بشرط أال يبطله. -
 1اعرتاف بعضهم بعدم احنصار الضروري وتداخل املقاصد. -

: (املقاصـد األصوليين لهـااستنتاج ماهية المقاصد من خالل استعماالت الفقهاء و  -11
قــد تكــون أحكامــا مقصــودة باخلطــاب، وتــارة تكــون حكمــا وغايــات، وتــارة تكــون أحكامــا حتقـــق 

م).  2تلك احلكم، وتارة تكون نوايا املكلفني وغايا

ـــاط،  -12 ـــق المن ذكـــر يف كتابـــه "تنبيـــه املراجـــع علـــى تأصـــيل فقـــه اســـتنتاج وظـــائف تحقي
، 4ر الرجحـان بـني املفسـد واملصـلحةيقر ، ت3تقدير املصلحةظائف: الواقع" يف مواضع متفرقة هذه الو 

  6.التخفيف من غلواء االختالف، 5اإلشارة إىل الفرع فيما يتعلق مبحث العلة

  الفرع السابع: الترجيح   
إىل جانــب النقــل، واالســتنتاج، والتعليــق، واملناقشــة، حيســم القضــية بــالرتجيح وبقــول فصــل،  

  ومن األمثلة الدالة على ذلك العناوين اآلتية:

هــل يقــدم الكلــي أم اجلزئــي؟ أم هــل مــن أوال: مســألة التجــاذب بــين الكلــي والجزئــي،    
لــي يقــدم بــإطالق وال اجلزئــي كــذلك طريــق آخــر؟ يقــول اإلمــام: (والقــول الفصــل يف هــذا أنــه ال الك

تهــد يف اجلزئــي معــىن مــن املعــاين ينخــزل بــه عــن كليــه ويتقاعــد بــه عــن مــدى عمومــه  فقــد يلمــح ا
فيحكم له حبكم خيتلف عن حكم الكلي كما يف دليل االستحسان وهو يف حقيقتـه اسـتثناء جزئـي 

                                                             
  .84-82ابن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 1
. ابــن بيــه، عالقــة مقاصــد الشــريعة بأصــول الفقــه، مرجــع ســابق، ص. 24ص. ســابق،ابــن بيــه، مشــاهد مــن املقاصــد. مرجــع  2

 .335. ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.21
. ابـن بيـه، إثـارات جتديديـة يف حقـول األصـول، مرجـع 78ابن بيـه، تنبيـه املراجـع علـى تأصـيل فقـه الواقـع، مرجـع سـابق، ص.  3

 .123سابق، ص.
  .78بيه، تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع، املرجع السابق، ص. ابن 4
  .143سابق، ص.الرجع امل. ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، 82املرجع نفسه، ص. 5
 .76ابن بيه، تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع، املرجع السابق، ص. 6
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ئــال أصــبح مبنزلــة الكلــي مــن كلــي، ودليــل ســد الــذرائع وهــو يف أساســه حكــم علــى جزئــي مراعــاة مل
فاجتاله عن كليه وهو أصل اإلباحة مـثال. وتـارة يكـون اجلزئـي عريـا عـن تلـك املعـاين فيتقـوى الكلـي 
تهـد يف كـل  فيستوعب اجلزئي ويهيمن عليه كما يف املصاحل املرسلة وال تـرجيح يف هـذا إال مـا يـراه ا

الــيت هــي أقــرب إىل الضــبط وأحكــم يف قضــية ومــا يســربه يف كــل مســألة مــن خــالل األدلــة األصــولية 
     1عملية الربط وإن كانت غري صارمة االنضباط مما أتاح مساحة لالختالف يف األدلة احلاملة هلا).

بعـد عرضـه ألقـوال العلمـاء يف معيـار االنتمـاء ثانيا: معيار االنتماء إلـى المقصـد الضـروري، 
بينـه وبـني احلـاجي، قـال: (ويف النهايـة فأنـا  إىل املقصد الضـروري، وتذبـذب االنتمـاء لـبعض القضـايا

أرى ـ واهللا سـبحانه وتعـاىل أعلـم وأحكـم ـ أن الكلـي الضـروري أو احلـاجي ال ينبغـي حصـرمها بالعـد 
اكتفـاء بتسـويرها باحلـد وهـو حــد ال يضـع حـاجزا لقبيـا وإمنــا يضـع عالمـات تؤشـر إىل وزن املصــلحة 

ــــــــه ليكــــــــون ا تمــــــــع وظروف ــــــــة ا ــــــــدليل وحال ــــــــني منظــــــــوميت الضــــــــروري واحلــــــــاجي ووزن ال لتواصــــــــل ب
ـــدليل  ـــالنظر لرجحانيـــة املصـــاحل يف ضـــوء ال منسابا...فتتواصـــل املنظومتـــان دون تقيـــد باأللقـــاب بـــل ب

(النكـــاح قـــد يكــــون يف مرتبـــة الضـــروري حملتاجـــه احتياجــــا تطبيقاتــــه قولـــه: ومـــن  2والقـــرائن احلافـــة).
  3.خياف العنت) شديدا، وقد يكون يف مرتبة احلاجي للمحتاج الذي ال

الــذي يظهــر لإلمــام أن منهيــات العقـود هــي مــن التتمــات الــيت ثالثـا: مرتبــة منهيــات العقــود، 
يعطى هلا حكم ما أحلقت بـه، إن كـان ضـروريا فلهـا حكمـه ورتبتـه، أو حاجيـا كـذلك بشـرط واحـد 

يف التعامــل هــو أال تكــر باإلبطــال علــى املقصــد الــذي أحلقــت بــه. لــذا جيــب ترتيبهــا ليســتفيد الفقيــه 
فاحملرمــات  4معهـا إذا عرضـت احلاجـات واملشــقات، أو تعارضـت مـع مـا جــرى بـه عـرف املعـامالت.

واملنهيـات ليسـت علـى وزان واحـد، فمنهـا مـا هــو مـن حمرمـات املقاصـد الـذي ال تبيحـه إال الضــرورة 

                                                             
 .74سابق، ص. ثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع ابن بيه، إ. 78مرجع سابق، ص.ابن بيه، مشاهد من املقاصد،  1
ســـابق، اصـــد الواقعـــات، مرجـــع . ابـــن بيـــه، مقاصـــد املعـــامالت ومر 98 ص. ســـابق،ابـــن بيـــه، مشـــاهد مـــن املقاصـــد، املرجـــع  2

  .84ص.
سابق، الرجع امله، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، ابن بي. 100املرجع السابق، ص. ،ابن بيه، مشاهد من املقاصد 3

  .87ص.
  .93ابن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، املرجع السابق، ص. 4
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ويقتصــر فيــه الـيت تبــيح أكــل امليتــة، ومنــه مــا هــو مــن حمرمـات الوســائل والــذرائع الــذي تبيحــه احلاجــة 
  1على احلد األدىن، وأعاله ربا النسيئة مث الصرف.

  ابن بيه المقاصدي في فتاوى المطلب الثالث: نماذج من االجتهاد
بــني وصـــرح اإلمــام بأنـــه أعمــل املقاصـــد يف حبوثـــه يف النــوازل املعاصـــرة، حيــث يقـــول يف كتابـــه 

التــأليف عــن إعمــال املقاصــد  "مقاصــد املعــامالت ومراصــد الواقعــات": (وهلــذا فســيكون معظــم هــذا
يف املعــامالت املاليــة، وســتكون البحــوث الفقهيــة امللحقــة مبثابــة أمثلــة هلــذه الفــروع املتنوعــة األصــول 

  2واجلذوع. ولعلي التزمت هذه املنهج حيث يعوز النص، أما إذا وجد الدليل فإليه املصري).

ــــامع كمــــا ملــــح إىل اجتهــــاده املقاصــــدي يف حبوثــــه بقولــــه: (وختمنــــا ب قضــــايا منشــــورة أمــــام ا
ــــا أعــــراف  الفقهيــــة ميكــــن أن تكــــون جمــــاال لالجتهــــاد املقاصــــدي إذا تأكــــدت احلاجــــات وجــــرت 

  3املعامالت، راعينا فيها ما ذكرناه خالل البحث من االنضباط يف عملية االستنباط).

يف كتـــايب "مقاصـــد املعــــامالت  وقـــد حاولـــت تطبيـــق الرؤيـــة املقاصـــديةوقـــال يف حمـــل آخـــر: (
ــامع الفقهيــة يف موضــوعات فيهــا  ومراصــد الواقعــات" فضــربت أمثلــة يف اجتــاهني: يف اجتــاه مجــود ا
ـال االقتصـادي، وقـد  سعة، ويف اجتـاه اجتهـادات مقاصـدية غـري منضـبطة لـبعض جلـان الفتـوى يف ا

: التضــخم، ومســألة بيــع ديــن تناولــت جمموعــة مــن القضــايا امللحــة جعلتهــا موضــوعا للدراســة وهــي
السـلم لغـري مـن هـو عليـه، ومسـألة تأجيـل العوضـني، ومسـألة عقـود اخليـارات. وعقـود املســتقبليات، 

     4والتأمني، واإلجيار املنتهي بالتمليك).

                                                             
  .144ص. السابق، املرجع الواقعات، ومراصد املعامالت مقاصد بيه، ابن 1
 .  14-12، ص. املرجع نفسه 2
  .15املرجع نفسه، ص. 3
 .199/200املقاصد، مرجع سابق، ص.ابن بيه، مشاهد من 4 
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، خصوصــا يف كتابــه 'مقاصــد مبراجعــة لفتــاوى اإلمــام جنــد لــه منــاذج يف االجتهــاد املقاصــديو 
املعـــــامالت ومراصـــــد الواقعـــــات'، وقـــــد عقـــــد فصـــــال فيـــــه عنـــــون لـــــه بــــــ "منـــــاذج معاصـــــرة لالجتهـــــاد 

    1املقاصدي".

من مناذج االجتهاد املقاصدي لإلمام قوله يف مسألة 'حكم الشرع يف تعديل مـا ترتـب بذمـة و 
ــــذه ا ــــة التضــــخم': (ال يوجــــد نــــص يف الشــــرع  لقضــــية علــــى هــــذه الصــــفة، املــــدين للــــدائن يف حال

والنصــوص كلهـــا تتعلـــق بالنقــدين الـــذهب والفضـــة، ومهــا يف االســـتقرار خيتلفـــان عــن النقـــود الورقيـــة، 
وهذا الزمان خيتلف عن ذلك الزمان، فالعمالت معرضة للتضـخم أحيانـا بسـبب احلـروب، كالـدينار 

ارات منظمـــة الـــدول املصـــدرة العراقــي واللـــرية اللبنانيـــة يف زمـــن احلـــرب، وتـــارة بســبب الكـــوارث أو قـــر 
  للنفط، أو البنك املركزي إذا ضخ قدرا زائدا من العملة يف السوق.

  فالواقع قد تغري والتضخم اجلامح جيعل الدائن إذا أدى دينه بنفس العدد معرضا للخسارة.

  ]90: [النحل ﴾.    ﴿ املقصد الشرعي األعلى: العدل 

  2».ال ضرر وال ضرار«واملقصد اآلخر: نفي الضرر 

 أن النــيب «واألصــل اخلــاص الــذي يقــاس عليــه هــو اجلائحــة يف حــديث مســلم عــن جــابر: 
إن بعــت مــن أخيــك مثــرا فأصــابته جائحــة : «وعنــه قــال: قــال رســول اهللا  3».أمــر بوضــع اجلــوائح

  4».فال حيل لك أن تأخذ منه شيئا، مل تأخذ مال أخيك بغري حق

  التضخم إذن جائحة؛ النتيجة: جيب اعتبار التضخم فيما يرتتب يف الذمة.

                                                             
 .152-119ص. 1
بــاب مــن بــين يف مــا يضــر جبــاره، رقــم احلــديث: ســابق، كتــاب األحكــام،  ابــن ماجــة، ســنن ابــن ماجــة، مرجــعصــحيح لغــريه:  2

ار إحيـــاء الـــرتاث : دؤاد عبـــد البـــاقي، ط.د، (بـــريوت: حممـــد فـــحتقيـــق. مالـــك بـــن أنـــس، املوطـــأ، 430، ص. 03، ج.2340
  .745، ص. 02، ج.31، رقم احلديث: م)، كتاب األقضية، باب القضاء يف املرفق1985 -هـ 1406العريب، 

  .1191، ص. 03ج.  ،1554مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب املساقاة، باب وضع اجلوائح، رقم احلديث:  3
 1190، ص. 03، ج. 1554رقم احلديث: كتاب املساقاة، باب وضع اجلوائح، املرجع نفسه،   4
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ـــامع الفقهيـــة ال تـــزال جامـــدة علـــى األصـــل العـــام بـــأن الـــديون تقضـــى مبثلهـــا دون نظـــر يف  ا
  1التقلبات، واملسألة ال تزال منشورة أمام جممع الفقه اإلسالمي الدويل).

إذا مل يكـــن طعامـــا، ومـــن  عليـــه هـــو مـــن غـــريل الســـلم ديـــن بيـــع: (مســـألة ومـــن النمـــاذج أيضـــا
  الواضح أنه ال يكون نقودا ألنه ال يسلم فيها.

بيــع الــدين، فيكــون مــن بــاب بيــع مــا لــيس  ك ال جيــوز؛ ألنــه مــن بــابلــذور: إن يقــول اجلمهــ
  عندك، وذهب مالك إىل جوازه ما مل يكن طعاما بشروط. ...

  كالبرتول واملعادن.  الواقع: إن كثريا من الصفقات جترى يف سلع الذمم

م وقبول أعرافهم، وأصل اإلذن.   املقصد الشرعي: التيسري على الناس يف معامال

امع الفقهية غري موافقة)   2.النتيجة جواز ذلك. وال تزال ا

يقـــول أمحـــد الريســـوين:  "الفقـــه بأصـــول الشـــريعة مقاصـــد عالقـــة"وكتابـــه  وعـــن اجتهـــاد اإلمـــام
مكانـــة ورســـوخ واجتهـــاد. فلـــذلك اخرتتـــه لتقدميـــه لكـــم، وإال فالـــذين الشـــيخ عبـــد اهللا بـــن بيـــه، لـــه (

  يكتبون اليوم يف املقاصد عشرات وعشرات، ولكين أحتدث عمن هلم مكانة وعطاء ورسوخ. 

وللشـيخ حفظــه اهللا آراء وإضـافات واســتدراكات وتطبيقـات، يف مجيــع مباحـث الكتــاب، غــري 
  3الذي مساه 'االستنجاد باملقاصد واستثمارها ').أن اجلديد الكامل يف نظري هو مبحثه الرابع 

  : المذهب الفقهي البن بيه من خالل تناوله مسائل الفروعالمبحث الثالث
مـــوع فتاويــه، وكـــذا كتبــه وأحباثـــه  املــذهب الفقهــي لإلمـــام يتضــح مـــن خــالل القـــراءة املتأنيــة 

، أتنـاول -هـوم املـذهب الفقهـييف مف-ويف هذا املبحث بعد املطلب التمهيـدي ومشاركاته العلمية، 
  بالدراسة جمموعة من الفتاوى الستخالص مذهبه الفقهي.

                                                             
  .121ابن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 1
 .123-122املرجع نفسه، ص.  2
  م.04/05/2017موقع اإلمام، عبد اهللا بن بيه: بني األصول واملقاصد. بتاريخ:  3
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  مطلب تمهيدي: مفهوم المذهب الفقهي

  الفرع األول: معنى المذهب وتعريف الفقه
  أوال: التعريف بالمذهب 

: بفــتح فســكون مــن ذهــب، مجــع مــذاهب، واملــذهب: حمــل الــذهاب وزمانــه، المــذهب لغــة
  1والطريقة املتسعة.واملصدر، 

  2ويف الكليات: (املذهب: املعتقد الذي يذهب إليه، والطريقة واألصل واملتوضأ).

: طريقـــــة معينـــــة يف اســـــتنباط األحكـــــام الشـــــرعية العمليـــــة مـــــن أدلتهـــــا المـــــذهب اصـــــطالحا
التفصـــيلية، واالخـــتالف يف طريقـــة االســـتنباط يكـــون املـــذاهب الفقهيـــة، أمـــا االخـــتالف يف العقائـــد 

  3فا ال خيرج عن اإلسالم فيكون الفرق، وإن كان خيرج عن اإلسالم فيكون األديان.اختال

  ثانيا: تعريف الفقه

  قال ابن فارس: ([فقه] الفاء والقاف واهلاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك  الفقه لغة:

  4الشيء والعلم به. تقول: فقهت احلديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه).

وبعنــاوين  5فــظ الفقــه يف القــرآن الكـرمي يف عشــرين موضــعا يف مواضــع متفرقــة،جـاء اســتعمال ل
خمتلفـة ـ الفقـه يف الـدين، الفقـه بالقلـب ـ، وقـد بـني الراغـب يف مفرداتـه معانيهـا قـائال: (الفقـه: هــو 

 ﴿التوصل إىل علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص مـن العلـم، قـال تعـاىل:       

   ﴾ ]78: النسـاء[ ،﴿     ﴾ 07: [المنــافقون[، 
                                                             

 .251، ص.03حممود عبد الرمحن عبد املنعم، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، مرجع سابق، ج. 1
، قابلــه علــى نســخة خطيــة وأعــده للطبــع ووضــع ـ معجــم يف املصــطلحات والفــروق اللغويــة أبــو البقــاء الكفــوي، الكليــات ـ  2

  .868م)، ص. 1998-ه1419، (مؤسسة الرسالة، 02فهارسه: عدنان درويش وحممد املصري، ط.
 .  419م)، ص.1988-هـ1408 ، (دار النفائس،02حممد رواس قلعجي وحامد صادق قنييب، معجم لغة الفقهاء، ط. 3

  .442. ص ،04.ج سابق، مرجع اللغة، مقاييس فارس، ابن 4
   . 525سابق، ص. حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، مرجع 5
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إىل غـــري ذلـــك مـــن اآليـــات، والفقـــه: العلـــم بأحكـــام الشـــريعة، يقـــال: فقـــه الرجـــل فقاهـــة: إذا صـــار 
فقيهــــا، وفقــــه أي: فهــــم فقهــــا، وفقهــــه أي: فهمــــه، وتفقــــه: إذا طلبــــه فتخصــــص بــــه. قــــال تعــــاىل: 

﴿       ﴾ 1.)]122: [التوبة  

فـذلك مثـل مـن : « من ذلـك قولـه ، 2وهذا املعىن اللغوي للفقه جاء أيضا يف السنة النبوية
رب حامــل فقــه لــيس بفقيــه، ورب حامــل فقــه إىل مــن هــو أفقــه : « . وقولــه 3»فقــه يف ديــن اهللا

   5».اللهم فقهه«البن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ:  ، و من دعاء النيب 4»منه

ـــالعلم احلاصـــل الفقـــه اصـــطالحا:  يقـــول اآلمـــدي: (ويف عـــرف املتشـــرعني: الفقـــه خمصـــوص ب
  6بالنظر واالستدالل). جبملة من األحكام الشرعية الفروعية

   7ويعرف الفقه بأنه: العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية.

  ثالثا: المراد بالمذهب الفقهي

ــــم، يف خمتلـــف الفـــروع واملســــائل المـــذهب الفقهـــي : آراء إمـــام مــــن أئمـــة االجتهـــاد املعتـــد 
ة؛ ويريــــدون بــــذلك جممــــوع اآلراء واالجتهــــادات االجتهاديــــة. ومنــــه قــــوهلم: املــــذاهب الســــنية األربعــــ

الفقهيــة، الــيت صــدرت عــن أئمــة الفقــه األربعــة العظــام، وهــم: اإلمــام أبــو حنيفــة النعمــان بــن ثابــت، 
واإلمـام مالــك بـن أنــس األصــبحي، واإلمـام حممــد بـن إدريــس الشــافعي، واإلمـام أمحــد بـن حممــد بــن 

                                                             
  .642الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن ، مرجع سابق، ص.  1
  .189، ص.05املفهرس أللفاظ احلديث النبوي، مرجع سابق، ج.لفيف من املستشرقني، املعجم  2
  27، ص. 01، ج.79، رقم احلديث: ، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلمالبخاري 3
، رقــم  عــن النــيب  بــل، مرجــع ســابق، حــديث زيــد بــن ثابــتإســناده صــحيح: أمحــد بــن حنبــل، مســند اإلمــام أمحــد بــن حن 4

  .467، ص.35، ج.21590ث: احلدي
، 01، ج.143الوضـــوء، بـــاب وضـــع املـــاء عنـــد اخلـــالء، رقـــم احلـــديث: يح البخـــاري، املرجـــع الســـابق، كتـــابالبخــاري، صـــح 5

  . 41ص.
، 01ج. (بــريوت: املكتــب اإلســـالمي، ت.د)، عبـــد الــرزاق عفيفــي، ط.د، :حتقيــق اآلمــدي، اإلحكــام يف أصــول األحكــام، 6

  .06ص. 

  .11، ص.01حممد أبو النور زهري، أصول الفقه، ط.د، (املكتبة األزهرية للرتاث، ت.د)، ج. 7
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غــة: الطريـــق ومكــان الــذهاب، مث صــار عنـــد واملــذهب لوعــرف احلطــاب املـــذهب بقولــه: ( 1حنبــل.
الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من األئمة من األحكام االجتهادية ويطلق عند املتـأخرين 

  مـــن أئمـــة املـــذاهب علـــى مـــا بـــه الفتـــوى مـــن بـــاب إطـــالق الشـــيء علـــى جزئـــه األهـــم حنـــو قولـــه 
جتهاديــة اآلراء اال فاملـذهب لـه معنيـان: 3؛ ألن ذلـك هــو األهـم عنـد الفقيـه املقلــد).2»احلـج عرفـة«

 ما به الفتوى يف مذهب من املذاهب الفقهية، وهذا عند املتأخرين.إلمام من األئمة، و 

: الصـفة الـيت ميكـن أن نطلقهـا علـى فقـه اإلمـام مـن  والمراد هنا بالمذهب الفقهـي البـن بيـه
وهــو املــنهج العقلــي  4جمتهــدا مطلقــا.كونــه متمــذهبا مقلــدا، أو جمتهــد مــذهب، أو جمتهــد فتيــا، أو 

الــذي جعــل اإلمــام يــرى هــذا الــرأي أو ذاك مــن مســائل  ونــوازل عرضــت لــه يف حياتــه العلميــة مــن 
  خالل استخدام أداة االستنباط من القرآن والسنة، وهي املعرب عنها بأصول الفقه.

  الفرع الثاني: عالقة الفتوى بالفقه
هي متضـمنة لـه مـع اإلخبـار، إذ ال يتصـور أن تكـون فتـوى الفتوى اليت هي اإلخبار بالفقه، ف

ــا تســتلزمه مــع ربطهــا بالواقعــة  ــذا االعتبــار أعــم مــن الفقــه، أل دون فقــه، فهمــا متالزمــان والفتــوى 
  5املسؤول عنها، واإلخبار حبكمها.

                                                             
  .399، ص.، مرجع سابققطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه 1
 1395 احللــيب، البـايب مصـطفى ومطبعــة مكتبـة شـركة: مصـر( ،02.ط شــاكر، حممـد أمحـد: حتقيــقرتمـذي، سـنن الرتمـذي، ال 2
، 889بـاب مـا جـاء فـيمن أدرك اإلمـام جبمـع فقـد أدرك احلـج، رقـم احلـديث:  ، أبواب احلج عن رسـول اهللا  ،)م1975-هـ

  .228، ص. 03ج. 
  .24، ص.01م)، ج.1992-هـ1412، (دار الفكر، 03خليل، ط. احلطاب، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر 3
اإلمام املقلد له، أو مسـتنبطة مـن كالمـه،  كـابن القاسـم : هو احلاوي ألصول إمامه، منصوصة كانت لذلك مجتهد المذهب 4

: هـو املتبحـر يف مـذهب إمامـه، املـتمكن مـن تـرجيح قولـه علـى آخـر أطلقهمـا مجتهـد الفتيـا عند املالكية، واملزين عنـد الشـافعية.
ى قــول آخــر إمامــه، بــأن مل يــنص علــى تــرجيح واحــد منهمــا علــى اآلخــر، املــتمكن مــن تــرجيح قــول أصــحاب ذلــك اإلمــام علــ

. ينظـر: عبــد اهللا معصــر، ية مــن غـري التــزام مـذهب إمــام معـني كمالــك: هــو النـاظر يف األدلــة الشـرعالمجتهــد المطلـق أطلقومهـا.
  .117م)، ص.2007، (بريوت: دار الكتب العلمية، 01تقريب معجم مصطلحات الفقه املالكي، ط.

م)، 1996-ه1416، (مطبعـــــة النجـــــاح اجلديـــــدة، 01.حممــــد ريـــــاض، أصـــــول الفتـــــوى والقضـــــاء يف املــــذهب املـــــالكي، ط 5
  .  191ص.
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ــذا العلــم، ومتكــني مــن مثرتــه، فهــي متضــمنة لــه مــع  يقــول قطــب الريســوين: (الفتــوى إخبــار 
اإلخبــار، ومـن هنــا يـدرك الــتالزم بـني الفقــه والفتـوى يف املــادة املعرفيـة، والبعــد الـوظيفي، ذلــك قصـد 

أن املفــيت مادتــه: الفقــه، وآلــة صــناعته: الفقــه، وحمــل اجتهــاده الفقــه، والفقيــه مــن صــلب اهتماماتــه 
ــذا املعــىن فــالفتوى تكييــف فقهــي، هــذا األخــ 1الفتــوى، وبيــان أحكــام احلــالل واحلــرام). ري الــذي و

ة بـــني األصــل والواقعـــة  انســة واملشــا معنــاه: (حتديــد حقيقـــة الواقعــة املســتجدة عنـــد التحقــق مـــن ا
  2املستجدة يف احلقيقة).

تهـــد والفقيـــه ألفـــاظ مرتادفـــة يف  وقـــد ســـاق القـــامسي هـــذا العنـــوان: 'بيـــان أن املفـــيت والعـــامل وا
   4باالعتبار.. إال أن هذه األلفاظ هلا نوع من املغايرة 3األصول'

  تعريفا وتطورا ومكانة'آراء لإلمام ابن بيه عن الفقه ' الفرع الثالث:

  أوال: تعريف الفقه 
يقــول اإلمــام يف نقــده فيمــا ذهــب إليــه الزخمشــري ومــن وافقــه: (مــن أن الفقــه يف أصــل اللغــة 

  يرجع إىل الشق والفتح ليس ظاهرا. 

  قدما واألسبق زمنا.  أوال: ملخالفته لكالم األئمة األرسخ

ثانيا: اعتماد الزخمشري على القياس عن طريق ما يسمى باالشتقاق األكرب؛ وهو فيه مناسـبة 
  5يف بعض األحرف األصلية فقط.. يعترب ضعيفا وغري مقيس).

                                                             
  .39قطب الريسوين، صناعة الفتوى يف القضايا املعاصرة، مرجع سابق، ص. 1
  .30م)، ص.2014-هـ1435، (دمشق: دار القلم، 02التكييف الفقهي للوقائع املستجدة، ط.حممد عثمان شبري، 2
-هـــــ1406ريوت: دار الكتــــب العلميـــة، ، (بـــ01، ط.عبـــد احلكـــيم القاضــــي، حتقيـــق: حممــــد القـــامسي، الفتـــوى يف اإلســــالم 3

  .54م)، ص.1986
  .191سابق، ص.وى والقضاء يف املذهب املالكي، مرجع حممد رياض، أصول الفت 4
  .298/299ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص. 5



  اإلفتاء وأصول بيه ابن اإلمامالفصل الثاين:                              الثاين.               الباب

 ~204 ~ 
 

الفقه علم شامل للعقيدة واملعامالت، والعبـادات، مـرادف لعلـم الـدين، وهـذا يقول اإلمام: (و 
الم املتقــدمني، وهــو احلقيقــة الشــرعية للفقــه، وهــو الــذي جيــب املصــري إليــه، وهــو إطــالق كثــري يف كــ
  1احلق إن شاء اهللا.

  ثانيا: تطور الفقه
 2وجـه اإلمـام النقـد ـ علـى سـبيل التمثيـل ـ لـرأي حممـد بـن احلسـن احلجـوي الثعـاليب الفاسـي،

مــن خــالل ذكــر أربعــة  يف قضــية مراحــل تطــور الفقــه، وعــرض رأيــه 3وكــذلك املستشــرقة بوجينــا غيانــة
  أطوار، وهي:

وهـو طـور تأسـيس الشـريعة، وكمـال العقيـدة،  الطور األول: طور نزول الوحي وحيـاة النـيب 
  وإقرار أصول احلالل واحلرام.

 . الطور الثاين: ميثله عهد الصحابة 

  الطور الثالث: الذي انتهى إليه تطور التعامل مع النصوص، وكان نتيجة ميالد أصول الفقه
  الطور الرابع: اقتصار الكثري من الفقهاء على تقليد مذهب معني.

ــــامع  ويف العصـــر احلــــديث ظهــــرت بــــوادر مشــــجعة  إىل تنـــامي الــــوعي الفقهــــي، فظهــــرت: ا
وقد وجه هذه الطريقة يف التقسـيم بقولـه: (فقـد آثـرت  الفقهية، واملوسوعات، والندوات واملؤمترات..

ر التعامــل مــع النصــوص، وبــروز نــوع مــن األدلــة بشــكل أكثــر أن أقســم تطــور الفقــه علــى ضــوء تطــو 

                                                             
 .321ص. سابق،ال رجعامل االختالفات، وجمايل الدالالت أمايل بيه، ابن 1
الثعاليب، الزينيب. نسبة الثعاليب إىل ثعالبة بـوطن اجلزائـر، ونسـبة الـزينيب إىل زينـب بنـت علـي بـن : محمد بن الحسن الحجوي 2

أيب طالــب، مــالكي املــذهب، تــوىل عــدة وظــائف يف أواخــر الدولــة العزيزيــة بــاملغرب، منهــا: وزارة املعــارف، ووزارة العــدل، ورئاســة 
النظــــام ســــالمي"، و"رســــالة يف الطــــالق"، و"ســــتئناف الشــــرعي األعلــــى، مــــن تصــــانيفه: "الفكــــر االمســــي يف تــــاريخ الفقــــه اإلاال

 .80االجتماعي يف اإلسالم".. حيىي مراد، معجم تراجم أعالم الفقهاء، مرجع سابق، ص.
 ومشـــرفني أســـاتذة يـــد علـــي األزهـــر يف اإلســـالم درســـت معاصـــرة بولونيـــة باحثـــة.. ستشجفســـكا غيانـــة بوجينـــا: بوجينـــا غيانـــة 3

ـت قـد وكانـت كـذلك العربيـة اللغـة مـن خالهلـا متكنت م'1965 -م 1961' سنوات مخس زهاء أخصائيني  العليـا دراسـتها أ
  ..  تشريعها و اإلسالمية الدولة تاريخ:  اإلسالمي التشريع تاريخألفت:  .بولونيا يف الشرقية اللغات معهد ويف احلقوق، كلية يف
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ظهــورا يف فــرتة معينــة؛ ألن ذلــك هــو حقيقــة التطــور الــذي علــى ضــوئه ميكــن تقــومي احلركــة الفقهيــة 
  1بشكل أكثر وضوحا).

  ثالثا: مكانة الفقه
طيبهـا الفقه علم له منزلة رفيعة يف معارج علم الشريعة، من أوسعها وأكثرها فائدة، وأغناهـا وأ

ــــدرك لــــه ســــاحل، ومعــــني ال ينضــــب، وفيــــه حــــل لكــــل مشــــاكل املعــــامالت  مائــــدة، فهــــو حبــــر ال ي
ومسائلها، حيـافظ علـى الثوابـت، ويسـتوعب املتغـريات، مرونـة يف غـري ميوعـة، وثبـات يف غـري مجـود، 
دائم العطاء، متسـع األرجـاء، فكيـف وأصـله الـذي يسـتمد منـه مادتـه وينـال بفضـله دميومتـه، كتـاب 

  . 2 الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وسنة نبيه الذي ال ينطق عن اهلوى.اهللا

  إمامة المرأة للرجال مسألةالمطلب األول: 

هذه املسألة تتعلق بقسـم فقـه العبـادات، وهلـا تعلـق بفقـه األقليـات، جـاءت يف الرتتيـب األول 
  يف هذه املسائل لتعلقها بشروط اإلمامة يف الصالة. 

  الفرع األول: نص الفتوى 
  م'، وكان كالتايل:2006ورد يف برنامج 'إضاءات ـ قناة العربية ـ عام أوال: نص السؤال، 

أنـت حتـدثت يف إحـدى فتـاواك عـن إمامـة املـرأة، احلادثـة الـيت حصــلت  شـيخ 3تركـي الـدخيل:
اليت أمت جمموعة من املسلمني يف الواليات املتحدة، قلت أنت أن مـا اتفـق عليـه يف  4للسيدة أمينة

املسألة بني كل الفقهاء والعلماء يف مجيع األقطار اإلسالمية أن املرأة ال تؤم الرجال، وهذا مـا ينبغـي 

                                                             
 .314ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص. 1
  .322املرجع نفسه، ص. 2
م كصـحفي مبتـدئ 1989 :توىل العمل يف جمموعة من الصحف فكانـت بدايـة رحلتـه عـام ،سعودي: إعالمي تركي الدخيل 3

كانـت مبجموعـة أهـم املناصـب الـيت توهلـا   ة.م يف الصحف واهليئات اإلعالمي1994 :عام اوتدرج يف مستواه إىل أن أصبح حمرتف
 ، 'صــــــحيفة الشــــــرق األوســــــط'.. موقــــــع املراســــــل:'صــــــحيفة الريــــــاض'، 'صــــــحيفة عكــــــاظ' مميــــــزة مــــــن الصــــــحف كمثــــــل:
www.almrsal.com :م. 23/09/2017، بتاريخ 

 امـرأة جعـل الرسـول: ودود أمينـة ينظـر: .والية فريجينيا بالواليات املتحـدةأمينة ودود، أستاذة يف جامعة "كامنولث" يف  أمينة: 4
  م. 23/09/2017بتاريخ:.www.alarabiya.net ،والنساء الرجال من مصلني تؤم
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ه يف ديـار اإلسـالم، أمـا بالنسـبة للسـيدة أمينـة فـيمكن أن نتسـامح معهـا، وأن نقبـل منهـا التمسك بـ
أن تتخـذ مؤذنـة،   ـ رضـي اهللا عنهـا ـ حيـث أمرهـا النـيب  1هـذا االجتهـاد خاصـة حلـديث أم ورقـة

  2وأن تؤم أهل دارها، رواه اإلمام أمحد ورواه أبو داود.

ه: حاولت أن ال أفاجئ أمينة ومن معها إذا كـانوا ، الشيخ عبد اهللا بن بيثانيا: نص الجواب
يريــدون أن جيــدوا ســعة يف اإلســالم. حنــن ال نريــد أن نضــيق واســعا مــا وجــدنا إىل ذلــك ســبيال. إذا 

  وجدنا سبيال يف التوسعة للناس أن نذكر هلم هذه األوجه، أن ال نكتم شيئا من اإلسالم.

اخـــتالف أمـــيت « مـــا جـــاء يف احلـــديث نعتقـــد أن اخلـــالف واخـــتالف العلمـــاء هـــو رمحـــة، ك 
وغـريه، ولكـن معنـاه مفهـوم ومقبـول 3وهو حديث طبعا مل يثبت، سنده منقطع، رواه البيهقـي» رمحة

ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ اخـتالف السـائغ  4إذا كان هذا االخـتالف اختالفـا محيـدا، يسـميه اإلمـام ابـن قـيم
  بني أهل احلق.

                                                             
بــن نوفــل األنصـارية ويقــال هلــا أم ورقــة بنـت نوفــل، فنســبت إىل جــدها األعلــى،  : بنـت عبــد اهللا بــن احلــارث بـن عــوميرأم ورقــة 1

  . 489، ص.08تسمى بالشهيدة.. ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة، مرجع سابق، ج. 
وكذا احلاكم، والبيهقي مـن طريـق الوليـد بـن مجيـع عـن عبـد الـرمحن بـن خـالد، عـن أم ورقـة بنـت عبـد اهللا بـن احلـارث باحلـديث  2

ــا شــيخا كبــريا. ويف لفــظ احلــاكم:  ، »وأمرهــا أن تــؤم أهــل دارهــا يف الفــرائض«ويف آخــره قــال: قــال عبــد الــرمحن: فأنــا رأيــت مؤذ
ا غـري هـذا، وقـد احــتج مسـلم بالوليـد بـن مجيـع. وقـد ضـعف شـعيب األرنـؤوط إســناده.. وقـال: ال أعـرف يف البـاب حـديثا مسـند

ني، حتقيـق: . احلاكم، املستدرك علـى الصـحيح190، ص.03الغماري، اهلداية يف ختريج أحاديث البداية، املرجع السابق، ج. 
ب الصــالة، بــاب يف فضـــل م)، كتــا1990 -ه 1411، ، (بــريوت: دار الكتــب العلميــة01ط.، مصــطفى عبــد القــادر عطــا
 قلعجـــي، . البيهقـــي، معرفـــة الســـنن واآلثـــار، حتقيـــق: عبـــد املعطـــي أمـــني 320، ص.01، ج. 730الصـــلوات اخلمـــس، رقـــم: 

 -هـــ1412الدراســات اإلســالمية /دمشــق: دار قتيبـة / حلــب: دار الــوعي/ املنصــورة: دار الوفــاء ،  : جامعــة. (كراتشـي01ط.
. أبـــو داود، ســـنن أيب داود، مرجـــع 230، ص. 04، ج.5972ت إمامـــة املـــرأة، رقـــم: م)، كتـــاب الصـــالة، بـــاب إثبـــا1991

  .443، ص.01، مرجع سابق، ج.592سابق، كتاب الصالة، باب إمامة النساء، رقم احلديث: 
اء للكتـــــاب البيهقـــــي، املـــــدخل إىل الســـــنن الكـــــربى، حتقيـــــق: حممـــــد ضـــــياء الـــــرمحن األعظمـــــي، ط.د، (الكويـــــت: دار اخللفـــــ 3

إذا تفرقـــوا فيهـــا ويســـتدل بـــه علـــى معرفـــة الصـــحابة والتـــابعني ومـــن  مي، ت.د)، بـــاب أقاويـــل الصـــحابة رضـــي اهللا عـــنهم اإلســـال
 .162، ص.152بعدهم من أكابر فقهاء األمصار، رقم: 

مــن  ،: حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب الدمشــقي، امللقــب بشــمس الــدين، املعــروف بــابن قــيم اجلوزيــة، الفقيــه احلنبلــيقــيمالابــن  4
زاد املعـاد يف هـدي خـري العبـاد"، تـويف ة اللهفـان يف مصـايد الشـيطان"، و"مصنفاته: "حادي األرواح على بـالد األفـراح"، و"إغاثـ

 .161، ص.02ه بدمشق.. عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق، ج.751سنة: 
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فمسألة إمامة املـرأة ورد فيهـا حـديث أم ورقـة، وورد فيهـا أيضـا يف مـذهب اإلمـام أمحـد أيضـا  
ــا تــؤم أيضــا الرجــال، وتكــون خلفهــم إذا كانــت عجــوزا أو امــرأة كبــرية،  ــا تــؤم النســاء وأ روايــات بأ

ا ضعيفة جدا.   يعين هناك أقوال هذه األقوال ال جيوز أن نطبقها أل

قـدم هلـا شــريعتنا ت امـرأة غربيـة فــنحن نلـتمس هلـا العـذر، وحنـاول أن نلكـن مـع ذلـك إذا قامـ 
نـه لـيس نقصـا مـن املـرأة، وإذا مل تكـوين عجـوزا أيضـا عليـك أن تتـأخري فلعلهـا ـ باحلسـىن، ونقـول إ

عادة املرأة ـ تكره أن تكون عجوزا، فلعلها تتأخر وأن ال تؤم أهل بيتها، فهـذا نـوع مـن الفتـاوى الـيت 
ال أقـــول جماملـــة، لكـــن عبـــارة عـــن تـــأليف، تـــأليف للنـــاس، والتـــأليف للنـــاس وارد يف  هـــي عبـــارة عـــن

الشريعة، أن نتسامح مع الذي يدخل اإلسالم حـديثا، أن نؤلفـه، أن نقـدم لـه حـىت مـاال، كمـا جـاء 
  ﴿يف القرآن الكرمي:    ﴾ 1.]60: [التوبة  

  الفرع الثاني: التوجيه الفقهي للفتوى
، ذكــر اإلمــام اخــتالف العلمــاء يف مســألة 'إمامــة املــرأة'، مبينــا شــدة ضــعف مــن قــال بــاجلواز

لرجـال منعـه اجلمهـور، ويف جـال وإمامتهـا للنسـاء، فإمامتهـا لوفقهاء املذاهب يفرقـون بـني إمامتهـا للر 
إمامتها للنساء اختلفوا، وهـذا التفريـق مل يـذكره اإلمـام، وإمنـا ذكـر االخـتالف عمومـا مكتفيـا بقولـه: 
(يعــين هنــاك أقــوال)، ويف هــذه املســألة يقــول ابــن رشــد احلفيــد: (اختلفــوا يف إمامــة املــرأة، فــاجلمهور 

هــا النســاء، فأجــاز ذلــك الشــافعي، ومنــع ذلــك علــى أنــه ال جيــوز أن تــؤم الرجــال، واختلفــوا يف إمامت
والطربي، فأجازا إمامتها علـى اإلطـالق، وإمنـا اتفـق اجلمهـور علـى منعهـا أن  2مالك، وشذ أبو ثور،

تــؤم الرجــال ؛ ألنــه لــو كــان جــائزا لنقــل ذلــك عــن الصــدر األول، وألنــه أيضــا ملــا كانــت ســنتهن يف 
أخــروهن حيــث « :ن التقــدم علــيهم، لقولــه  الصــالة التــأخري عــن الرجــال علــم أنــه لــيس جيــوز هلــ

                                                             
  م.07/05/2017رأة للرجال؟. بتاريخ:موقع اإلمام، الفتاوى: هل تصح إمامة امل 1
وناقـل األقـوال القدميـة عنـه؛ لـه  : إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب الفقيه البغـدادي صـاحب اإلمـام الشـافعي أبو ثور 2

الكتـب املصـنفة يف األحكـام مجـع فيهـا بــني احلـديث والفقـه، وكـان أول اشـتغاله مبـذهب أهــل الـرأي، حـىت  قـدم الشـافعي العــراق 
ه. ابــن خلكــان، وفيــات األعيــان وأنبــاء 246فــاختلف إليــه واتبعــه ورفــض مذهبــه األول، ومل يــزل علــى ذلــك إىل أن تــويف ســنة: 

 .26، ص.01م)، ج.1972، (بريوت: دار صادر، 01س، ط.الزمان، حتقيق: إحسان عباأبناء 
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، ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات يف املرتبة يف الصالة، مـع أنـه 1»أخرهن اهللا
أيضا نقل ذلك عن بعـض الصـدر األول، ومـن أجـاز إمامتهـا، فإمنـا ذهـب إىل مـا رواه أبـو داود مـن 

يف بيتها وجعل هلـا مؤذنـا يـؤذن هلـا، وأمرهـا أن تـؤم كان يزورها    أن رسول اهللا «حديث أم ورقة: 
  3).2»أهل دارها

هل ورد يف مذهب اإلمام أمحد روايات فيمـا خيـص إمامـة املـرأة علـى حسـب مـا ورد يف فتـوى 
  اإلمام؟

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال نرجــع إىل املغــين البــن قدامــة لنــرى مــا يقــول يف هــذه املســألة عــن 
ــا الرجــل حبــال، يف فــرض وال نافلــة، يف قــول مــذهب اإلمــام أمحــد: (وأمــا ا ملــرأة فــال يصــح أن يــأمت 

عامــة الفقهــاء، وقــال أبــو ثــور: ال إعــادة علــى مــن صــلى خلفهــا. وهــو قيــاس قــول املــزين وقــال بعــض 
أصحابنا: جيوز أن تـؤم الرجـال يف الـرتاويح، وتكـون وراءهـم؛ ملـا روي عـن أم ورقـة بنـت عبـد اهللا بـن 

 4رواه أبـو داود.» جعل هلا مؤذنا يـؤذن هلـا، وأمرهـا أن تـؤم أهـل دارهـا.  أن رسول اهللا«احلارث، 
  وهذا عام يف الرجال والنساء.

ــا ال تــؤذن للرجــال، فلــم جيــز أن تــؤمهم،  5»ال تــؤمن امــرأة رجــال: «ولنــا قــول النــيب  ، وأل
نون. وحديث أم ورقة إمنا أذن هلا أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدار  وهـذه زيـادة  قطين.كا

مل يذكر ذلك لتعني محـل اخلـرب عليـه؛ ألنـه أذن هلـا أن تـؤم يف الفـرائض، بـدليل أنـه جيب قبوهلا، ولو 
ــا ال تــؤمهم يف الفــرائض، وألن  جعــل هلــا مؤذنــا، واألذان إمنــا يشــرع يف الفــرائض، وال خــالف يف أ

ليـل، فــال جيـوز املصــري إليــه، ختصـيص ذلــك بـالرتاويح واشــرتاط تأخرهـا حتكــم خيــالف األصـول بغــري د
                                                             

، (اهلنـد: 02: حبيـب الـرمحن األعظمـي، ط.مسـعود.. الصـنعاين، املصـنف، حتقـيليس حبديث مرفـوع، وهـو موقـوف عـن ابـن  1
لـس العلمــي،  . الزيلعــي، 149، ص.03، ج.5115ه)، كتـاب الصــالة، بـاب شــهود النسـاء اجلماعــة، رقـم األثــر: 1403ا

. الغمـاري، اهلدايــة 36، ص. 02، ج. مرجـع ســابقنصـب الرايـة ألحاديــث اهلدايـة مـع حاشــية بغيـة األملعـي يف ختــريج الزيلعـي، 
  . 189، ص.03يف ختريج أحاديث البداية، مرجع سابق، ج. 

 سبق خترجيه. 2
اية املقتصد، ط.د 3 تهد و  .155، ص. 01ج.  ،م)2004-هـ1425يث، ، (القاهرة: دار احلدابن رشد، بداية ا
  سبق خترجيه. 4
 سبق خترجيه. 5



  اإلفتاء وأصول بيه ابن اإلمامالفصل الثاين:                              الثاين.               الباب

 ~209 ~ 
 

ــا، بــدليل أنــه ال يشــرع لغريهــا مــن النســاء أذان وال  ولــو قــدر ثبــوت ذلــك ألم ورقــة، لكــان خاصــا 
  1إقامة، فتختص باإلمامة الختصاصها باألذان واإلقامة).

  من خالل هذا النقل نعدد الروايات اآلتية يف مسألة 'إمامة املرأة' يف مذهب احلنابلة:

  رأة أن تصلي بالرجال مطلقا.ال يصح للم -
 قال بعض احلنابلة: جيوز للمرأة أن تؤم الرجال يف الرتاويح، وتكون وراءهم. -
 تصلي املرأة إماما بالنساء فقط. -

  على فتوى إمامة المرأة تعليقالفرع الثالث: ال
إمامـة املــرأة يف املــذاهب الفقهيــة فيهــا تفصــيل وتفريــق بــني إمامتهــا بالرجــال وإمامتهــا بالنســاء، 
وهذا الذي مل يفصله اإلمام يف هذه الفتوى، واكتفـى باإلشـارة إىل وجـود روايـات يف مـذهب اإلمـام 

م جــواز أمحـد ـ وهـو مــا تبــني مــن كـالم ابــن قدامــة ـ، ووجــود أقــوال يف املســألة؛ وإطـالق القــول بعــد
إمامة املرأة مطلقـا دون تفريـق بـني نافلـة وفـرض، أو بـني رجـال ونسـاء، وبيـان شـدة ضـعف قـول مـن 
أجـــاز هلـــا اإلمامـــة إمنـــا هـــو رأي املالكيـــة. وهـــذا يســـتنتج منـــه تـــرجيح واختيـــار اإلمـــام لـــرأي املـــذهب 

دعــا إىل التعامــل  املــالكي، واعتمــاده يف هــذه الفتــوى. وملــا كانــت املســألة هلــا عالقــة بــامرأة يف الغــرب
م جبعــل  معهـا باحلســىن يف مثــل مسـألة فيهــا أقــوال، مــع توجيـه ذلــك مبراعــاة الشــرع حلـال املؤلفــة قلــو

  نصيب هلم يف الزكاة، وهذا يدل على أن التأليف مطلوب. 

ذا الفعـل، ولعـل هـذا  البد من التفريق بني حكم املسألة، والتعامل مع هذه املرأة اليت قامت 
قوال، والـذي يعمـل بـه مـن ضـعيف األقـوال مـا تـوفرت فيـه شدة ضعف األ مام، ألنه بنيهو مراد اإل

  أن ال يكون القول املعمول به ضعيفا جدا. -ثالثة شروط، وهي: ا

  وأن تثبت نسبته إىل قائل يقتدى به علما وورعا. -ب             

  2وأن تكون الضرورة حمققة. -ج             

                                                             
 .146، ص. 02ج.، )م1968-هـ1388 القاهرة، مكتبة( د،.طابن قدامة، املغين،  1
 .173ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص. 2
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  ""إقامة الجمعة في المصلياتمسألة  الثاني: المطلب

  الفرع األول: نص الفتوى
أنــا طالــب علــم متخــرج مــن اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة، دعــاين أوال: نــص الســؤال، 

بعـض اإلخـوة إللقـاء خطبـة اجلمعـة يف مصـلى خمصـص هلـم يف إحـدى الشـركات، علمـا أن الـدخول 
دقيقـــة مشـــيا،  15-10ســـجد يبعـــد حنـــو مـــن هلــذه الشـــركة حمظـــور أمـــام النـــاس ألســـباب أمنيــة، وامل

  ولست متأكدا إذا كانت الشركة متنع موظفيها من الذهاب إىل املسجد أم ال. 

يف الشـتاء، وحـىت لـو رفضـت إلقـاء خطبـة  35يف الصيف إىل  10عدد املصلني يرتاوح، بني 
  اجلمعة عندهم فهم سيستمرون يف صالة اجلمعة يف هذا املصلى.

األصـل إذا كـان هنــاك مسـجد للجمعـة أن يــذهبوا إليـه، وأال يصــلوا يف ثانيـا: نـص الجــواب، 
هذا املكان إذا كان مسـجد اجلمعـة علـى مقربـة مـنهم علـى رميـة حجـر، فـال جيـوز هلـم أن يصـلوا إال 
إذا كانــت هنــاك ظــروف كــالظروف الــيت أشــار إليهــا الســائل، وهــي أن تكــون الشــركة تعتمــد نظامــا 

هؤالء العمال من الذهاب إىل املسجد، فإذا كان هناك منـع أو حظـر فـيمكن أن يصـلوا  خاصا متنع
م هذا، ونعتمد بعض األقوال كقول األحناف جبواز اجلمعة يف مسجدين أو ثالثة، أمـا إذا  يف مكا
مل يكــن هنــاك حظــر فــال أرى ذلــك، أرى أن يــذهبوا إىل املســجد اجلــامع، وأن يصــلوا فيــه اجلمعــة، 

  : ـ رمحهم اهللاـ ب مجهور العلماء وهذا مذه

  1.أمر غري مشروع ،تعدد اجلماعات لغري ضيق مسجد ولغري بعد

  الفرع الثاني: التوجيه الفقهي للفتوى
، هذا الذي ذهـب إليـه اإلمـام مـن أن صـالة اجلمعـة أوال: من شروط صحة الجمعة الجامع

املالكيـة، جـاء يف التوضـيح شــرح تصـلى يف املسـجد اجلـامع وال تصـلى يف مصـلى الشـركة هـو اختيـار 

                                                             
 م.07/05/2017بتاريخ: .إقامة اجلمعة يف املصلياتموقع اإلمام، الفتاوى:  1
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: (وشــروط أدائهــا: إمــام، ومجاعــة، وجــامع، وخطبــة، وجتــب إقامتهــا بــالتمكن 1خمتصــر ابــن احلاجــب
صـــالها يف   : (وإمنـــا شـــرطنا املســـجد ألنـــه 3، وقـــال القاضـــي عبـــد الوهـــاب املـــالكي2مـــن ذلـــك)

التعــدد لغــري ضــرورة بقولــه: شــرعية عــدم   أكــد يف آخــر جوابــه علــى. مث4املســجد ومل يصــلها إال فيــه)
(تعدد اجلماعات لغري ضيق مسجد ولغري بعد أمر غري مشروع)، وهذا أيضا عند املالكية يف كتـبهم 

 5وشروحها.

، وعنـد وجـود الضـرورة يفـيت هلـم الشـيخ ثانيا: وجود ضرورة لصالة الجمعة في غير الجامع
عة يف مصر واحد يف موضعني فقـد ذكـر مبذهب احلنفية، جاء يف "بدائع الصنائع": (وأما إقامة اجلم

الكرخــي أنـــه ال بــأس بـــأن جيمعــوا يف موضـــعني أو ثالثــة عنـــد حممــد هكـــذا ذكــر، وعـــن أيب يوســـف 
ـر عظـيم كدجلـة أو حنوهـا فيصـري  روايتان، يف رواية قال: ال جيوز إال إذا كان بـني موضـعي اإلقامـة 

ر على النهر فأما إذا كـان عليـه جسـر فـال؛ مبنزلة مصرين، وقيل: إمنا جتوز على قوله إذا كان ال جس
ألن له حكم مصر واحد وكان يـأمر بقطـع اجلسـر يـوم اجلمعـة حـىت ينقطـع الفصـل، ويف روايـة قـال: 
ـر صـغري ال جيـوز فـإن  جيوز يف موضعني إذا كان املصـر عظيمـا ومل جيـز يف الـثالث وإن كـان بينهمـا 

آلخرين أن يعيدوا الظهر، وإن أدوها معا أو كـان أدوها يف موضعني فاجلمعة ملن سبق منهما وعلى ا

                                                             
: عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس، ويلقب جبمال الـدين، ويكـىن بـأيب عمـرو وشـهرته ابـن احلاجـب، كـان ابن الحاجب  1

منتهـى منهـا: "الكافيـة يف النحـو"، و" ولـده بـذلك، وقـد صـنف تصـانيفأبوه حاجبا لألمـري عـز الـدين يوسـك الصـالحي فعـرف 
ه باإلســـكندرية.. عبـــد اهللا 646خمتصـــر منتهـــى الســـول واألمـــل"، تـــويف ســـنة: ل"، و"الســـول واألمـــل يف علمـــي األصـــول واجلـــد

  .65، ص.02مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق،ج.
، (مركــز 01، حتقيـق: أمحــد بـن عبــد الكـرمي جنيــب، ط.شـرح املختصــر الفرعـي البــن احلاجــبيح يف ، التوضــاقخليـل بــن إسـح 2

  .49، ص.02م)، ج.2008-هـ1429للمخطوطات وخدمة الرتاث،  جنيبويه
لـــيب، : عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي بـــن نصـــر بـــن أمحـــد بـــن احلســـني بـــن هـــارون بـــن مالـــك بـــن طـــوق، الثعالقاضـــي عبـــد الوهـــاب 3

كثــرية منهــا: "النصــر   ه، تــوىل القضــاء بعــدة جهــات مــن العــراق، لــه تــآليف362، ولــد ببغــداد ســنة:أبــو حممــدالبغــدادي، وكنيتــه 
 اإلفــــادة"، و"شــــرح رســــالة ابــــن أيب زيــــد"، و"األدلــــة يف مســــائل اخلــــالف"، و"، و"املعونــــة مبــــذهب عــــامل املدينــــةملــــذهب مالــــك"

 .230، ص.01سابق، ج.الرجع املت األصوليني، ه.. املراغي، الفتح املبني يف طبقا422تويف سنة: والتلخيص"، 
القاصــي عبــد الوهــاب، املعونــة علــى مــذهب عــامل املدينــة، حتقيــق: محــيش عبــد احلــق، ط.د، (مكــة املكرمــة : املكتبــة التجاريــة،  4

 .300، ص. 01مصطفى أمحد الباز، ت.د)، ج.
 .376، ص. 01، (دار الفكر، ت.د)، ج.ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ط.د 5
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م، وروى حممــد عــن أيب حنيفــة أنــه جيــوز اجلمــع يف موضــعني أو  ال يــدري كيــف كــان ال جتــوز صــال
  1ثالثة أو أكثر من ذلك).

قــال اإلمــام يف فتــواه هــذه: (أمــا إذا مل يكــن هنــاك حظــر فــال أرى ذلــك، أرى أن يــذهبوا إىل 
ا فيـه اجلمعـة، وهـذا مـذهب مجهـور العلمـاء رمحهـم اهللا)، وهـذ الـذي قالـه املسجد اجلامع، وأن يصلو 

تؤيده النقوالت عن أكثر املذاهب، حيث جاء يف املوسـوعة الفقهيـة الكويتيـة: (ذهـب اجلمهـور إىل 
منع التعدد يف أعم األحوال على اختالف يسري بينهم يف ضـابط املكـان الـذي ال جيـوز التعـدد فيـه. 

محد واملشهور من مذهب مالك هو منع التعدد يف البلـدة الواحـدة كبـرية كانـت فمذهب الشافعي وأ
مــذهب أيب حنيفــة، وصـححه ابــن عابــدين وذكــر أنــه اختيــار  ـأيضـا  ـ أو صـغرية إال حلاجــة. وهــذا

الطحـــاوي والتمرتاشـــي، ونقـــل عــــن شـــرح املنيـــة أنــــه أظهـــر الـــروايتني عـــن اإلمــــام، ونقـــل عـــن النهــــر 
ليـــه. قـــالوا: ألن احلكمـــة مـــن مشـــروعيتها هـــي االجتمـــاع والتالقـــي، وينافيـــه والتكملـــة: أن الفتـــوى ع

  2.التفرق بدون حاجة يف عدة مساجد، وألنه مل حيفظ عن صحايب وال تابعي جتويز تعددها)
، ففـي حاشـية ثالثـة أو مسـجدين يف اجلمعة جبوازويف مقابل املشهور عند املالكية جند القول 

ــَال الدســوقي: ( ــوُز  فَ ُ  َجيُ ه دُ ــدُّ عَ ــى تـَ ورِ  َعَل ْشــهُ ــوْ  اْلمَ َل ــُد  َكــانَ  وَ َل بـَ ا اْل ً ــري اَعــاةً  َكِب رَ ــا مُ ِمَ ــهِ  َكــانَ  ل يْ ُف  َعَل ــَل  السَّ
ا عً َمجْ ْلُكلِّ  وَ ِ ا ل ً ب َل َط َالءِ  وَ َ ُ  الصُُّدوِر، ِجل ه َقابُِل مُ لُ  وَ ْنُ  َحيْىيَ  قـَوْ رَ  ب مَ ازِ  عُ وَ ِ  ِجبَ ه دِ دُّ ُد  َكانَ  إنْ  تـَعَ َل بـَ ا اْل ً ـري ـدْ  َكِب قَ  وَ
ى ُ  َجرَ ل مَ   3)بِهِ  اْلعَ

َها وِيف وهذا املعىن جاء أيضا يف التوضيح: ( دِ دُّ ِري، اْلِمْصرِ  ِيف  تـَعَ ا اْلَكِب ثـُهَ ِ َال ا َكانَ  إِنْ : ث ْهرٍ  َذ  نَـ
ُ  أَوْ  اه نَ عْ َّا مَ يهِ  ممِ ِ َشقَّةٌ  ف ى َجاَز، مَ نْع وَعَل وْ  اْلمَ ْت  َل يمَ ِ اِن، أُق تَ عَ ةُ  ُمجُ عَ مُ ْسِجِد  فَاْجلُ ْلمَ ِ يِق  ل ِ ت   ... اْلعَ

 والتفصيل عمر، بن ليحىي واجلواز. الكلمة جلمع وطلباً  األولني، لفعل رعاية املنع؛: املشهور
 ورأى. جيمعوا أن املذهب على فيشبه كبغداد، جانبني ذات املدينة كانت إذا: قال القصار، البن
ا   .4)وبغداد مصر مثل يف اجلواز يف خيتلفون أظنهم وال: خليل. كالبلدين بذلك تصري أ

                                                             
، (بــريوت: 02الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، ط.و الكســاين، بــدائع الصــنائع وترتيــب الشــرائع، حتقيــق: علــي حممــد معــوض  1

 .261، ص.01ج.م)،2003-ه1424علمية، دار الكتب ال
: بـريوت( ،02.ط املختـار، الـدر علـى تـاراحمل رد عابدين، ابن .204، ص. 27املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج. 2

 ،مرجـــع ســــابق الكبــــري، الشـــرح علـــى الدســــوقي حاشـــية الدســــوقي، .145، ص. 02، ج.)م1992 -هــــ1412 الفكـــر، دار
   .248، ص. 02ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، ج..374. ص ،01.ج

 .374. ص ،01.ج ،املرجع السابق الكبري، الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي، 3
 
 .57.ص ،02.ج مرجع سابق، احلاجب، البن الفرعي املختصر شرح يف التوضيح إسحاق، بن خليل 4
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  المصليات في الجمعة إقامةعلى فتوى  تعليقالفرع الثالث: ال
نسجل سكوت اإلمام عن العدد املطلوب يف صالة اجلمعة فلم جيب عنه، ولعلـه إمنـا سـكت 
م باألصــل، مث أفــىت هلــم بالضــرورة، وقــد ذكــر ابــن رشــد توجيهــا حســنا لتعــدد اجلمعــات:  ألنــه أجــا

يف مسائل كثرية من هذا الباب مثـل اخـتالفهم هـل تقـام مجعتـان يف مصـر (ومن هذا الوضع اختلفوا 
ــا، هـو كــون بعــض  واحـد أو ال تقــام؟ والسـبب يف اخــتالفهم يف اشـرتاط األحــوال واألفعــال املقرتنـة 
تلك األحوال أشد مناسبة ألفعال الصالة من بعض، ولـذلك اتفقـوا علـى اشـرتاط اجلماعـة، إذ كـان 

ــا حــال مـــن األحــوال املوجـــودة يف الصــالة، ومل يــر مالـــك املصــر وال الســـلطان  معلومــا مــن الشـــرع أ
  1شرطا يف ذلك لكونه غري مناسب ألحوال الصالة ورأى املسجد شرطا لكونه أقرب مناسبة).

يف هذا اجلواب جند اإلمام قـد اعتمـد علـى رأي املالكيـة، كمـا أخـذ بقاعـدة التيسـري والضـرورة 
عــدم مشــروعية تعــدد اجلماعــات لغــري وجــه مشــروع وهــذا لتجســيد عنــد وجودهــا، مــع تأكيــده علــى 

  حكمة االجتماع واجلماعة يف الصالة.

 علــى الورثــة بعــض المــوت مــرض فـي هــو مــن تفضــيل'مســألة المطلـب الثالــث: 
 'حالهم لضعف بعض

  الفرع األول: نص الفتوى 

قريبــا. وهــو نــه قــد ميــوت إمــريض مبــرض عضــال، ويقــول األطبــاء  رجــل، أوال: نــص الســؤال
ـم أضـعف أو أقــل حيلـة مـن ورثــة  يفكـر يف أن يهـب معظــم مرياثـه إىل قسـم مــن الورثـة ألنـه يقــدر أ

هـــل جيـــوز لـــه شـــرعا أن و أم  هـــل جيـــوز لـــه أن يهـــب هكـــذا مقـــادير كبـــرية مـــن مالـــه لورثتـــه؟ آخـــرين.
  مكتوبا مثال؟يسرتضي الورثة اآلخرين ويأخذ منهم تعهدا بالتنازل عن أنصبتهم لآلخرين؟ تعهدا 

ال جيوز له أن يهـب شـيئا  األصل أن اإلنسان إذا كان يف مرض املوت،، ثانيا: نص الجواب
باإلضـافة إىل ذلـك فإنـه ال جيـوز لـه  ،ألنه أصبح يف حالة من احلجر عند كثري من العلمـاء؛ من ماله

يهبوا جزءا من  ومع ذلك فيجوز له أن يطلب من بقية ورثته أن ،أن يؤثر بعض الورثة على اآلخرين

                                                             
اية املقتصد، مرجع سابق، ج. 1 تهد و  .170، ص. 01ابن رشد، بداية ا
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فالسـبيل الصـحيح يف هـذا؛ أن يسرتضــي اآلخـرين وأن يطلـب مــنهم  املـرياث هلـؤالء الورثـة الضــعاف.
 ،فإذا هم فعلوا ذلـك بعـد موتـه فقـد بـروا وقـد أصـابوا، وا عن بعض نصيبهم للورثة الضعافأن يتخل

مـت مل حتـز ـ إال عنـد وإذا هم مل يفعلوا فال حرج عليهم يف ذلك ألن تلك اهلبـة ليسـت ملزمـة مـا دا
مالك الذي يقول بلزومها وأنـه جيـوز هلـم أن يقومـوا علـيهم بـدعوى لتحصـيل تلـك اهلبـة الـيت وهبوهـا 
ا ليست الزمة إال إذا أحـب الورثـة بعـد موتـه إمضـاء  ا هبة كانت معلقة مبوته، وبالتايل فإ هلم ـ  أل

  1واهللا أعلم. .ذلك التعهد فذلك هو األوىل واألفضل

  الثاني: التوجيه الفقهي للفتوى الفرع
، قولــه (أصــبح يف حالــة مــن احلجــر عنــد كثــري مــن العلمــاء) هــذا لحجــر علــى المــريضا أوال:

يواـفق قــول اإلمـام مالــك، قـال ابــن رشـد: (واحملجــورون عنـد مالــك سـتة: الصــغري، والسـفيه، والعبــد، 
(اتفــــق الفقهــــاء علــــى أن الصــــغر ، ويف املوســــوعة الفقهيــــة الكويتيـــة: 2واملفلـــس، واملــــريض، والزوجــــة)

واجلنـــون والـــرق أســـباب للحجـــر. وذهـــب اجلمهـــور إىل أن الســـفه واملـــرض املتصـــل بـــاملوت أســـباب 
للحجــر أيضــا. واختلفــوا يف احلجــر علــى الزوجــة ـ فيمــا زاد علــى الثلــث ـ ويف احلجــر علــى املرتــد 

ــذه النقــول نفهــم معــىن قــول اإلمــام3ملصــلحة املســلمني، ويف غريمهــا) : (ألنــه أصــبح يف حالــة مــن ، و
  احلجر عند كثري من العلماء).

ا يف ثلثـه تشـبيها بالوصـية، هبة المريض مرض الموت ثانيا: ،  أما املريض فقال اجلمهور: إ
أعين اهلبة التامة بشروطها، وقالت طائفة مـن السـلف ومجاعـة أهـل الظـاهر: إن هبتـه ختـرج مـن رأس 

ويف التوضــيح: (وتصــح  4صــح مــن مرضــه أن اهلبــة صــحيحة.مالــه إذا مــات، وال خــالف بيــنهم إذا 
  5هبة املريض من ثلثه).

                                                             
، بتــــــاريخ: املــــــوت أن يــــــؤثر بعـــــض الورثــــــة علــــــى بعـــــض لضــــــعف حــــــاهلم هـــــل جيــــــوز ملــــــن يف مـــــرضموقـــــع اإلمــــــام، الفتــــــاوى،  1

 م.07/05/2017
اية املقتصد، مرجع سابق، ج. 2 تهد و   .63، ص. 04ابن رشد، بداية ا
 .87، ص. 17املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج. 3
اية املقتصد، مرجع ابن رشد،  4 تهد و  .112، ص.04سابق، ج.بداية ا
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، وملـا تعـرض ابـن وصـيةيف أحكامهـا تتفـق مـع ال ، ينبغـي أن نعلـم أن اهلبـةالهبة للوارث ثالثا:
رشــد للمعــىن الــذي يــدل عليــه لفــظ الوصــية قــال: (والوصــية باجلملــة هــي هبــة الرجــل مالــه لشــخص 

فهـذه اهلبـة  1ه أو عتق غالمه سواء صرح بلفـظ الوصـية أم مل يصـرح بـه)،أخر أو ألشخاص بعد موت
ـا لــبعض ورثتـه، قـال ا  بـن رشــد:وإن مسيـت بـذلك فهـي وصـية ألن الرجــل مـريض مـرض مـوت، وأل

م اتفقوا علـى أن الوصـية ال جتـوز لـوارث)، ومـن هنـا نفهـم ملـاذا قـال اإلمـام يف  2(وأما املوصى له فإ
ل أن اإلنســـان إذا كـــان يف مـــرض املـــوت، ال جيـــوز لـــه أن يهـــب شـــيئا مـــن مطلـــع جوابـــه أن: (األصـــ

  ماله).

م وإن كـان األصـل عنـدهم ـ كمـا ضـبطه القـرايف ـ تعليـق الهبـة رابعـا: ، أمـا فقهـاء املالكيـة فـإ
ـم يـذهبون إىل أن الوعـد يف التربعــات إذا   أن التمليكـات ال تقبـل التعليـق ألن طريقهـا اجلـزم ـ إال أ

بب ودخــل املوعــود لــه بســبب الوعــد يف شــيء علــى املشــهور أو مل يــدخل علــى قــول كــان علــى ســ
ـ فإنه يكون الزما ويقضى به علـى الواعـد. وذلـك بنـاء علـى مـا اشـتهر عـن مالـك ـ رمحـه اهللا  3أصبغ

  4ـ: أن من ألزم نفسه معروفا لزمه إال من موت أو فلس.

ح: (وشـرط اسـتقرارها ال لزومهـا احلـوز  قوله: (إال عند مالك الذي يقـول بلزومهـا)، يف التوضـي
كالصــدقة، قــال الشــارح خليــل: هــذا هــو املعــروف أن اهلبــة والصــدقة يلزمــان بــالقول وال يتمـــان إال 
ا تلزم بالقول وللواهـب الرجـوع  بالقبض. قوله:(كالصدقة) تشبيه إلفادة احلكم، وروي عن مالك أ

ا تلزم بالقبض. وحكى أبو متام أن الصدق   5ة واحلبس يتمان بالقول وال يفتقر إىل حيازة).فيها، وأ

                                                             
اية املقتصد، املرجع السابق، ج. 1 تهد و  .121، ص. 04ابن رشد، بداية ا
  .119، ص. 04املرجع نفسه، ج. 2
صـول"، تصـانيف منهـا: " كتـاب األلـه ار املصـرية، أبـو عبـد اهللا األمـوي، : أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع: مفيت الديأصبغ 3

تفســري حـــديث املوطــأ"، و"كتـــاب آداب الصــيام"، و"كتـــاب مساعــه مـــن ابــن القاســـم"، و"كتــاب املزارعـــة"، و"كتـــاب آداب و"
ابــــن . 99، ص. 01ه.. خملــــوف، شــــجرة النــــور الزكيــــة يف طبقــــات املالكيــــة، مرجــــع ســــابق، ج. 225القضــــاء"، تــــويف ســــنة: 

. الــذهيب، ســري أعــالم النــبالء، مرجــع ســابق، 114، ص.03ج.، شــذرات الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب، مرجــع ســابق، العمــاد
 .656، ص.10ج.

  .137، ص. 42ج. املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، 4
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  على فتوى إيثار بعض الورثة على بعض تعليقالفرع الثالث: ال

مــن خـــالل العنـــاوين الفرعيـــة للجــواب نالحـــظ أن اإلمـــام قـــد أمل بالســؤال مـــن مجيـــع جوانبـــه  
فجـــاءت إجابتـــه شـــاملة للفـــرعني يف الســـؤال. كمـــا قـــد ضـــمن جوابـــه العديـــد مـــن األحكـــام الفقهيـــة 
املتصـلة بــه مــن حجــر وهبــة ووصــية وتــربع، كمــا نالحــظ استحضــاره للمــذاهب األخــرى وإن مل يعــرب 

تفيــا باإلشــارة بقولـه (عنــد أكثــر العلمــاء) وقولــه (إال عنـد مالــك)، وهــو يف هــذا يفــيت عنهـا تعبــريا مك
 السـؤال ـم تعلـق مـن نصـحمبذهب مالك ـ رمحه اهللا ـ، كما جاء اجلواب خمتصـرا مفيـدا، مـع إسـداء 

  .وتوجيههم

  'ع حلويات [شوكال] ألعياد النصارىالعمل في مصنع يصن'المطلب الرابع: 

  الفتوى الفرع األول: نص 
اشتغلت مبصنع بــ [أوروبـا] يصـنع [الشـوكوال] اخلاصـة بأعيـاد املسـيحيني أوال: نص السؤال، 

  وأنا حباجة هلذا العمل ومل أجد غريه. فما حكم ذلك؟.

ا ألعيادهم إذا كانـت ال، جيوز ذلك مع ثانيا: الجواب كراهة. فهذه [الشوكوال] اليت يصنعو
فهـذا عنـد مالـك ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ جيـوز؛ الصـورة الـيت ال علـى شـكل حيوانـات وحنـو ذلـك كأرانـب 

ا جائزة مع كراهة.   بقاء هلا إذا كانت من مادة ال تبقى فإ

فنقــول بصــفة عامــة: يطيــب لــه ـ إن شــاء اهللا ـ  املــال الــذي حصــل عليــه مــن ذلــك علــى أن 
نويــل' أي: أب املــيالد.  جيتنـب الصــور الــيت فيهــا رمزيـة. مبعــىن؛ الصــور الــيت ترمــز إىل مـا يســمى 'بابــا

ـا  ـا. مبعـىن؛ أ فليجتنـب هـذه الصـورة الرمزيـة، أمـا الصـور األخـرى ـ إن شـاء اهللا ـ فنقـول: ال بـأس 
مكروهة لكن باحلاجة؛ إذا كان حيتاج إىل ذلك وحيتاج للعمل فيها فيمكن أن يعمل فيهـا. فاملسـألة 

  حصيل".مكروهة فقط عند مالك كما يقول ابن رشد يف "البيان والت
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فاملسـألة ترجـع إىل احلاجـة فـإذا كــان حمتاجـا ال جيـد عمـال آخــر، فيسـتفيد مـن هـذا العمــل وال 
مـــانع مـــن ذلـــك. وإذا كـــان جيـــد عمـــال آخـــر فعليـــه أن يرجـــع إىل ذلـــك العمـــل ألن هـــذا مـــن بـــاب 

  1الذرائع؛ حمرمات الذرائع أو مكروهات الذرائع. واألمر واسع ـ إن شاء اهللا ـ.

  التوجيه الفقهي للفتوىالفرع الثاني: 

يف هذا اجلواب جند اإلمام يظهر صـراحة أخـذه بـرأي املالكيـة بـذكر مرجـع مـن مـراجعهم وهـو 
  "البيان والتحصيل" يف مسألة هلا تعلق بفقه األقليات املسلمة.

ويســتعمل هنــا قاعــدة 'تنزيــل احلاجــة منزلــة الضــرورة'، وقــد أصــل هلــا تأصــيال علميــا دقيقــا يف  
الفتــوى وفقــه األقليــات"، ممــا جــاء فيــه: (إن إعمــال احلاجــة يف األحكــام أصــبح مــن كتابــه "صــناعة 

املشتبهات اليت ال يعلمهـا كثـري مـن النـاس أضـف إىل ذلـك أن أكثـر القضـايا الفقهيـة املعاصـرة سـواء 
ـامع، أو تلـك الـيت ال تـزال منشـورة أمامهـا ترجـع إىل إشـكالية  تلك اليت وقع البت فيها من طرف ا

احلاجـة، وتقـدير احلكـم الـذي ينشـأ عنهـا: هـل تلحـق بالضـرورة فتعطـي حكمهـا أو ال تلحــق  تقـدير
ــا؟ ســواء كانــت قضــايا طبيــه تتعلــق بعــالج العقــم مــثال أو اإلجهــاض، أو قضــايا اقتصــادية تتعلــق 
بالعقود اجلديدة من إجيار ينتهـي بالتمليـك أو تـأمني بأنواعـه، أو أحكـام الشـركات واألسـهم وعقـود 

ريـــد والشـــروط اجلزائيـــة احلـــافزة علـــى الوفـــاء مبقتضـــى العقـــد، ممـــا يعـــين أن حتديـــد عالقـــة احلاجـــة التو 
بالضرورة أصبح مفتاحا ألقفال معضـلة املعـامالت الفقهيـة يف العصـر احلـديث مـع اإلشـارة إىل أمهيـة 

  2هذا املوضوع يف فقه األقليات).

ع ومكروهـات الـذرائع)، وقـد حبـث كما اعتمد يف هذه الفتوى علـى الـذرائع: (حمرمـات الـذرائ
هذا املوضوع يف كتابه "سد الذريعة وتطبيقاته يف جمـال املعـامالت"، وعـرض لـه يف "أمـايل الـدالالت 

أن تكـــون ذريعـــة حملـــرم منصـــوص، ، وللعمـــل مببـــدأ ســـد الـــذرائع شـــروط هـــي: 3وجمـــايل االختالفـــات"

                                                             
  م.07/05/2017موقع اإلمام، الفتاوى: العمل يف مصنع يصنع حلويات [شوكال] ألعياد النصارى. بتاريخ:  1
  .252/253ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص.  2
 .632-583ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.  3
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ة أو مصـــلحة راجحـــة، فمـــا حـــرم إذا عارضـــته حاجـــو  ويفهـــم أن احملـــرم االجتهـــادي ال تســـد ذريعتـــه.
  1أال يسقط اعتبار املقاصد.و  للذريعة يباح للحاجة أو املصلحة الراجحة.

 ألعيــاد] شــوكال[ حلويــات يصـنع مصــنع فــي العمــل'علــى فتـوى  تعليــقالفـرع الثالــث: ال
 'النصارى

يف هــذا اجلــواب لإلمــام اعتمــد علــى الفقــه املــالكي، مــع التأصــيل للجــواب وفــق قواعــد الشــرع 
وأصـوله العامــة، حيـث جــاءت هـذه الفتــوى كتطبيـق لقاعــدة 'احلاجـة الــيت تنـزل منزلــة الضـرورة' وهــي 

  يف فقه األقليات؛ مع توجيه املستفيت إىل األصلح واألفضل.  ةإحدى القواعد الكربى املعتمد

  'بغرض الزواج قرض ربويأخذ 'مسألة المطلب الخامس: 

  الفرع األول: نص الفتوى 

مــاحكم مــن يقــرتض قرضــا ربويــا قصــد الــزواج وهــو غــري قــادر بــأي حــال مــن أوال: الســؤال، 
  .األحوال على توفري نفقات الفرح؟ وما حكم تصوير حفل الزفاف بآلة التصوير؟

حاول أن ترتب نفقات الـزواج دون االقـرتاض الربـوي إال إذا خفـت ارتكـاب ثانيا: الجواب، 
الزوجــة والصــداق يف حــده األدىن كمــا يفيــده كــالم الزرقــاين يف الفاحشــة فيجــوز أن تقــرتض إلنفــاق 

  4. واهللا أعلم.3واعرتضه البناين 2شرحه ملختصر خليل، وهو ما يفيده كالم ابن بشري

  الفرع الثاني: التوجيه الفقهي للفتوى

 .مل جيب على سؤال استعمال آلة التصوير يف الزفاف

                                                             
. ابــن بيــه، ســد الــذرائع وتطبيقاتــه يف جمــال 623-619، ص.الســابق رجــعامل االختالفــات، وجمــايل الــدالالت أمــايل بيــه، ابــن 1

  .63-59املعامالت املالية، 
، و"جـــامع األمهـــات"، ، ألـــف كتـــاب "التنبيـــه": أبـــو الطـــاهر إبـــراهيم بـــن عبـــد الصـــمد بـــن بشـــري التنـــوخي املهـــدويابـــن بشـــير 2
خملــــوف، شــــجرة النــــور الزكيـــة يف طبقــــات املالكيــــة، مرجــــع ســــابق، مـــات شــــهيدا..  ""التـــذهيب علــــى التهــــذيب"، و"املختصــــرو

  .186، ص.01ج.
: حممـــد بـــن احلســـن بــن مســـعود بـــن علــي، أبـــو عبـــد اهللا، البنـــاين. فقيــه منطقـــي مشـــارك يف بعــض العلـــوم، بفـــاس. مـــن البنــاني 3

اشـية علـى شـرح السنوسـي"، و"شـرح تصانيفه: "الفتح الرباين" حاشية على شرح الزرقاين على منت خليل يف الفقه املالكي، و"ح
 .52ه.. حيىي مراد، معجم تراجم أعالم الفقهاء، مرجع سابق، ص. 1194على السلم" كالمها يف املنطق. تويف سنة: 

  م.07/05/2017موقع اإلمام، الفتاوى: أخذ الربا بغرض الزواج. بتاريخ:  4



  اإلفتاء وأصول بيه ابن اإلمامالفصل الثاين:                              الثاين.               الباب

 ~219 ~ 
 

نفقات الزواج دون االقرتاض الربـوي)، ال يفهـم قال اإلمام يف مطلع جوابه: (حاول أن ترتب 
هو الـذي  يقـول: فاألمر يعود إىل تقدير الضرورة أو احلاجة امللحة إىل ذلك، و  منه تساهله يف الربا،

ى' فـ   أقوى من  ]131: عمران [آل ﴾     ﴿( النهي بـ'ال تفعل' أقوى من النهي بـ '

 1»).بيع الغررى عن «

: اعتمـــد علـــى شـــرح الزرقـــاين علـــى خمتصـــر خليـــل مـــوارد اإلمـــام التـــي اعتمـــدها فـــي الفتـــوى
ـــا أن  والـــذي عنـــاه هـــو قـــول الزرقـــاين: (وتعرتيـــه األحكـــام اخلمســـة، وذكـــر حكمـــا منهـــا فقـــط، وبيا
الشـــخص إمـــا راغـــب فيـــه أم ال والراغـــب إمـــا أن خيشـــى العنـــت أم ال، فالراغـــب إن خشـــي العنـــت 

عليه ولو مع إنفاق عليها من حرام أو مع وجود بعض مقتضى التحرمي غـري ذلـك كمـا يفيـده وجب 
الشــامل، فــإن مل خيشــه نــدب لــه رجــا النســل أم ال ولــو قطعــه عــن عبــادة غــري واجبــة كمــا هــو ظــاهر  
كالمهــم؛ وغــري الراغــب إن خـــاف بــه قطعــه عـــن عبــادة غــري واجبـــة كــره رجــا النســـل أم ال، وإن مل 

لنسل ندب فإن مل يرجه أبيح وكل من قسم املنـدوب واجلـائز واملكـروه مقيـد مبـا إذا مل خيف أو رجا ا
يوجد موجـب حتـرمي وإال منـع كضـرر بـامرأة بعـدم وطء أو نفقـة أو كسـب حمـرم ولـو لراغـب مل خيـش 

وجهــا آخــر يف وجوبــه عليهــا وهــو عجزهــا  2عنتـا، وهــذا التقســيم جيــري مثلــه يف املــرأة، وزاد ابــن عرفـة
ولـو مـع إنفـاق عليهـا مـن حـرام اخل. هـذا  4، وقال البناين: (وقـول [ز]3ا وعدم سرتها بغريه)عن قو

رمبا يفيده قول ابن بشري، وحيرم على من مل خيف العنـت وكـان يضـر بـاملرأة لعـدم قدرتـه علـى الـوطء 
وطء أو على النفقة أو يكتسب من موضع ال حيل اهـ. ومثله قول الشامل: ومنع ملضر بـامرأة لعـدم 

                                                             
  .100/101.ابن بيه، مقاصد املعامالت  ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص 1
: حممــد بــن حممــد بــن عرفــة الــورغمي، إمـــام تــونس وعاملهــا وخطيبهــا ومفتيهــا، مــن تصــانيفه: "املبســوط" يف الفقـــه، ابــن عرفــة 2

، شــذرات الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب، مرجــع ســابق، ج، ابــن العمــاده.. 803و"احلـدود" يف التعريفــات الفقهيــة، تــويف ســنة: 
 .228عالم الفقهاء، مرجع سابق، ص.. حيىي مراد، معجم تراجم أ61، ص.09

: عبــد الســالم حممــد أمــني، الزرقــاين، شــرح الزرقــاين علــى خمتصــر خليــل، ومعــه: الفــتح الربــاين فيمــا ذهــل عنــه الزرقــاين، ضــبطه 3
 .287، ص. 03م)، ج. 2002-هـ 1422بريوت: دار الكتب العلمية، ، (01ط.

ذا احلرف الزرقاين 4  .[ز]: مراد البناين يف حاشيته 
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بــأن اخلــائف مــن العنــت مكلــف  1أو نفقــة أو لكســب حمــرم ومل خيــف عنتــا اهـــ. واعرتضــه ابــن رحــال
برتك الزنا ألنه يف طوقه كما هو مكلف برتك التزوج احلرام فال حيل فعـل حمـرم لـدفع حمـرم وإمنـا يصـار 

منع اخل. يقيد املنع مبـا ملثل هذا عند اإلكراه كاملرأة ال جتد ما يسد رمقها إال بالزنا اهـ، وقول ز وإال 
إذا مل تعلــــم املــــرأة بعجــــزه عــــن الــــوطء وإال جــــاز النكــــاح إن رضــــيت وإن مل تكــــن رشــــيدة وكــــذلك 
الرشــيدة يف اإلنفــاق، وأمــا اإلنفــاق مــن كســب حــرام فــال جيــوز معــه النكــاح إن رضــيت وإن مل تكــن 

عه النكاح وإن علمت رشيدة وكذلك الرشيدة يف اإلنفاق، وأما اإلنفاق من كسب حرام فال جيوز م
 2قاله أبو علي).

 'الزواج بغرض ربوي قرض أخذعلى فتوى 'تعليق الفرع الثالث: ال
ظهــر جليــا اعتمــاد اإلمــام  مــرة أخــرى علــى مــوارد الفقــه املــالكي، مــع تقييــده للضــرورة بــاليت 
تقدر بقدرها، وربا النسيئة جتيزه احلاجة اليت تنزل منزلة الضـرورة، وفتـوى اإلمـام مبنيـة علـى مـا يفيـده  

شى الوقـوع كالم الزرقاين املالكي يف شرحه على خمتصر خليل، من أن الراغب يف الزواج إذا كان خي
يف  احلرام جيب عليه الزواج ولو مع وجود بعض مقتضى التحرمي، والزرقاين هنـا إمنـا هـو أيضـا ناقـل؛ 

  وهذا ما اعرتض عليه البناين يف حاشيته باعرتاض ابن رحال.

  : معالم تمذهب ابن بيه بالمذهب المالكيالمبحث الرابع
املـالكي واإلفتـاء بـه، وهـذا مـا يتضـح مـن كثرية هي املظاهر اليت تربز متذهب اإلمام باملـذهب 

خالل معامل ميكن تقسيمها إىل قسـمني: معـامل مباشـرة، ومعـامل غـري مباشـرة يسـتأنس بـه، وال ميكـن 
  جتاهلها.

                                                             
األقصـى، ويل قضـاء فـاس،  : احلسـن بـن رحـال بـن أمحـد التـدالوي، أبـو علـي: مـن فقهـاء املالكيـة، مـن أهـل املغـربابن رحـال 1

علــى التحفــة "،  حاشــية علـى شــرح الشــيخ ميــارةوحنـي عنــه. مــن كتبــه "شــرح خمتصــر خليـل"، و"حاشــية علــى شــرح اخلرشــي"، و"
 .190، ص. 02هـ.. الزركلي، األعالم، مرجع سابق، ج. 1140تويف سنة: 

  .288/289، ص. 03سابق، ج.مرجع الزرقاين، شرح الزرقاين على خمتصر خليل،  2
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  المطلب األول: معالم مباشرة
: الـذي يقـول عنـه القرضـاويكالعالمـة يوسـف املعاصـرين مبالكيتـه،  شهادة بعض العلماء  -1

م املختلفـة(هو مالكي حيفظ  م وشـروحهم وحواشـيهم ومنظومـا  عنـه، وقـال 1)...فقه املالكيـة متـو
ددين).   2الدكتور أمحد زكي مياين: (من علماء هذا العصر املالكية البارزين، وفقهاء املقاصد ا

: مـــا هـــو املالكيـــة، كمـــا جـــاء يف ســـؤالطلـــب الفتـــاوى منـــه بالســـؤال خصيصـــا عـــن رأي  -2
  3ل املفىت به عند املالكية؟ضابط [الضرر] على القو 

  أجوبته وترجيحاته واختياراته وتعليقاته الفقهية واألصولية. -3

يف املقاصـــد، ومعلـــوم  مقاصـــدية املـــذهب املـــالكي، وقـــد قـــال عـــن مدرســـة  رســـوخ قدمـــه -4
وهــذه املقاصــد الــيت أصــلها الكتــاب والســنة جتلــت يف فقــه الراســخني يف العلــم املدينــة يف املقاصــد: (

وعلــى ســبيل اخلصــوص أمــري املــؤمنني  ،، وخباصــة اخللفــاء الراشــدين اب رســول اهللا مــن أصــح
وقد امتد هذا الفقه يف الزمان ليصبح فقها ألهـل املدينـة املنـورة  مـع وأرضاه.   عمر بن اخلطاب 

املصـاحل  الفقهاء السبعة، فكان مالك هو الوريث  الشرعي هلذا الفقـه، فرعـاه يف اجتـاهني ومهـا مرعـاة
من جهة الوجود، وهو املعرب عنه بقاعـدة 'جلـب املصـاحل' ومـن جهـة العـدم، املعـرب عنـه بقاعـدة 'درء 

: (جمــال املاليــة ميكــن أن يوســع بنظــرة مقاصــدية تعتمــد وبنــاء علــى هــذه احلقيقــة يقــرتح، 4املفاســد')
فعـل أو امتنـاع مذهب مالك، وميكـن أن حيـل اإلشـكاالت يف العقـود احلديثـة لتجيـز االعتيـاض عـن 

  5عن فعل لصاحل جهة ما إذا ثبت أصل احلق بوجه ال غرر فيه وال جهالة وال ربا).

ومما سبق بسطه يف مبحث 'االجتهاد املقاصدي عند اإلمام' تتجلى مقاصديته، الـيت أنتجتهـا 
مقـدمات يقــول عنهــا الـدكتور عــادل قوتــه: (إن شـيخنا اإلمــام مقاصــدي مضـاعف !! مــن فرعــه إىل 

                                                             
 م.04/05/2017موقع اإلمام، فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. بتاريخ:  1
 .06اقعات، مرجع سابق، ص.ابن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الو  2
جملـة املوطـأ،  م.04/05/2017موقع اإلمام، الفتاوى: ما هو ضابط [الضرر] علـى القـول املفـىت بـه عنـد املالكيـة؟، بتـاريخ:  3

 .487-463م)، ص. 2018م، (أبو ظيب: مركز املوطأ للدراسات والتعليم، 2018العدد األول، مارس 
  .340الختالفات، مرجع سابق، ص.ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل ا 4
 .38سابق، ص. اصد املعامالت ومراصد الواقعات، املرجع الابن بيه، مق 5
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فهوــ أعلـى اهللا تعـاىل مقامـه ـ مـالكي املـذهب والعصـب واملـزاج، وهـذا املـذهب اجلليـل النبيـل   قدمـه
أوىل املذاهب علـى اإلطـالق بعلـم املقاصـد؛ بسـبب مـن طبيعـة أصـوله وقواعـده، وجلمعـه الفريـد بـني 

اربـة ـ أوىل يف ــ أطـال اهللا يف العافيـة بقـاءه ـ مغـريب األرومـة، واملغ النقـل والعقـل، واألثـر والـرأي. وهـو
وهو ـ حفظه املـوىل الكـرمي ـ عـريب صـميم، نسـبا وصـهرا، وعلمـا  ! اجلملة ـ بعلم املقاصد من املشارقة

ـا  وثقافة وعقال، وهو لو أخلى وجهه الشريف شطر العربية وعلومها الغتبطت به، وتاهـت بعلمـه 
 ! يل وديـوان غـيالنعلـى غـريه وغريهـا! وحسـبك ممـن يكـون أيسـر حمفوظاتـه مـن العربيـة شـعر هـذ

ـــا األول، ونافـــذة التعليـــل والتقصـــيد والتقعيـــد،  والعربيـــة الشـــريفة كانـــت وال تـــزال وجـــه الشـــريعة وبا
هـل كـان مـن سـعد املقاصـد وجـدها  . وجممـع البحـرين يف إدراك معـاين النصـوص ودالالت ألفاظهـا

علـوم  :الثالثـة جمتمعـة، هـي أن كان أباؤها وأولياؤها تنـتظم فـيهم خصـال وأبعـاد ثالثـة، هـذه األبعـاد
ــا  .الشــريعة والفقــه، واملــذهب املــالكي، علــى اخلصــوص منهــا ــا وأفنا املغربيــة ـ غــري   .العربيــة وفنو

وهـذه هـي املكونـات هلـذا العلــم .!املعللـة ـ إال بالنحـائز الكرميـة، والتمـدن القـدمي، واحلضـارة األصــيلة
  .1اجلليل الشريف الشفيف، علم مقاصد الشريعة)

 "إعمـال املصـلحة يف الوقـف"فمـثال يف حبـث  إال نادرا ال خيرج عن آراء املالكية وأصوهلم -5
وإن مل خيـرت رأي مجهــور املالكيــة إال أنــه اختــار رأي األندلســني مــن أتبــاع  مــذهب مالــك: (واالجتــاه 
ـــــار 'املصـــــلحة الراجحـــــة' الـــــيت ال تـــــدعو إليهـــــا ضـــــرورة، فيتصـــــرف يف العـــــني  الثالـــــث: يبـــــالغ يف اعتب
بـ[املعاوضة] و[االستبدال] و[اإلبدال] ويتصرف يف املصرف بصـرفه يف أوجـه الـرب الـيت قـد ال تكـون 

ويف هذا االجتاه على اخـتالف يف العبـارة  من جنس املصرف، ويف الغلة والوفر بالسلف واالستثمار.
مــن أصــحاب أيب حنيفـــة واألندلســيون مـــن أتبــاع املـــذهب  2وتبــاين يف اإلشــارة يصـــنف أبــو يوســـف

املالكي وابن تيمية وتالميذه، فللمصلحة الراجحة وقع عند هؤالء. وهكذا كانت خالصـة البحـث: 
                                                             

م، عــرض الــدكتور عــادل 2012مــن املقاصــد، الطبعــة الثانيــة،موقــع اإلمــام، مكتبــة العالمــة، عــروض الكتــب: كتــاب مشــاهد  1
 م.28/05/2017قوته. بتاريخ:

حبيـب األنصـاري، ويكـىن بـأيب يوسـف، ويلقـب بالقاضـي، وقاضـي القضـاة. ولـد بالكوفـة  : يعقوب بن إبراهيم بـنأبو يوسف 2
ه، تــوىل القضــاء، وضــع أبــو يوســف كتــاب "اخلــراج"، وهــو مطبــوع كمــا وضــع كتابــا ليحــي بــن خالــد يســمى كتــاب 113ســنة 

طفى املراغـي، الفـتح املبـني يف وهـو يلـي القضـاء.. عبـد اهللا مصـ 182"اجلوامع" ذكـر فيـه اخـتالف النـاس بـالرأي. تـويف يف سـنة: 
  .108، ص.01طبقات األصوليني، مرجع سابق، ج.
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ترجيح ما ذهب إليه هؤالء باعتبار الوقـف مـن معقـول املعـىن، وباعتبـار مقصـود الواقـف الـذي يرمـي 
  1النفع). إىل االستكثار من األجر عن طريق زيادة

يبـــني ويثبـــت أن مــــذهب اإلمـــام مالـــك مــــن أقـــدر املـــذاهب علــــى مواجهـــة وحـــل نــــوازل  -6
العصـر، فبعـد أن سـاق بعـض القواعـد الـيت تواجـه العصـر قـال: (فمـذهب مالـك ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ 

  2ميكن أن يواجه كل ذلك، فعلينا أن نعيد الثقة هلذا املذهب، حىت نغرتف من حبوره الزاخرة).
نهج ابــــن بيــــه يف الفتــــوى واالســــتنباط نــــوع مــــن التجديــــد يف املــــذهب املــــالكي، ذلــــك مــــ -7

قـني يف هــذه املدرسـة، أبــو إسـحاق الشـاطيب مــا الحظـه معاصــره احملقالتجديـد: الـذي الحظــه خامتـة 
ابن عرفة، من توقف سري الفقه عند تلك املختصرات، الـيت تقتصـر علـى رأي واحـد، ومـا صـار إليـه 

املســـائل املســـتجدة علـــى تلـــك اآلراء مـــع البـــون الشاســـع بـــني تلـــك اآلراء القدميـــة النـــاس مـــن ختـــريج 
واملسائل املستجدة احلادثة، فـرأى أن احلـل يكمـن يف الرجـوع إىل حقيقـة الـدين بتأصـيل أصـول علـم 
الشـــريعة والســـمو عـــن التفـــاريع املختلفـــة املظنونـــة إىل القواعـــد الكليـــة القطعيـــة الـــيت ينبغـــي أن تكـــون 

   3لفقه ال حميد عنها وعلى ذلك املنوال نسج كتابه املوافقات...مراجع ل

  المطلب الثاني: معالم غير مباشرة
دراســته ملتــون الفقــه املــالكي وأصــوله يف احملضــرة املوريتانيــة: كمختصــر خليــل، وشــروحه،  -1

  ومراقي السعود.
جعــه ومــوارد إكثــار النقــل مــن كتــب الفقــه املــالكي، يظهــر ذلــك مــن خــالل التأمــل يف مرا -2

فتاويــــه، ومــــن خــــالل استحضــــاره الشــــروح واحلواشــــي علــــى الكتــــب، وحفظــــه املختصــــرات الفقهيــــة 
 املالكية.

                                                             
 .77ابن بيه، إعمال املصلحة يف الوقف، مرجع سابق، ص.  1
ابن بيه، أمهية التقعيد الفقهي يف الفقه اإلسالمي، حبث مقـدم ألشـغال امللتقـى الـدويل التاسـع للمـذهب املـالكي: تقعيـد الفقـه  2

-07 ـه املوافـق لـ1434مجـادى الثانيـة  28-27اجلزائـر، ـ وزارة الشؤون الدينية واألوقاف/ والية عني الـدفلى املالكي وتقنينه،
 .37م، ص.2013ماي  08

  .105مدارسه ومؤلفاته خصائصه ومساته، مرجع سابق، ص. -حممد املختار املامي، املذهب املالكي 3
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لــس األوريب لإلفتــاء -3  دعوتــه إىل التمــذهب مبــذهب معــني، وهــذا يف تعليقــه علــى فتــوى ا
بالتفقه علـى يرى أن األوىل تشجيع الناس  حيث 1،يف عدم لزوم إتباع مذهب من املذاهب األربعة

أحد املذاهب املعتربة، ألن احلرية املنوه عنها يف عدم االلتزام مبذهب قـد تـؤول يف النهايـة إىل اخلـروج 

  2.عن اإلمجاع، وارتكاب شواذ اآلراء دون برهان
ـامع الفقهيـة: ومـن األمثلـة  تعليقـه علـى جـواب  -4 ظهرت مالكيته حىت يف تعليقاته علـى ا

مــع األوريب لإلفتــا ء علــى ســؤال: 'إذا مرضــت الزوجــة وأحبــت أن تتوقــف الزيــارات لزوجهــا خــالل ا
فرتة مرضها فهل تلزم رغما عنها بتقدمي القرى لضيوف زوجهـا؟' قـال: (قلـت: ذكـر املالكيـة وجـوب 
اخلدمــة الباطنــة مــن كــنس حســب العــرف إن مل تكــن املــرأة مــن ذوى القــدر الكبــري أو كــان زوجهــا 

  3لمالكية يف هذا املوضوع.فقريا)، مث ذكر أقواال ل
مداخالته يف امللتقيـات الدوليـة منهـا مـا يتعلـق جبانـب املـذهب املـالكي، والـيت قـد يطلـب  -5

منـــه إعـــدادها: كمداخلــــة "أمهيـــة التمـــذهب وأرجحيــــة مـــذهب اإلمـــام مالــــك"، وكــــ "أمهيـــة التقعيــــد 
ب املـالكي ـ تقعيـد الفقـه الفقهي يف الفقه اإلسـالمي" مقدمـة ألشـغال امللتقـى الـدويل التاسـع للمـذه

 م بوالية عني الدفلى ـ اجلزائر.2013املالكي وتقنينه ـ سنة: 

يشــري إىل توســط مــذهب اإلمــام مالــك يف املســائل، وهــو مــا يســمى بالبينيــة، أي: وجــود  -6
ومن األمثلـة علـى ذلـك:  4حكم بني دليلني، وهو إعمال كل من الدليلني من وجه يناسب إعماله،

هي يدل على البطالن؟' اليت يقول عنها: (أما اإلمام مالك: فإنه توسط وفصل، فلـم مسألة' هل الن

                                                             
لــس األوريب لإلفتــاء والبحــوث منــذ تأسيســه( 1 م) وحــىت الــدورة العشــرين 1997-ه1417القــرارات والفتــاوى الصــادرة عــن ا

م)، 2013 –ه 1434، ( 01م)، تقـــدمي: يوســـف القرضـــاوي، مجـــع: عبـــد اهللا بـــن يوســـف اجلـــديع، ط.2010-ه 1431
  .210ص.

  .503ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص. 2
 .536-535، ص.املرجع نفسه 3
. ابــــن بيــــه، مقاصــــد 91، مرجــــع ســــابق، ص.وال يف مســــائل مــــن معــــامالت األمــــوالابــــن بيــــه، توضــــيح أوجــــه اخــــتالف األقــــ 4

 .234املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص.
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يطرد مذهبه، بل قال: إن النهـي يـدل علـى الـبطالن، ولكـن إذا وقـع تصـرف أو تغـري يف ذات املبيـع 
  1بيعا فاسدا خمتلفا فيه؛ حبوالة سوق، أو تلف، أو انتقال احلق للغري.. فإنه يصحح العقد).

 ر فتاويه يذكر مذهب اإلمام مالك وأمحد.يف أكث -7

يوضـح كيفيــة التعلـق مبــذهب مالـك حيــث يقــول: (فهـل يكــون التعلـق مبــذهب مالــك يف  -8
مث يف آخر الكالم يقـول: ومالـك بـريء مـن أن يكـون ذلـك  2هذه القضية إال كالتعلق حببال القمر،

 3مذهبه فقد شرح بوضوح ليبني أن العبد أصل ال يشرتك معه غريه).

ـذا  -9 يف التأصيل لفقه األقليات املسلمة بـرزت مالكيتـه، ومـن منـاذج ذلـك الـربوز قولـه: (و
خنتم احلديث على املفىت به يف مذهب مالك  ـ رمحه اهللا تعـاىل ـ، وقـد تضـمن مقارنـات ومطارحـات 

العمــل بالضــعيف لعـروض مصــلحة جتلــب، أو  سـديدة، ختمــت كمــا سـبق يف املــذهب احلنفــي جبـوزا
مفســدة تــدرأ، رفقــا بالعبــاد، وتيســريا علــى النــاس، وشــفقة علــى أهــل امللــة. وذلــك مــا نتبنــاه يف فقــه 

 4األقليات مع االلتزام بالضوابط املالكية الثالثة).

 

   

                                                             
 .212، ص.سابق مرجع االختالفات، وجمايل الدالالت أمايل بيه، ابن 1
 .149سابق، ص.صد املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع ابن بيه، مقا 2
 .152املرجع نفسه، ص. 3
 .174ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص.  4
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  المبحث األول: موضوعات فتاوى ابن بيه ومجاالتها
الفتــــوى ارتقــــت يف ســــلم األحكــــام إىل فــــرض الكفايــــة فهــــي مــــن الواجبــــات العامــــة إذا صــــح 

ــا احملافظــة علــى  تمــع كلــه أن يوجــدها يف حيــاة النــاس، إذ  الضــرورات التعبــري، ألنــه مطلــوب مــن ا
  1عن طريق معرفة أحكامها.

  المطلب األول: مستفتوه 
تنوعــت توجهــات طــاليب الفتــوى مــن اإلمــام، وهــذا مــا عــرب عنــه بقولــه: (وقــد ســامهت جبهــد 
ا، إمــا  ــا، واختلــف الفقهــاء يف شــأ املقــل بــبعض البحــوث يف مســائل فقهيــة دعــت احلاجــة إىل بيا

  ، ومن مستفتيه:2وتنبيها لغافل) إجابة لسائل، أو تعليما جلاهل، أو إرشادا

: كعلمـاء مــن ماليزيـا، وباكســتان، والسـودان، وهــذا جـزء مــن علمـاء مــن بلـدان مختلفــة -1
  نص السؤال والفتوى املوجه إليه من علماء باكستان: 

إىل فضـيلة العالمـة الشـيخ عبـد اهللا بـن بيـه حفظـه اهللا ورعـاه. السـالم علـيكم ورمحـة  السؤال:
بعـد: فنفيـد مسـاحتكم علمـا أن هيئـة اإلفتـاء جبامعـة دار العلـوم كراتشـي ـ تنـاقش هـذه اهللا وبركاتـه. و 

األيــام قضــية فســخ النكــاح علــى أســاس الضــرر والشــقاق بــني الــزوجني يف مــذهب الســادة املالكيــة. 
  ونرجو منكم أن تساعدونا باإلفصاح عن رأيكم الوقيع يف القضية. 

د هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممـد احلم، بسم اهللا الرمحن الرحيم الجواب:
وعلــى آلـــه وصــحبه. حضـــرة أصــحاب الفضـــيلة األجـــالء املشــرفني علـــى دار اإلفتــاء: موالنـــا الشـــيخ 

، وسعادة األخوين الفاضـلني الشـيخ إبـراهيم عيسـى والشـيخ حممـد إكـرام 3حممد تقي الدين العثماين
                                                             

 .563ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص. 1
  .07سابق، ص.توضيح أوجه اختالف األقوال يف مسائل من معامالت األموال، مرجع ابن بيه،  2
فاته: "أصـول اإلفتـاء وآدابـه"، : قاضي التمييز الشرعي باحملكمة العليـا لباكسـتان سـابقا، مـن مصـنمحمد تقي الدين العثماني 3

 حبـــوث يف قضـــايا فقهيـــة معاصـــرة"، و"فقـــه البيـــوع علـــى املـــذاهب األربعـــة مـــع تطبيقاتـــه املعاصـــرة مقارنـــة بـــالقوانني الوضـــعية"،و"

، 01فقــه البيــوع علــى املــذاهب األربعــة مــع تطبيقاتــه املعاصــرة مقارنــا بــالقوانني الوضــعية، ط. العثمــاين، .. "العثمــاين مقــاالت"و
  .  641-638، ص. 02م)، ج.2015-ه1436(كراتشي: مكتبة معارف القرآن، 
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محــة اهللا وبركاتــه: وبعــد، فهــذا جــواب علــى األســئلة الــيت احلــق حفظهــم اهللا تعــاىل. الســالم علــيكم ور 
وردت من جنابكم الكرمي يف شأن: الضـرر وبعـث احلكمـني يف املعتمـد مـن مـذهب مالـك رمحـه اهللا 

  1تعاىل.

ــــه يف املــــؤمتطلبــــة العلــــم -2 ــــذين يلتقــــون ب ــــه الــــذين يدرســــون عنــــده أو ال رات : ومــــنهم طلبت
يراسل اإلمام ليسـتفتيه يف نـص قـرأه  العلم طالب من ماليزيا ومن طلبة والندوات وامللتقيات العلمية؛

  2يف كتابه: "اإلرهاب التشخيص واحللول" عن الوسطية يف الفتوى.

تــرد لإلمــام أســئلة مــن اجلاليــة املســلمة املقيمــة بــالغرب، ومــن تلــك  األقليــات المســلمة: -3
وغريهــا... إذ جتــد األقليــات املســلمة املقيمــة  5فرنســا،و  4وســريالنكا، 3الــبالد: الــبالد اإلســكندنافية،

  بالغرب ضالتها يف فتاويه؛ وقد كان له برنامج إفتائي باللغة الفرنسية على قناة اقرأ موجه هلا.

جمهـــور مـــن المســـلمين عبـــر شاشـــات التلفزيـــون وعـــن طريـــق مراســـلته عبـــر موقعـــه  -4
لفتـوى ـ يـة فتــاوى ـ بعــد عــرض آداب الفزيونوقــد أشـار اإلمــام إىل تسـمية األجوبــة التاإللكترونـي: 

  6بقوله: (فهل عرض مفتوا الشاشات ـ وما أبرئ نفسي ـ أنفسهم على هذه اآلداب؟).

مجــــع اإلمـــام يف كتابيــــه: "مقاصــــد املعـــامالت ومراصــــد الواقعــــات"، المجـــامع الفقهيــــة:  -5
ث الـــيت  و"توضـــيح أوجـــه اخـــتالف األقـــوال يف مســـائل مـــن معـــامالت األمـــوال" جمموعـــة مـــن البحـــو 

ــامع الفقهيــة، يقــول عنهــا: (والــذي أقدمــه اآلن هــي حبــوث بعضــها قــدم إىل جممــع  قــدمها لــبعض ا

                                                             
الضـرر والشـقاق  موقع اإلمام، الفتاوى: جواب العالمة عبداهللا بن بيه لعلماء باكستان حول مسألة فسخ النكـاح علـى أسـاس 1

  م.06/06/2017بني الزوجني، بتاريخ: 
ذه اجلملة يف كتابه اإلرهاب؟، بتاريخ:  املرجع نفسه، 2  م.09/08/2017ماذا يعين العالمة ابن بيه 
  م.06/06/2017مجع  العشاءين يف البالد اإلسكندنافية، بتاريخ: نفسه، املرجع 3
 م.06/06/2017الطاعات، بتاريخ: ختصيص بعض الليايل ببعض  نفسه، املرجع 4
  م.06/06/2017ال ننجب ونرغب يف التبين!، بتاريخ:  نفسه، املرجع 5
  .46ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص. 6
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ـالت املتخصصـة كمجلـة  الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، وبعضها نشر يف بعـض ا
  1ن السقيم).'البحوث الفقهية املعاصرة' اليت ال تنشر حبثا إال بعد حتكيم يتميز فيه الصحيح م

  المطلب الثاني: المجاالت
جند فتاوى الشيخ ابن بيه؟ يف موقعه الرمسي على اإلنرتنت: وهي فتاوى قد تكون منقولة مـن 
بعــــض كتبــــه ككتــــاب "صــــناعة الفتــــوى وفقــــه األقليــــات"، وقــــد تكــــون مفرغــــة مــــن بعــــض احللقــــات 

   أيضا يف موقع 'اإلسالم اليوم'.التلفزونية. وبعض الفتاوى املوجودة على موقعه اإللكرتوين موجودة 

امع الفقهية تعترب حبق منها، ألنه مـن خالهلـا يسـجل رأيـه يف  كما أن تعليقاته على قرارات ا
املســـألة بالنقـــد أو اإلضـــافة والتوجيـــه، وطلـــب املراجعـــة. وقـــد ضـــمن كتابـــه: "صـــناعة الفتـــوى وفقـــه 

لس األوريب لإلفت   اء.األقليات" تعليقات على بعض قرارات ا

لـــس األوريب لإلفتــــاء،   2كمـــا أن أحباثـــه الفقهيـــة املقدمـــة للمجمــــع الفقهـــي اإلســـالمي، أو ا
ــذا عنــدما قــال يف مقدمتــه لبحثــه 'أحكــام النقــود الورقيــة وتغــري قيمــة  تعتــرب مــن فتاويــه، وقــد صــرح 

  3العملة': (صغته يف شكل مسائل وسلكت فيه سبيل أهل الفتوى يف النوازل).

التنبيـــه إىل أن بعـــض القضـــايا الـــيت يثريهـــا ويصـــدر فيهـــا رأيـــا لكنـــه لـــيس بـــاحلكم هــذا وينبغـــي 
النهائي، وهلذا يقول يف كتابه "تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع" ـ يف جمال االقتصـاد واملـال ـ:(إن 
ائيا؛ وإمنا هـو إثـارة مفـاهيم حيتـاج إىل  ما نذكره هنا ليس حصرا، وما نصدره من رأي ليس حكما 

  4حبثها مع أخرى، وإشارة إىل موجهات فقهية للبحث دون استيعاب وال استيفاء للنظر).

                                                             
 .07ابن بيه، توضيح أوجه اختالف األقوال يف مسائل من معامالت األموال، مرجع سابق، ص. 1
بعـــض عمليـــات البورصـــة: موقـــع اإلمـــام: الفتـــاوى، احلكـــم الشـــرعي يف بعـــض عمليـــات البورصـــة، كمســـألة احلكـــم الشـــرعي يف   2

  م. 06/06/2017 بتاريخ:
. ابـــن بيـــه، مقاصـــد 77ســـابق، ص.الرجـــع املابـــن بيـــه، توضـــيح أوجـــه اخـــتالف األقـــوال يف مســـائل مـــن معـــامالت األمـــوال،  3

 .219املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص.
  .113بيه، تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص.ابن  4
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كما ميكن أن جند فتاوى اإلمام وآرائه يف التعليق على بعـض الكتـب، كمـا يظهـر ذلـك جليـا 
يف تعليقه على كتـاب: "ال إكـراه يف الـدين: إشـكالية الـردة واملرتـدين مـن صـدر اإلسـالم إىل اليـوم"، 

ابر العلواين، حيث جنده يقول: (ولعلي هنا أمر بسرعة على هذا النقاط مكتفيا باإلشارة إىل لطه ج
  2، ويقول: (والذي يظهر يل).1وجهة نظري وفاقا أو اختالفا)

ــاالت الفقهيــة والعلميــة:فتــاواه وقــد مشلــت  ، العبــاداتلعقائــد واملــذاهب الفكريــة، ا 3مجيــع ا
العلـم  ،السياسة الشـرعية ،املعامالت، فقه األسرة ،األطعمة واألشربة والصيد والذكاة ،اللباس والزينة

  .القرآن الكرمي وعلومه، السنة النبوية وعلومهاأصول الفقه والفتوى،  ،فقه األقليات، واألخالق

  المطلب الثالث: أبعاد ومرامي فتاويه
الربــان الــذي يفعلهــا ويوجههــا، تعتــرب الرتبيــة مــن أهــم أســس اإلصــالح احلضــاري إذا مــا وجــد 

ا، ويأخـذ بزمامهـا إىل بـر األمـان؛ وبالتـايل فالتكامـل الرتبـوي مـن حيـث أمهيتـه  ا ومسري ويرشد سري
  .و آثاره اإلجيابية جد مهم، لكن العنصر األهم فيه هو عنصر الفاعل املوجه واملرشد

وهـــذه املطلـــب يهـــدف إىل بيـــان معـــامل دعـــوة ابـــن بيـــه يف خطابـــه التجديـــدي يف بنـــاء إنســـان 
جديــد فخــور بأصــالته، متفاعــل مــع عصــره؛ وتنشــئة جيــل عــريب فاعــل ولــيس مفعــوال بــه، يســتطيع 
بكفاءته الروحية واخللقية والنفسية والعلمية املنافسة يف ميـدان احليـاة، ومواجهـة هـذا القـرن بتحدياتـه 

تمــع، أو علـــى مســتوى الــدول؛ ومـــن  والتــه،وجمه إن علــى مســتوى اإلنســـان، أو علــى مســتوى ا
مظـــاهر خطابـــه التجديـــدي: العلـــم واملعرفـــة، ابـــن بيـــه ســـفريا لألقليـــات املســـلمة، املســـامهة يف إطفـــاء 
حرائـق األمـة، تفعيــل األمـن الوقـائي، تصــحيح املفـاهيم، ترشـيد الصــحوة اإلسـالمية، توجيـه املتــدين، 

   اإلسالم ناصعا جبميع خصائصه.  تقدمي

                                                             
  .187طه جابر العلواين، ال إكراه يف الدين: إشكالية الردة واملرتدين من صدر اإلسالم إىل اليوم، مرجع سابق، ص. 1
 .191املرجع نفسه، ص.  2
بتــــــــاريخ:  www.islamtoday.netتنظـــــــر هــــــــذه الفتـــــــاوى يف: موقــــــــع اإلمـــــــام، الفتــــــــاوى. وموقـــــــع اإلســــــــالم اليـــــــوم:  3
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ومـــــن مالمـــــح الفقـــــه الرتبـــــوي عنـــــد ابـــــن بيـــــه وجهـــــوده يف اإلصـــــالح الرتبـــــوي، واالجتمـــــاعي 
  واالقتصادي:

وجيعــل منــه مفتاحــا  1،التأكيــد علــى ضــرورة تعلــم النــاس االخــتالف الحميــد وأســبابهأوال: 
ل مشـاكل العـامل هـي احـرتام حلل مشاكل العـامل، فيقـول: (إن أهـم قيمـة ميكـن أن تكـون مفتاحـا حلـ

ـــــه كـــــإثراء كجمـــــال كأســـــاس لتكـــــوين املركـــــب  االخـــــتالف بـــــل حـــــب االخـــــتالف حبيـــــث ينظـــــر إلي
   2اإلنساين).

فاملســــألة ليســـت حربــــا شـــعواء. وحنــــن لــــدينا : (ويف فتـــوى حكــــم ســـرت الوجــــه والكفـــني يقــــول
جـزاهم اهللا خـريا ـ أن مشاكل كثرية ومهمات أكرب من هذه القضايا الفرعية اخلالفية. فعلـى الـدعاة ـ 

يصرفوا جهدهم يف قنوات نافعة، أن يصرفوا جهدهم يف أمر ينفع هذه األمة، جيمعها على اخلـري ال 
،  يفرقهـــا. فـــاخلالف يف الفـــروع. خباصـــة؛ إذا كـــان خالفـــا معتـــربا مـــن عهـــد أصـــحاب رســـول اهللا 

قبــول وغــريه خــالف يعتمــد علــى نصــوص مــن الكتــاب والســنة وعلــى تفســري وتأويــل فهــو خــالف م
مطــرح. وال ينســب مــن يقــول بــه إىل رقــة الــدين وال ضــعف املــروءة. بــل يعــرتف أنــه قــول حمــرتم ورأي 
مقبـول ـ إن شـاء اهللا ـ.هذا الـذي نوصـي بـه ونـود أن يتنـازل بعـض الـذين يـرون هـذه اآلراء ليفهمـوا 

يبــدع بعضــهم اخلـالف يف هــذه املسـألة. وأال يكفــر بعضــهم بعضـا، وأال يفســق بعضــهم بعضـا، وأال 
  3بعضا. فاألمر فيه سعة.

  تشخيص أمراض األمة  ثانيا:

برز هذا بقوة يف ثالثة كتب من مؤلفاتـه هـي: "إثـارات جتديديـة يف حقـول األصـول"، و"تنبيـه 
ــا عــن مســايرة  املراجــع علــى تأصــيل فقــه الواقــع"، و"فتــاوى فكريــة ".ومــن أعــراض األمــة الــيت أعجز

  اآليت:الركب احلضاري  عند اإلمام 

  انعدام املبادرة يف الداخل واخلارج. -1
 نظام فقهي يرتاجع فيه االجتهاد والنظر. -2

                                                             
 م. .06/06/2017موقع اإلمام، الفتاوى: إن مسائل التهاين لغري املسلمني، اختلف فيها الناس، بتاريخ:  1
 .66ابن بيه، فتاوى فكرية، مرجع سابق، ص.  2
 م. 06/06/2017موقع اإلمام، الفتاوى، حكم سرت الوجه والكفني، بتاريخ:  3
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 نظام تعليمي وتربوي يصبح استظهارا ملدونات فقهية وتكرارا آلراء بعضها تارخيي. -3
 .وحكم يصبح استبدادا وفسادا وليس رشادا وسدادا  -4
اقتصـــاد يعـــاين انكماشـــا: تســـتهلك وال تنـــتج، تســـتورد املـــواد املصـــنعة بـــأعلى األســــعار،  -5

  وتصدر املواد األولية بأزهد األمثان.
ــــب اخلــــريات افـــرتاق الكلمــــة وانشــــقاق يف الصــــف أطمــــع العـــدو فيهــــا فــــوطئ الــــدي -6 ار و

ر إال مبـــا يريـــد وال ، وكـــاد أن يســتكمل االســـتيالء علـــى العقـــول حــىت ال تفكـــاترو واســتوىل علـــى الثـــ
.باإلضـــافة إىل تـــراكم تـــارخيي عمـــره قـــرون أســـهم فيـــه االســـتعمار الغـــريب للـــبالد 1تنطـــق إال مبـــا يقـــول

اإلسـالمية، فاسـتوىل علـى الزمـان واملكـان واإلنسـان، مبعـىن أنـه اسـتوىل علـى التـاريخ وأصـبح غـريهم ـ 
ال اليومي.الغربيني ـ خارج الزمن ثقافة وفكرا وإبداعا، ما جعل الشريعة    2خارج ا

ا، ويكبـل  -7 وضع فكري يسيطر على نفوس األمة وعقوهلا، ويطبع سلوكها، ويعطل مسري
خطاهـــا، ويصــــرف طاقتهـــا يف قنــــوات العـــدم الــــذي ال ينـــتج إال عــــدما؛ لقيـــام التمــــانع الســـليب بــــني 

دمــــة ، جتعــــل منــــه مقيدعـــويني: أوالمهــــا، حداثيــــة تبحـــث عــــن منــــتج مقلـــد، ومفهــــوم هالمــــي تربيـــر 
ضــوي، فحكمــت بــالتوقف مــا مل يلــب شــرطها ويتقــدم مضــرورية، و  عــربا وممــرا إجباريــا لكــل عمــل 

رهطهــا. ودعــوى دينيــة ال تســمح لواقــع باإلســهام يف مســرية التطــوير وســريورة التغيــري، مــا مل تنخلــه 
ـــا، تتجاهـــل الواقـــع وتعـــيش يف القواقـــع، محـــل بعـــض ـــا، ويســـتجيب لطال  بغرباهلـــا، وتكســـوه جبلبا
منتحليهــا فقهــا وليســوا بفقهــاء، فحكمــوا بــاجلزئي علــى الكلــي، وتعــاملوا مــع النصــوص بــال أصــول، 

و   3وهدموا. افأمروا و
 ألمراض األمة العالج تقديمثالثا: 

 ﴾        ﴿مراجعة النفس اعتبارا باحلكمة اإلهلية:  -1

  مما يعين أن االنتصارات ال يبحث عنه يف اخلارج وإمنا هي يف نفوسنا أوال وآخرا. ]165[آل عمران: 
التجديد: وأحد جماالته أصول الفقه لتوسيع اإلدراك وترشيد التصورات وحترير حمل النزاع  -2

. وملـا حتـدث اإلمـام عـن مسـتقبل الثقافـة العربيـة اختـار حـال وســطا وحتقيـق املنـاط يف الكـر وااليضـاع
                                                             

 .80. ابن بيه، فتاوى فكرية، مرجع سابق، ص.06ينظر: ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص. 1
  .09ابن بيه، تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص.  2
 .09ه، ص. سفاملرجع ن 3
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بني نظـرة أهـل القطيعـة مـع الـرتاث ونظـرة أهـل التقوقـع فيـه، وهـو احلـل الـذي يرفـع شـعارا واحـدا هـو 
  1شعار التجديد، ومعامل هذا التجديد تتمثل يف معادلة: الرتاث واملعاصرة.

  .النظر الكلي من شأنه أن يواجه األزمات -3
ــــون  -4 جتديــــد اإلميــــان وربــــط األمــــة بغــــذاء األرواح، فاألمــــة تفتقــــر إىل مرشــــدين ربــــانيني حيي

 .وظائف الذكر ويرقون يف مدارج السلوك إىل مقامات الزهد والصرب والشكر

 علماء جمتهدون مستبصرون لتقدمي فقه للعصر يبعد العسر ويضبط اليسر.  -5

 الل.حكام يقومون بإصالح أمة يف حالة فساد واخت  -6

 2نظام يردع السفهاء ويسن وسائل الزجر إليقاف اإلخالل باألمن.  -7

تمــع بوســائل الــدعوة، وغــرس القــيم الفضــلى يف النفــوس  -8 أن يســعى الــدعاة إىل ختليــق ا
 حىت تنقاد للفضيلة طوعا، وتعف عن الرذيلة طبعا.

ء نظمها التشـريعية أن تسعى األمة إىل استكمال القوة الداخلية واخلارجية، لتستكمل بنا -9
 طبقا ألعرق وأحق ما يف تراثها، وأنفع وأجنع ما تقرتحه احلداثة.

ممارســة احلــوار الــدائم مــع الفئــات الداخليــة واخلارجيــة؛ ليكــون اإلقنــاع واالقتنــاع بــديال  -10
   3عن اإلكراه الذي جير من املفاسد أكثر مما جيلب من املصاحل يف هذا العصر.

حكــام الشــريعة، كــل أحكــام الشــريعة عنــد اإلمكــان دون أن تعــرض أن تطبــق الدولــة أ -11
العبــاد إلعنـــات والـــبالد حلــروب، ذلـــك واجبهـــا، ال جيــوز إعفاؤهـــا منـــه إذا تــوفرت الشـــروط وانتفـــت 

  املوانع وقامت األسباب.
يقـول اإلمـام يف اهلـدف  ،االبتعـاد عـن الفتنـة ومواطنهـا والـدعوة إلـى الوئـام والسـالمرابعا: 

مــن كتابــه "تنبيــه املراجــع علــى تأصــيل فقــه الواقــع": (إن هــذا العمــل يبحــث عــن مســوغات الســالم 

                                                             
  .74ابن بيه، فتاوى فكرية، مرجع سابق، ص.  1
  .16-09.ص سابق، مرجع األصول، حقول يف جتديدية إثارات بيه، ابن: 7-1 من ينظر 2
 .95على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص.ابن بيه، تنبيه املراجع  3
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نــون، نعــوذ بــه تعــاىل مــن  والعافيــة بــدال مــن مــربرات الفــنت واحلــروب اجلاهليــة الــيت حيشــها اإلعــالم ا
  1.شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا)

 اليـة والهيئـات الشـرعية عـن الجـادة،لمؤسسـات المبيان عجز وانحراف بعض اخامسا: 
اخللــل للمعاجلــة، يقــول اإلمــام: (وأشــرنا يف النهايــة إىل عجــز واحنــراف يف  وهــذا يف إطــار التنبيــه عــن

بعــض القضــايا لــدى بعــض اهليئــات الشــرعية للمؤسســات املاليــة، شــفقة عليهــا وحتريــا للصــواب، ال 
  2تشهريا أو تلمسا للعيوب).

حيـــث ة شـــعارها 'وخـــالق النـــاس بخلـــق حســـن'، توجيهـــات لألقليـــات المســـلم سادســـا:
دعونــــا نشــــارك أهــــل هــــذه الــــديار يف أحســــن قــــيمهم املشــــرتكة يف التســــامح وقبــــول التنــــوع ( يقــــول:

ـا املختلفـة. إن التنـوع قيمـة إسـالمية عميقـة  ،احلضاري التنوع النافع املثـري لتكـون لوحـة مجيلـة بألوا
ــا اإلسـالم ومار   ،تعـدد اللغــات ،تعــدد األعـراق واألجنــاس :ســها املسـلمون يف أزهــى عصـورهمجـاء 
     3.)تعدد الديانات وامللل

، ولعـــل ممــا يبعـــث األمــل مـــن أمثلــة التـــاريخ احلــديث توحيـــد اإلمرباطوريـــة ســابعا: بـــث األمــل
ة بعــد الصــينية الــيت ارتقــت مــن هــوان احــتالل اليابــان إىل قمــة قــوة العمــران، وتوحيــد القــارة األوروبيــ

ــــادين التوحــــد  ــــد وانســــالكها يف مســــالك مي فــــرتات احلــــروب واخلــــراب. إن انبعــــاث األمــــة مــــن جدي
      4والتجديد غري مستبعد وال بعيد.

  المطلب الرابع: دوره في  المجامع الفقهية.
ـــامع الفقهيـــة، يقـــول عنهـــا الـــدكتور أمحـــد زكـــي ميـــاين: (وقـــد أفـــاض  لإلمـــام خـــربة طويلـــة يف ا

العالمة يف تلك احملاضرة ـ كعادتـه ـ يف عـرض بعـض القضـايا اهلامـة يف جمـال املعـامالت وأجاد فضيلة 

                                                             
 .14ابن بيه، تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع، املرجع السابق، ص. 1
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ـــامع الفقهيـــة ومـــا تعرضـــت لـــه جلـــان الفتـــوى يف البنـــوك واملؤسســـات  مـــن خـــالل خربتـــه الطويلـــة با
امع الفقهية أدرج الفروع اآلتية: 1اإلسالمية، فجزاه اهللا خريا).   ولتحديد دوره يف ا

    األول: نظرته إلى المجامع الفقهيةالفرع 

مشــجعة إىل تنــامي الــوعي الفقهــي، وظهــور روح اجتهاديــة يف العصــر احلــديث ظهــرت بــوادر 
امع الفقهية اليت أنشـئت هنـا وهنـاك، وبـدون أن أعلـن تسـمية مـا يصـدر عنهـا  شورية تعتمد على ا

الشــورى؛ انطالقــا مــن األمـــر بإمجــاع، فإنــه ميكــن أن يســمى بفقـــه مجــاعي، أو أن أطلــق عليــه: فقـــه 
أو فتـوى مجاعيـة، كمـا ال ميكـن أن يسـمى اجتهـادا مجاعيـا ألن:  2بالشورى الوارد يف القرآن الكرمي.

تهـــــد وســـــعه للوصـــــول إىل احلكـــــم  االجتهـــــاد يف تعريفـــــه يرجـــــع إىل قناعـــــة شخصـــــية؛ ألنـــــه بـــــذل ا
  3الشرعي.

ا العصـر ـ عصـر املؤسسـات ـ وقـد يكـون مـن املناسـب أن يكـون التجديـد يف الشـريعة يف هـذ
مجاعيا تتضامن فيه خمتلف اخلربات والتخصصات؛ ليكون مـرآة لسـمات العصـر وعاكسـا لتحـوالت 
ــاالت املســتهدفة، وحنــن نــدرك أن بعــض  العــامل، ويشــرتك فيــه اخلــرباء إىل جانــب الفقهــاء يف شــىت ا

ــامع عــن احلكــم وأحجمــت فيهــا عــن اجلــزم كا نــت ترجــع يف بعضــها إىل القضــايا الــيت كعــت فيهــا ا
حتقيــق املنــاط لعــدم الــتمكن مــن إدراك الواقــع، كمســالة التضــخم، ومســألة بيــع الــدين بشــروطه عنــد  

  4مالك إىل جانب قصور يف التعليل.

  الفرع الثاني: توجيه الدور المنوط بها
ا أن يكــون هلــا أثــر علــى األ  ــامع جيــب أن تعــىن بالقضــايا العامــة الــيت مــن شــأ مــة إن هــذه ا

سواء كانت قضايا سياسية كقضايا النظم: الشورى والدميقراطية ومشاركة املـرأة، أو قضـايا اقتصـادية  
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ا من أوجه الفسـاد الشـرعية.  كاالشرتاك يف الشركات العمالقة عابرة القارات مع ما يشوب معامال
ـــ امع علـــى بعـــض واالخنـــراط يف املنظمـــات كمنظمـــة [الغـــات] للتجـــارة العامليـــة. وقـــد ركـــزت هـــذه ا

  1القضايا االجتماعية كالعالقة بني الرجل واملرأة من حيث الواجبات واحلقوق املتبادلة.

  الفرع الثالث: ترشيد مسيرة عمل المجامع الفقهية 
ـامع الفقهيـة تشـري إىل عجـز يف التواصـل بـني الواقـع وبـني  إذا كانت النتائج كما تشـاهد يف ا

ضــباط يف االســتنتاج واالســتنباط، فــإن ذلــك ســيكون مــدعاة ودعــوة األحكـام، وأحيانــا إىل عــدم االن
ومـن 2ملراجعة أدوات توليـد األحكـام واالجتهـاد املعطلـة وجتديـد دارسـها ونفـض الغبـار عـن طمسـها.

ـامع مل حتقـق املنـاط، وخباصـة يف قضـاء مـا ترتـب  هذا القبيل قوله يف مسـائل تتعلـق مبفهـوم الربـا: (ا
   3ضخم على الرغم من حتقيق أيب يوسف يف القرن الثاين له).يف الذمة يف مسألة الت

ا نسجل لدور اإلمام:   ويف إطار الرتشيد لسري

ـــوازل المعاصـــرة ـــى طريقـــة البحـــث فـــي الن ـــه المجـــامع إل ، مـــن خـــالل حمـــددين أوال: توجي
  ومرحلتني، أما احملددان فهما:

زواياه، وهـو أمـر يوجـب علـى إملام واسع بالواقع من كل جوانبه، ورؤية شاملة لكل األول: 
امع أن تعطي مكانة كبرية للخرباء السياسيني واالقتصاديني، وأيضا لالجتماع ني، دون إفـراط يف يا

  منحهم وظيفة إصدار احلكم الشرعي.
ـالس يف معـاجلتهم للقضـايا إىل النظـر املتـوازن بـني الكلـي واجلزئـي،  الثاين: أن يرتفع أعضاء ا

ا النصـوص اجلزئيـة لتضع نصب عينها امل قاصد الشرعية األكيـدة دون أن تغيـب عـن بصـرها وبصـري
  4اليت تؤدي إىل إجياد نسبية الطراد املقصد ومشوله، إن ذلك بعينه هو الوسطية.

  أما املرحلتان فهما:
                                                             

 .203ص. سابق،ال رجعامل األصول، حقول يف جتديدية إثارات بيه، ابن 1
 .23، ص. هاملرجع نفس 2
 .114ابن بيه، تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص. 3
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ـامع الفقهيـة يف  مرحلة 'تشخيص املسألة املعروضة من حيث الواقع'، واخلالف بني أعضـاء ا
املســـائل يرجـــع إىل تفـــاوت البـــاحثني يف قضـــية التصـــور والتشـــخيص أكثـــر ممـــا يرجــــع إىل مجلـــة مـــن 

وكمثـــال علـــى 'مرحلـــة التوصـــيف والتشـــخيص' نســـوق هـــذا  1اخـــتالف يف فهـــم النصـــوص الفقهيـــة.
مسـتثمر= مقـرتض، هـذه العالقـة جيـب أن  ،وسـيط= البنـك ،املثال: (املتعاملون: فريق ثالثي: مـودع

بنـــاء علـــى أن الغيبـــة علـــى املثلـــي تعتـــرب اقرتاضـــا، كمـــا يقـــول الناصـــر  توصـــف. هـــل األول مقـــرض،
وغــريه، وهــل الثــاين مقــرتض، ليتحــول إىل مقــرض للثالــث، ذلــك هــو التوصــيف اآلن. هــل  2اللقــاين

  3هذه األوصاف مؤثرة أو طردية؟ وهو املفهوم اجلديد؟).

 4مرحلة املعاجلة الفقهية إلصدار حكم شرعي.

، وهي: النصوص، واملقاصد، واالكتشافات اليت مـن لعريضة للمراجعةثانيا: بيان الخطوط ا
ا أن حتقق املناط،   .الوراثية البصمة خالل من اجلرمية إثبات ويف النسب قضايا يفكما   5شأ

عـدد يف "تنبيـه ، حيـث ثالثا: التعليق على بعض الفتاوى والقرارات والدعوة إلى مراجعتها
: الفـراق أمثلتها ومن 6العديد من القضايا ميكن الرجوع إليها هناك.املراجع على تأصيل فقه الواقع" 

ويف "صـــــناعة الفتـــــوى وفقـــــه  7بطـــــالق أو خبلـــــع أو بشـــــرط، ومـــــاهي مكانـــــة املـــــرأة يف ذلـــــك كلـــــه؟.
لس األوريب لإلفتاء. امع الفقهية وا   األقليات" علق على بعض قرارات ا

                                                             
. ابـــن بيـــه، توضـــيح أوجـــه اخـــتالف األقـــوال يف 71/72ســـابق، ص.املراجـــع علـــى تأصـــيل فقـــه الواقـــع، مرجـــع ابــن بيـــه، تنبيـــه  1

  .08/09معامالت األموال، مرجع سابق، ص.مسائل من 
و"حاشـية علــى شـرح الســعد "حاشـية علــى احمللـى علــى مجـع اجلوامــع"،  :لــه أبــو عبـد اهللا،  ،: حممـد بــن حسـنالناصـر اللقــاني 2

  .77، ص.03ج. عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق،ه..958للعقائد". تويف سنة: 
  .114سابق، ص.الرجع املبيه، تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع،  ابن 3
.ابـــن بيـــه، مقاصـــد 9-8ســـابق، ص.الرجـــع املابـــن بيـــه، توضـــيح أوجـــه اخـــتالف األقـــوال يف مســـائل مـــن معـــامالت األمـــوال،  4

  .14-10املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 
 .119سابق، ص.اقع، املرجع الاملراجع على تأصيل فقه الو ابن بيه، تنبيه  5
 .119-98املرجع نفسه، ص.  6
  .118املرجع نفسه، ص. 7
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  النوازلالفرع الرابع: المشاركة باألبحاث والجواب على 
مـر يف مبحــث ' إنتاجــه العلمـي' ضــمن البــاب األول مـن هــذا البحــث ذكـر مواضــيع األحبــاث 
اليت قدمها اإلمام إىل جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، وجممـع الفقـه اإلسـالمي 

لس األوريب لإلفتاء.    التابع لرابطة العامل اإلسالمي، وا

  البارزة في فتاويهضوابط الالمبحث الثاني: 
ـا، وهـذا املبحـث  من خالل تتبـع فتـاوى اإلمـام ظهـرت جمموعـة مـن اخلصـائص الـيت امتـازت 

  يأيت للكشف عنها مع ذكر مناذج تطبيقية تتجلى فيها.

  المطلب األول: التيسير
أكد على أمهيـة حضـور هـذا املقصـد يف مقدمـة كتابـه "مقاصـد املعـامالت ومراصـد الواقعـات" 

يتحــدث عــن أحبــاث الكتــاب الــيت هــي عبــارة عــن فتــاوى يف نــوازل العصــر: (ومل آل جهــدا يف وهــو 
اعتمــاد الــدليل، مـــع مراعــاة مقاصــد الشـــريعة وخباصــة مقصــد التيســـري والتســهيل، واهللا تعــاىل برمحتـــه 
يهـــدي إىل ســـواء الســـبيل. واملقصـــد املشـــار إليـــه يكـــون إعمالـــه يف قضـــايا جديـــدة بعضـــها مشـــمول 

  ها حممول بقياس وبعضها يف موضع ال نص فيه وموضوع ال بيان جيليه.بعموم وبعض

وهـــي مســـائل معاصـــرة يف قضـــايا األمـــوال واملعـــامالت، والـــذي مييـــز هـــذه البحـــوث هـــو الـــروح 
املقاصـــدية الـــيت بـــث فيهـــا، وكانـــت معتمـــد الرتجـــيح، وســـندا للتمـــريض والتصـــحيح، وذلـــك باعتبـــار 

جزئيــات األدلــة يف مواقــع االجتهــاد، وجمــاري الظنــون الــيت املقاصــد مرجعــا أعلــى ومعيــارا أمســى مــن 
  1تغلب على جل القضايا املعاصرة).

ومن النماذج التطبيقية يف فتاويه يف هذا املوضوع 'مسألة بيـع ديـن السـلم' الـيت قـال: (املقصـد 
م وقبول أعرافهم)..   2الشرعي: التيسري على الناس يف معامال

                                                             
 .09/10ابن بيه، مقاصد املعامالت ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 1
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عــامالت ومراصــد الواقعــات" يشــري إىل مقصــد التيســري، وقــد ويف معظــم أحباثــه يف "مقاصــد امل
  1استثمره يف النوازل املعاصرة.

يرجح القول الضعيف فيتعـني العمـل  2ورفع احلرج والتيسري مقصد أعلى من مقاصد الشريعة:
 3به لعـروض املشـقة، ألن معادلـة املقصـد الكلـي بـالنص اجلزئـي مـؤثر يف الفتـوى علـى مـدار األزمنـة.

اهر التيســــري: التعامــــل مــــع عامــــل الــــزمن، والنظــــر يف مئــــاالت األفعــــال واألقــــوال، واعتبــــار ومــــن مظــــ

  4األعراف والعادات.

  المطلب الثاني: اعتماد الدليل
صــــرح اإلمــــام اعتمــــاد الــــدليل يف تعليمــــه وإرشــــاده وفتاويــــه بقولــــه: (ومل آل جهــــدا يف اعتمــــاد 

لرتشـيد والتوجيـه حيـث يقـول يف خالصـة كتابـه: ، وكذا يف التأصـيل وا5الدليل مع التيسري والتسهيل)
"تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقـع": (ولقـد أقمنـا الربهـان مـن الـوحي كتابـا وسـنة، ومـن تصـرفات 

، و"فتــاوى فكريــة "ذكــر مرجــع أحباثــه قــائال: (فالــذي 6)ترامجــة الــوحي وهــم أصــحاب رســول اهللا 
ـــه النـــزاع،  إمنـــا هـــو فتـــوى تتخـــذ مـــن فهمـــي للشـــريعة ســـأقول لـــيس حكمـــا يصـــدره قـــاض ليحســـم ب

، و يقـــول عـــن مرجعيـــة حبثـــه الدميقراطيـــة والشـــورى يف 7منطلقـــا، ومـــن معرفـــة الواقـــع املعيشـــي جمـــاال)
الكتاب نفسه: (لكن دعوين أحدد مرجعية هذا البحـث الـيت سـتكون النصـوص اإلسـالمية املقدسـة 

ن بعـــض التطبيقـــات اإلنســـانية الـــيت متثـــل القـــرآن والســـنة جمـــردة عـــن الزمـــان واملكـــان بالتأكيـــد، إال أ
مرجعيــــة يف التأويــــل والتفســــري ستســــتأثر باهتمامنــــا لنــــري اإلمكانــــات اهلائلــــة الــــيت أتاحهــــا اإلســــالم 
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لالجتهــاد البشــري، والصــالحيات الــيت منحوهــا بــل والــدعوة الواضــحة لإلنســان لريتــب شــؤون دنيــاه 
  1ملصاحله).

(عملية تلمـس الـدليل  2االستدالل، يقول عنها: ويف هذا كله يعتمد على منهجية واضحة يف
اليت تتسم بالبحث عن نص يف املسألة، أو ظاهر يقتضيها، أو عموم يشملها، أو مفهوم موافقـة أو 
خمالفة، أو داللة اقتضـاء أو إشـارة. فـإذا مل يـرد خبصوصـها نـص مـن كتـاب أو سـنة مبعـىن مـن املعـاين 

ـم فـإن الباحـث يلجـأ إىل املقاصـد انطالقـا املشار إليها، وال قول إلمام من أئمة ا ملسلمني املقتـدى 
من األشباه والنظائر إن كانت هلا أشـباه ونظـائر، حملاولـة القيـاس إذا انتفـت موانعـه وتـوفرت شـروطه، 
مــن قيــام أصــل منصــوص عليــه أو جممــع عليــه، غــري خمصــوص حبكــم وال معــدول بــه عــن  القيـــاس، 

ع منصوصة أو مسـتنبطة بشـروطها؛ مـن انضـباط وظهـور، سـاملة ووجود علة جامعة بني األصل والفر 
من القوادح. فإذا تعذرت هذه الضوابط فإن القياس ال يصح، ألن قياس العلة إمنا يكون يف فـرع لـه 

  أصل بالنوع أو اجلنس.

وعنــد تعــذر القيــاس فــإن الباحــث قــد يلجــأ إىل بعــض األدلــة املختلــف فيهــا كاملصــاحل املرســلة 
أهم دليل يعتمـد عليـه يف معركـة التحليـل والتحـرمي، حيـث يكتفـي الفقيـه باملناسـبة  عند مالك. وهي

اليت معناها أن حيصل على ترتيب احلكم على الوصـف مصـلحة مـن نـوع املصـاحل الـيت يهـتم الشـارع 
جبلبها، أو درأ مفسدة من املفاسد اليت يهتم الشارع بدرئها. ولكن الباحث عليه أن يلتزم هنا أيضـا 

  من الضوابط، منها: جبملة

أن تكــــون هــــذه املصــــلحة يف خدمــــة مقصــــد مــــن مقاصــــد الشــــريعة الثالثــــة؛ وهــــو املقصــــد  -
 الضروري واحلاجي والتحسيين، وال يعترب أكثر األصوليني إال املقصد الضروري خالفا للشاطيب.

  ةأما الضابط الثاين: فهو أال تكون املصلحة ملغا -

                                                             
 .22ص. السابق، املرجع فكرية، فتاوى بيه، ابن 1
  أنقل النص بطوله ألنه يوضح منهجية اإلمام ابن بيه يف االستدالل. 2
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والضـــابط الثالــــث: أن تكــــون عامــــة قطعيــــة كمــــا يـــراه الغــــزايل، أو ظنيــــة حاجيــــة كمــــا يــــراه  -
 الشاطيب.

ويف هـذه احملطـة علـى الباحـث  وقد يلجأ الباحث إىل قاعدة سـد الـذرائع والنظـر إىل املـآالت.
  أن يتعامل مع جدلية املقاصد والنصوص، وهي جدلية تزيغ فيها األفهام، وتزل فيها األقدام.

بني بأن هذا املـنهج سـيكون مبثابـة أصـول، والبحـوث الفقهيـة فـروع هلـا، مث بـني التزامـه هلـذا  مث
  1املنهج بقوله: (ولعلي التزمت هذه املنهج حيث يعوز النص، أما إذا وجد الدليل فإليه املصري).

  المطلب الثالث: الجريان على مقاصد الشريعة
انبا للتعنت والصلف، عليه أن يـتعلم التعامـل متعاطي اإلفتاء ليكون سالكا سبيل السلف وجم

مــع النصــوص مــن خــالل املقاصــد والقواعــد والواقــع والوقــائع، وأن يقــتحم عقبــة الفقــه، فالســلف مل 
يكــن ظاهريــا يتعامــل مــع اجلزئيــات بعيــدا عــن واقــع املصــاحل، ألن مــن شــأن ذلــك أن يصــم الشــريعة 

  2ي احلكمة، واملصلحة، والعدل، والرمحة.املطهرة مبا ليس فيها وحيملها مبا ال حتتمله، وه

ومــن النمــاذج التطبيقيــة جوابــه علــى ســؤال يتعلــق بـــ 'حكــم ســرت الوجــه والكفــني': (أن تقــول 
للمــرأة يف أوروبــا مــثال أن تغطــي وجههــا وكفيهــا، وبالتــايل أن تــدخل يف صــراع بســبب تغطيــة الوجــه 

يف لنـدن، هـذا ال جيـوز؛ هـذه فتـوى جـدا  والكفني مع الشرطة ومع اجلوازات يف املطـار يف بـاريس أو
خارجة عن مقاصـد الشـريعة. يف هـذا الوضـع؛ عليهـا أن جتلـس يف أرضـها يف بالدهـا لتغطـي وجههـا 
وكفيهــا. أمــا إذا خرجــت عــن بالدهــا فتغطيتهــا لوجههــا وكفيهــا يــؤدي إىل فتنــة أكــرب مــن الــيت يــؤدي 

  3علم وأحكم).إليها لو كشفت عن وجهها وكفيها واهللا سبحانه وتعاىل أ

                                                             
. ابــن بيــه، توضــيح أوجــه اخــتالف األقــوال يف 14-12ابــن بيــه، مقاصــد املعــامالت ومراصــد الواقعــات، مرجــع ســابق، ص.  1

  .09/10مسائل من معامالت األموال، مرجع سابق، ص.
  .53ابن بيه، تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص. 2
  م. 06/06/2017، بتاريخ: موقع اإلمام، الفتاوى: حكم سرت الوجه والكفني 3



  خصائص فتاوى ابن بيه: الثالث الفصل              الثاين.                                 الباب

      ~242 ~ 
 

  المطلب الرابع: التزام الضوابط  والقواعد األصولية والفقهية
يقول عن أمهيـة حتقيـق املنـاط: (فهـو مبـدأ وضـابط يف نفـس الوقـت، ال يسـتغين عنـه مفـت يف 

  1فتاويه وال حاكم يف حكومته وال ناظر يف تأمله ونظراته، بل وال عامي يف تصرفاته).

مقدمة  "فتاوى فكرية" أعلـن هـذا قـائال: (ومـا أقدمـه لـيس مـربأ وهو أمر طبقه يف فتاويه ففي 
من تأثري الزمان وتأثري املكان، ولكنه على كل حال فهم لبعض القضايا على ضوء اإلسـالم وظـالل 
الواقع. فالذي سأقوله ليس حكما يصدره قـاض ليحسـم بـه النـزاع، إمنـا هـو فتـوى تتخـذ مـن فهمـي 

  اقع املعيشي جماال.للشريعة منطلقا، ومن معرفة الو 

إن ذلــك لـــيس مــن التواضـــع املزيـــف وإمنــا ذلـــك مــنهج ومقاربـــة أفضـــلها للتعامــل مـــع القضـــايا 
الفكريــة، وقــدميا اشــرتط الفقهــاء للمفـــيت أن يكــون عاملــا بــأحوال زمانـــه لتحقيــق منــاط األقيســة مـــن 

املفاســـد خـــالل التفاعـــل بـــني دالالت النصـــوص ومعطيـــات الوقـــت لتحقيـــق املصـــاحل جلبـــا وجتنيـــب 
   2درءا).

كمـا جنـده جيمــع القواعـد كصــنيعه يف القواعـد الـيت تعتمــد يف فقـه األقليــات، وقواعـد الوســطية 
  يف الفتوى، وقاعدة تنزيل احلاجة منزلة الضرورة.

انبــة، وقــدم أمثلــة علــى ذلــك،  ولــذلك بــني جمانبــة بعــض األقــوال للصــواب ونبــه علــى وجــه ا
  وهي:

العبــد "يبــاع ولــه مــال"، فأجــاز التعامــل بالربــا يف بيــع أمــوال قيــاس مــال الشــركة علــى مــال  -
الشــركات بنــاء علــى هــذا األصــل الفاســد حتقيقــا ملنــاط غــري مســبوق بتخــرج منــاط، فكــان مــن بــاب 

  فساد االعتبار؛ ألن األصل هنا ال ميكن القياس عليه.

  ات...قياس بعضهم قصر الليل وطول النهار مع بقاء العالمات على اختفاء العالم -
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  مسألة حتقيق املناط بالبصمة الوراثية يف حالة تناكر األزواج املوجب للعان بدال من النوع -

وهناك اجتهادات أخرى ال متت إىل الفقه بصلة كقيـاس املـرأة علـى الرجـل يف مقـدار املـرياث. 
  1واألمثلة كثرية وهذه جمرد إشارة.

  نالمطلب الخامس: مراعاة أعراف المستفتيي
ينبغـــي أن يراعيهـــا املفـــيت يف فتاويـــه، قـــال القـــرايف: (يف الفـــرق الثـــامن والعشـــرين بـــني األعـــراف 

قاعــدة العــرف القــويل يقضــى بــه علــى األلفــاظ وخيصصــها وبــني قاعــدة العــرف الفعلــي ال يقضــى بــه 
علـى األلفــاظ وال خيصصـها: وعلــى هـذا القــانون تراعـى الفتــاوى علـى طــول األيـام، فمهمــا جتــدد يف 

ه ومهما سقط أسقطه، وال جتمد علـى املسـطور يف الكتـب طـول عمـرك، بـل إذا جـاءك العرف اعترب 
رجل من غري أهل إقليمك يستفتيك ال جتره على عـرف بلـدك، واسـأله عـن عـرف بلـده وأجـره عليـه 
وأفته به دون بلـدك واملقـرر يف كتبـك، فهـذا هـو احلـق الواضـح، واجلمـود علـى املنقـوالت أبـدا ضـالل 

  2قاصد علماء املسلمني والسلف املاضني).يف الدين وجهل مب

ومـــن منـــاذج فتاويـــه الـــيت راعـــى فيهـــا عـــرف املســــتفيت مـــا أجـــاب بـــه عـــن مســـألة: 'هـــل جتــــوز 
مصافحة النساء للرجال حبـال مـن األحـوال؟: (األصـل أن الرجـل ال يصـافح املـرأة. لكـن؛ إذا كانـت 

 وز. عجوزا فمذهب أيب حنيفة ـ رمحه اهللا تعاىل ـ أن مصافحتها جت

ورمبــا أن الســائل يســأل ـ وهــو يف بلــد إفريقــي ـ فيقــول: إن عــدم املصــافحة يــؤدي إىل حــرج 
وتؤدي إىل تباغض وحنو ذلك. فإذا كانت تؤدي إىل ذلك فيجـوز لـه أن يصـافح بعيـدا عـن الشـهوة 

ن وبعيدا عن االهتمام باملرأة. أما إذا كانت مجيلة أو كانت هناك شـهوة فـال جتـوز املصـافحة حبـال مـ
 3األحوال).

                                                             
 .80/81ابن بيه، تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص. 1
  .176 ، ص.01القرايف، الفروق، مرجع سابق، ج.  2
 م.06/06/2017اإلمام، الفتاوى: هل جتوز مصافحة النساء للرجال حبال من األحوال؟. بتاريخ: موقع   3
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  المطلب السادس: االعتدال والوسطية
الوسطية يف الفتوى ميزان وموازنة بني الثبات والتغري، بني احلركة والسكون، الوسطية هي اليت 
تأخــذ بــالعزائم دون التجــايف عــن الــرخص، الوســطية تطبــق الثوابــت دون إمهــال املتغــريات، الوســطية 

ألنواع، تقيم وزنا للزمان وال حتكمه يف كل األحيـان، تفـرق تتعامل مع حتقيق املناط يف األشخاص وا
إعمــــاال للحاجـــات وللمصــــاحل وعمـــوم البلــــوى والغلبـــة وحســــن  1بـــني املتمـــاثالت وجتمــــع املتباينـــات

االحــــرتاز.. نعــــين بالوســــطية املقارنــــة بــــني الكلــــي واجلزئــــي، واملوازنــــة بــــني املقاصــــد والفــــروع، والــــربط 
  2ات املصاحل يف الفتاوى واآلراء فال شطط وال وكس.الواصب بني النصوص وبني معترب 

قاعـدة تغـري الفتـوى  3وللفتوى أصول وقواعد حتكمها هـي مبثابـة معـايري للوسـطية فيهـا، وهـي:
ـــــاط يف  ـــــق املن بتغـــــري الزمـــــان واملكـــــان، وقاعـــــدة العـــــرف، وقاعـــــدة النظـــــر يف املـــــآالت، وقاعـــــدة حتقي

  .األشخاص واألنواع

  التشخيص والتحليلالمطلب السابع: دقة 
حىت إنه ليستعمل ذلك يف كتاباتـه ممـا يـدل علـى متحيصـه، ومـن األمثلـة قولـه: (ورأيـت بعـض 

  5القول بأن اللغة ال تثبت بالقياس...). 4الدكاتر الكرام نسب البن جين

                                                             
: (الفقيـه يف نظـره إىل الفـروق يفـرق بـني ابـن بيـه : ' تفـرق بـني املتمـاثالت وجتمـع املتباينـات' كمـا أجـاب عـن ذلـك اإلمـاممعىن 1

ني عاصـــى بســفر وعاصــى يف ســـفره، مــع أن صــورة العصـــيان فــروع متماثلــة يف الصــور للمـــح اخــتالف يف القصــود، فهـــو يفــرق بــ
واحـدة؛ إال أن الصـورة األوىل روعـي فيهـا القصــد األول فمنـع مـن الـرتخص، والصـورة الثانيــة روعـي فيهـا القصـد احلـادث فأجــازوا 

ي كــاجلمع بـــني أمــا املتباينــات الــيت جيمــع بينهــا الفقيــه مــع اخــتالف يف األصــول فهــ....فيهــا الــرتخص، وذلــك علــى قــول املفــرق
ــذه يف البيــع مــع تبــاين ماهيــة العقــدينأحكــام الصــداق وأحكــام الــثمن  ).. موقــع اإلمــام، الفتــاوى، مــاذا يعــين العالمــة ابــن بيــه 

  م.05/09/2017اجلملة يف كتابه اإلرهاب؟، بتاريخ: 
 .  100ل، مرجع سابق، ص. ابن بيه، اإلرهاب التشخيص واحللو  2
 م.06/06/2017الفتوى، بتاريخ: موقع اإلمام، الوسطية يف  3
 املنصـف"و ،" الصـناعة سـر"و ،"اخلصـائص"النحو يف املفيدة التصانيف له من املوصلي؛ جين بن عثمان الفتح : أبوجني ابن 4
ســنة:  صــفر مــن بقيتــا لليلتــني اجلمعــة يــوم ... تــويف" التعاقــب"و ،" النحــو يف التلقــني"و ،" املــازين عثمــان أيب تصــريف شــرح يف

  .238.ص ،01.ج سابق، مرجع األعيان، وفيات خلكان، ابن .ببغداد ،392
  .70ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.  5
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  ' كبيان على دقة التشخيص عندهالعمل يف جمال السياحة ' ومن املناسب هنا ذكر مسألة:

ــال بــه شــبه  الســؤال:  أعمــل منــذ ثــالث ســنوات يف جمــال الســياحة، الواضــح جــدا أن هــذا ا
ـال مــا  كبـرية مـن احلـرام، أريـد أن أتـرك العمـل، لكنـين ال أجـد عمـال آخـر، واملـال العائـد مـن هـذا ا

  .حكمه بعد ترك العمل؟ وجزاكم اهللا كل خري

  احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد:الجواب: 

يف احلقيقـــة هـــذا الســـؤال حيتـــاج إىل تفصـــيل: إذا كـــان الســـائل يريـــد مـــن الســـياحة مـــا يســـمى 
بالفندقـــة ـ أي العمـــل يف الفنـــادق ـ وحنـــو ذلـــك، أو العمـــل يف منتزهـــات عامـــة، أو مـــا يســـمى 

فهذا ليس باطال إذا مل يلتبس بـإمث، فهـو عمـل ـ إن شـاء اهللا ـ  باالسرتاحات يف هذه البالد الطاهرة،
يئـــــة الظـــــروف  ال بـــــأس بـــــه، ولكـــــن إذا كانـــــت هـــــذه الســـــياحة هـــــي عبـــــارة عـــــن ممارســـــة الســـــوء، و
للمحرمــات، وشــرب املســكرات، فهــذا هــو احملــرم، فأنــا ال أســتطيع أن أطلــق حكمــا دون أن أعــرف 

عامـــة، ويف خـــدمات عامـــة للـــزوار الـــذين يـــزورون  املوضـــوع خبصوصـــه، يعـــين إذا كـــان العمـــل بصـــفة
املنطقة، سواء كانوا مسلمني أو كانوا غري مسلمني ال فرق يف ذلـك إذا كـان العمـل مباحـا، فالراتـب 
واألجرة اليت يأخذها هي مباحة ـ إن شاء اهللا ـ، أما إذا كـان العمـل حمرمـا، ويغلـب عليـه احلـرام فهـذا 

  ال جيوز.

ـذه األجـرة إذا كـان حمتاجـا أو فقـريا، ولكـن عليـه أن يبحـث  وبالتايل فإنـه ميكـن أن يتمسـك 
ـــه، طبعـــا حنـــن نظـــرا  عـــن عمـــل آخـــر، وخباصـــة إذا كـــان يف بلـــد إســـالمي، فهـــذه األمـــور ال تطيـــب ل
ملــذهب أيب حنيفــة نفــرق بــني العمــل يف بعــض األشــياء يف الــبالد اإلســالمية، والعمــل يف غريهــا، إذا 

صــح الســائل أن يتجنــب املــآمث واحملرمــات الــيت قــد تكــون يف مــا يســمى األمــر حيتــاج إىل تفصــيل، ونن
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بصناعة السياحة، وأن يأخذ اجلانب الطيب، وجانب الرتفيه والراحة الـربيء، وهـو جانـب ـ إن شـاء 
  1اهللا ـ ال بأس به إذا مل يلتبس بإمث أو عمل غري مشروع. واهللا أعلم.

  المطلب الثامن: التحري والتثبت
: (ويف البدايـة أود أن باكسـتان علمـاءتحريه وتثبته فيقول يف جوابه علـى سـؤال يصرح اإلمام ب

ــــار مــــن  اعتــــذر عــــن التقصــــري والتــــأخري يف رد اجلــــواب فمــــا ذلــــك إال عــــن االشــــتغال وحتــــري االختي
وأمــا عــن ســؤالكم: مــا هــو ترتيــب الرتجــيح لــو وجــب  اخــتالف األقــوال)، ويقــول يف نفــس اجلــواب:

  2؟ فلم يتبني يل املقصود منه حىت أجيب عليه.التحكيم من أهل الزوجني

  غطاة بالكامل':املغري يف مسألة: 'االعتمادات املالية ومن أمثلة حتريه وتثبته ما يظهر 

: فضــيلة شــيخنا حفظــك اهللا ورعــاك. أنــا تــاجر مــع أيب وإخــواين واســتورد بضــائع مــن الســؤال
ــــذي نرجــــو مــــن فضــــيلتكم التكــــرم  ــــه هــــو: مــــا حكــــم الصــــني ومــــن مصــــر والســــؤال ال ــــة علي باإلجاب

  % سواء باالطالع أو باآلجل.15االعتمادات املسندية الغري مغطاة كامال مثال نسبة تأمني 

  فضيلة الشيخ قرأت حبثا يف ذلك وأجازها الباحث إذا كانت مغطاة بالكامل

 لــو أين أقــوم بتغطيــة املبلــغ كــامال قبــل تــاريخ االســتحقاق بأســبوع مــا احلكــم يف هــذه الصــورة
  واليت قبلها. أفيدونا أفادكم اهللا.

  : احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد:الجواب

هذا املوضوع ليس واضحا متام الوضوح. إذا كان يعين أنه يدفع إىل البنك الذي يقـدم ضـمانا 
للجهـــة الـــيت يـــورد منهـــا البضـــاعة فهـــذا يعتمـــد علـــى طبيعـــة ضـــمان البنـــك هـــل البنـــك ســـيقدم مثـــن 

ضـاعة كــامال للجهــة املســتورد مـن قبلهــا. أم أن البنــك ســيقدم فقــط كفالـة بــأن املعــين سيقضــي مــا الب
                                                             

 م.06/06/2017موقع اإلمام، الفتاوى: العمل يف جمال السياحة، بتاريخ:  1
حول مسألة فسخ النكـاح علـى أسـاس الضـرر والشـقاق  موقع اإلمام، الفتاوى: جواب العالمة عبداهللا بن بيه لعلماء باكستان 2

  م.06/06/2017بني الزوجني، بتاريخ: 
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عليــه مــن ديــن البضــاعة املســتوردة أو ســيدفع مــا عليــه مــن الــثمن مقابــل البضــاعة املســتوردة، فــاألمر 
ميثـل خيتلف؛ إذا كان البنك هو الذي سيؤدي املال وبالتايل سيأخذ زيـادة مـن هـذا الزبـون فـإن هـذا 

قرضــا بزيــادة، وإذا كــان البنــك يقــدم جمــرد كفالــة ال متثــل التزامــا ماليــا مبعــىن أن البنــك ال يــدفع مــاال 
والبضــاعة تصـــل إىل املينــاء ـ مــثال ـ قبــل أن يـــدفع الــثمن ليـــدفع الزبــون الـــثمن كــامال قبـــل تـــاريخ 

ن شـاء اهللا ـ األمـر يعتمـد االستحقاق ـ مثال ـ  أي قبل وصول البضاعة إىل امليناء فهذا ال بأس بـه ـ إ
على توضيح هذه الصورة وهلذا فإننـا نـود مـن السـائل أن يقـدم لنـا تصـورا واضـحا عـن املوضـوع حـىت 

  1نستطيع إعطاءه جوابا كامال واضحا. واهللا أعلم.

 المطلب التاسع: سعة االطالع
الدالـــة علـــى إن املتتبـــع لفتـــاوى اإلمـــام وكتاباتـــه ليشـــهد للرجـــل بســـعة االطـــالع، ومـــن األمثلـــة 

  ذلك:

نئـة غـري املسـلمني بأعيـادهم': (قلـت:   لـس األوريب لإلفتـاء يف مسـألة ' تعليقه علـى فتـوى ا
نئـة غـري املسـلمني خمتلـف فيهـا بـني العلمـاء ويف مـذهب  قد يكون من املناسـب أن نضـيف هنـا أن 

هــي اختيــار الشــيخ تقــي اإلمــام أمحــد ثــالث روايــات بــاملنع والكراهــة واجلــواز وهــذه الروايــة األخــرية 
نئــــتهم وتعـــزيتهم وعيــــادة  الـــدين ابـــن تيميــــة ـملــا يف ذلــــك مـــن املصــــلحة وهـــي الـــيت خنتارهــــا فتجـــوز 
مرضـاهم نـص علـى هـذه الروايـات يف هـذه احلـاالت كلهـا املـرداوي يف اإلنصـاف ومـا يـذكر عـن ابـن 

  2التوفيق). تيمية يف بعض الكتب األخرى قد ال يتفق مع اختياراته املوثقة. واهللا ويل

                                                             
 م.06/06/2017االعتمادات املالية الغري مغطاة بالكامل، بتاريخ: موقع اإلمام، الفتاوى:  1
 .430ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق،  ص. 2



  خصائص فتاوى ابن بيه: الثالث الفصل              الثاين.                                 الباب

      ~248 ~ 
 

[يفســـخ]: خطـــأ مطبعـــي صـــوابه  1ويقـــول يف بعـــض توجيهاتـــه: (ويبـــدو أن قولـــه عـــن أشـــهب
  2[يصح] لينسجم مع بقية الكالم املعزو ألشهب).

  المطلب العاشر: تركه الحيل وعدم تتبع الرخص
  ومن الفتاوى اليت يظهر فيها هذا املعىن: 

لــــدى الكفــــار الــــذين يتعقبــــون  : مــــا حكـــم عمــــل املســــلم يف قســــم املباحــــث الســــريةالســــؤال
املسلمني، وهو يدعي أن هدفه من عمله مساعدة اإلسالم؟.  أرجو تزويدنا بأدلة تتعلق حبكم مثل 
ذلـــك مـــن علمـــاء الســـلف واحلاضـــر، وكيـــف نتصـــرف مـــع مثـــل هـــذا الشـــخص إلرشـــاده إىل الطريـــق 

  الصحيح؟.

ل يف هــذه املباحـث فإنــه ال ميكــن إباحـة هـذا العمــل، واحلقيقـة أن اإلنســان إذا عمـالجـواب: 
ا لقاء أجر، فهو يأخذ هذه األجرة ليقوم بعمل، فهـو  بطبيعة احلال سيضر إخوانه، وأنه إمنا يعمل 
إمـــا أن يضـــر اآلخـــرين، وإمـــا أن يعتـــربه اآلخـــرون خائنـــا، ويف كلتـــا احلـــالتني يعـــرض نفســـه إمـــا خلطـــر 

الوظـائف مـع أعـداء اإلسـالم مـن  الدنيا، أو خلطر اآلخرة، فـنحن ال ننصـح أحـدا بالـدخول يف هـذه
الكفــار، أو مـــع غـــريهم، ونطلـــب مــن املســـلم أن حيـــاول أن يكـــون مســتقيما وأال خيـــون مـــن ائتمنـــه، 
سواء كان مسلما، أو غري مسلم، لكن يف نفس الوقت ال يعرض نفسه هلذه األعمال اليت قد تضـر 

  هذه األمور كما قال الشاعر: به، وتضر غريه عن غفلة، أو غريها، فاحلزم أن يبتعد اإلنسان عن 

ـــــا   أال متر بواد حول واديهـــــــــــــــــــــــــــا    إن السالمة من سلمى وجار
فالسالمة من هذا األمر هو االبتعاد، وأن يكون اإلنسان سليما وسالكا مـع املسـلمني، وغـري 
ــا النــاس، ويــؤذي نفســه، فهــذا مــن اخلطــر الكبــري، ال  املســلمني، وأال يتعــرض للوظيفــة الــيت يــؤذي 

                                                             
كي املصـري؛ تفقـه علـى اإلمــام أبـو عمـرو أشـهب بــن عبـد العزيـز بـن داود بــن إبـراهيم القيسـي مث اجلعـدي الفقيـه املــال أشـهب: 1

. ابــن مبصــر. ه 204 ، مث علــى املــدنيني واملصــريني، ويقــال: إن امســه مســكني، وأشــهب لقــب عليــه، كانــت وفاتــه:  مالــك
 .238، ص.01، مرجع سابق، ج.خلكان، وفيات األعيان
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: نسـتطيع أبــدا أن نفتيـه بــاجلواز، بـل إن املنــع هـو الظــاهر، وال نكفـره إذا دخــل يف ذلـك لكــن نقــول
  1إنه ارتكب عمال كبريا جدا عمال منكرا كبريا. واهللا أعلم.

  المطلب الحادي عشر: توجيه األقوال الفقهية قبل ذكر اختياره
وهذا الضابط من األمهية مبكان ألنه يساهم يف صناعة الذهنية الفقهية القـادرة علـى اسـتنباط 

الكليـة، كمـا أنـه يعـرف مبـدارك الفقهـاء األحكام من خالل التعامل مـع النصـوص اجلزئيـة والضـوابط 
ــم مل يكونــوا ليـذهبوا إىل حكــم مــن  يف األحكـام، و حيمــل علــى التـأدب معهــم ومعرفــة أقـدارهم، وأ

  األحكام باهلوى والتشهي.

يؤكــد اإلمــام علــى أمهيــة االطــالع  علــى أقــوال الفقهــاء ومــداركهم بقولــه: (وبعــد فــإن تصــفح  
وين رأي وإعطـــاء صـــورة متميـــزة ألي موضـــوع، ذلـــك هـــو كـــالم العلمـــاء الشـــك يســـاعد علـــى تكـــ

  2اهلدف وراء مراجعة كالم األقدمني واملتأخرين ومقارنة أقوال احملللني واحملرمني).

جنـــد اإلمـــام يؤلـــف يف هـــذه اخلاصـــية كتابـــه "توضـــيح أوجـــه اخـــتالف األقـــوال يف مســـائل مـــن 
فيهــا، ففــي معاجلتــه  ـ مــثال ـ معــامالت األمــوال"، ويف كــل مســألة عاجلهــا يظهــر عنــوان الكتــاب 

لبحث: 'أحكام النقود الورقية وتغري قيمة العملة ' أمجل سبب اختالف الفقهاء يف مسألة 'هـل بيـع 
(وال يــزال النقــاش مفتوحــا لصــعوبة إقنــاع أي مــن : هــذه النقــود بعضــها بــبعض يدخلــه الربــا؟' بقولــه

افـع، أو إمجــاع قـاطع، أو قيــاس جلــي الفـريقني للفريــق اآلخـر يف غيبــة نـص صــريح أو أثـر للخــالف ر 
، مث يتابع احلديث بذكر مواقف الفقهاء يف املسألة ويوجه اخـتالف القـائلني بانتفـاء الربـا يف 3ناصع)

النقود يف التعبري عن موقفهم قائال: (يتمثل يف انتفاء الربا وقد خيتلف معتنقوه يف التعبري عنه بسبب 
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م ومذاهبهم بني مانع لل قياس مكتفيا بالنص كأسـاس يف سـائر األصـناف وبـني مـن اختالف مشار
  1ال يتخذ هذا املوقف املبدئي فهو جييز القياس إال أنه ينفي وجود علة يف هذا املكان).

مـــا حكـــم : وقـــد جســـد هـــذا املنحـــى يف فتاويـــه، ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك جوابـــه علـــى ســـؤال
  عمرة املولد النبوي وزيادة الطاعات فيه؟االحتفال بعيد املولد النبوي وما يرتتب عليه من أعمال ك

  وإذا كان ذلك بدعة فما قولنا يف كالم ابن حجر ـ رمحه اهللا ـ يف إقراره لتلك االحتفاالت؟

ــا الجـواب:  هــذه املســألة ـ عيــد املولــد النبـوي ـ مســألة اختلــف العلمــاء فيهـا. فمــن قائــل بأ
  ا بدعة مستحسنة.بدعة مكروهة حىت وصل البعض إىل التحرمي. ومن قائل إ

واخلــــالف يرجــــع يف األصــــل إىل تقســــيم البدعــــة فهنــــاك مــــن قــــال بالبدعــــة املستحســــنة وهــــم 
ـذه املسـألة وفصـلها  الشافعية وعلى رأسهم العز بن عبد السـالم والقـرايف ـ وهـو مـالكي ـ لكنـه قـال 

يـل الوجـوب تفصيال طويال. جعل ما يشمله دليل الندب ودليل االستحباب مستحبا وما يشمله دل
  يكون واجبا يف البدعة وما يشمله دليل الكراهة يكون مكروها، إىل آخره.

فجعل البدعة تنقسم إىل مخسة أقسام. هذا التقسيم أيضا مل يقبله بعض العلماء. فقـالوا: إن 
نعمـــت البدعـــة هـــذه يف صـــالة   البدعـــة إذا أطلقـــت فهـــي بدعـــة مســـتقبحة وجعلـــوا قـــول عمـــر 

الـرتاويح بدعــة لفظيـة. وهــذا مـا يقولــه تقــي الـدين بــن تيميـة والشــاطيب يف كتابـه  "االعتصــام". وكثــري 
  من العلماء من املالكية واحلنابلة يتجهون هذا االجتاه.

وقضية املولد ألف فيها بعض العلماء كالسيوطي تأييدا وألف فيها بعـض العلمـاء تفنيـدا، فـال 
  أن نطيل فيها القول وأن نكثر فيها اجلدل. أرى
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والتذكري مبناقبـه العطـرة احتفـاال غـري ملتـبس  فحاصل األمر؛ أن من احتفل به فسرد سريته 
ــذه  بــأي فعــل مكــروه مــن الناحيــة الشــرعية ولــيس ملتبســا بنيــة الســنة وال بنيــة الوجــوب فــإذا فعلــه 

ففعلـه ال بـأس بـه ـ إن شـاء اهللا ـ  حبا للنـيب الشروط اليت ذكرت؛ ومل يلبسه بشيء مناف للشرع، 
وهو مأجور فقد ذكر شيخ اإلسالم ابـن تيميـة، قـال: إنـه مـأجور علـى نيتـه؛ ذكـر ذلـك يف "اقتضـاء 
الصـراط املســتقيم" أمـا مــن تـرك ذلــك أيضـا يريــد بــذلك موافقـة الســنة وخوفـا مــن البدعـة فهــذا أيضــا 

  ينبغي أن نزيد فيه على ما يقتضيه احلال.يؤجر ـ إن شاء اهللا ـ فاألمر ليس كبريا وليس مهوال وال 

فهنـاك بعـض األقطـار اإلسـالمية الـيت حتتفـل باملولـد وتقـوم بـبعض الطاعـات يف األيـام املفضـلة 
واختلف العلماء فيها بني من كرهها وبني من أجازها كما ذكر كل ذلك الزقـاق يف "منهجـه" وغـريه 

 تفصيل البدعة وهـل احملـدثات بدعـة مكروهـة أو من كتب املالكية الذين أفاضوا يف هذه املسألة ويف
ــــا تنقســــم إىل أقســــام كمــــا ذهــــب إليــــه القــــرايف، فاملســــألة فيهــــا خــــالف. ونظرتنــــا للمصــــاحلة بــــني  أ

  املسلمني مبحاولة حتجيم هذه اخلالفات هي دائما نظرة ميسرة.

مـن  النـيب وهذا التيسري ليس منطلقا من فراغ فهو تيسري يرجع للكتاب والسنة وما أمـر بـه 
إصالح ذات البني. فانطالقا من املقاصد األصلية للشرع؛ فإذا وجد خالف معتـرب يف مسـألة راعينـا 
ذلـك اخلــالف ولـيس ذلــك متييعـا كمــا يـزعم الــبعض ولـيس احنــالال. بـل هــو مراعـاة خلــالف منضــبط 

رة عــن بأدلــة شــرعية غــري واضــحة يف جانــب وليســت مفنــدة للجانــب اآلخــر تفنيــدا كافيــا. فهــي عبــا
ظــواهر؛ عبــارة عــن أمــر مل يكــن معمــوال بــه حــدث عمــل بــه، الــبعض أقــام الــدليل علــى هــذا العمــل 
والــبعض اآلخــر نفــى هــذا العمــل. فنقــول: كــل ـ إن شــاء اهللا ـ علــى خــري إذا مل يلــبس عملــه بظلــم 

  1ويلبس عمله بنية غري صحيحة. واهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

': بنيــة علــى أصــول صــحيحةاملغــري وذ وضــعف األقــوال يــدخل 'بيانــه شــذوحتــت هــذا العنــوان 
ومن أمثلة ذلك قوله يف مسألة 'النهي الوارد على العبـادة': (وهـذا قـول رابـع وهـو: أن صـالته باطلـة 
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من املالكية، ولفخر الرازي من الشافعية، وهـذا قـول شـاذ  1وال يقضيها، وهو قول أيب بكر الباقالين
  2وغريب).

  ترشيد الفتاوى عند ابن بيه  المبحث الثالث: أدوات
إن فتــاوى زماننــا حباجــة إىل التأصــيل علــى ضـــوء أصــول فتــاوى األولــني، انطالقــا مــن جممـــوع 
الضــوابط والشــروط الــيت وضــعها العلمــاء، ســواء يف العصــور األوىل الزدهــار االجتهــاد، أو تلــك الــيت 

بشـرط أن حيكـم بـالراجح واملشـهور وصلوا إليها للضرورة واحلاجة عندما أجازوا قضـاء املقلـد وفتـواه، 
وما عليه العمل بشـروط، أو مـا بـه الفتـوى الـذي يـوازي عنـد غـري املالكيـة العمـل عنـد املالكيـة. كمـا 
تســوغ الفتــوى بالضــعيف للضــرورة الــيت ليســت ضــرورة بــاملعىن الفقهــي، الــيت هــي األمــر الــذي إذا مل 

وال حيتــاج إىل قــول لتســتند عليــه، لكنهــا  يرتكبــه املضــطر هلــك أو قــارب اهلــالك، فهــذه تبــيح احملــرم
  3الضرورة اليت تعين احلاجة وهو تعبري مستفيض يف كالم الفقهاء.

من خالل مرحلتني مها: التشخيص والتوصيف، ومرحلـة الرتشـيد والتوجيـه، ومهـا حاضـرتان يف 
ملؤمتر األقليـات فكر الشيخ فهو رئيس مركز التجديد والرتشيد بلندن. ولذا يقول يف الورقة التأصيلية 

غــري املســلمة يف الـــديار اإلســالمية: (جنتمــع اليـــوم لننــاقش هــذه األزمـــة لنشــخص املــرض، ولنبحـــث 
احللــول ونقــدم مقاربــات ملواجهــة عنــاوين األزمــة الكثــرية املتنوعــة، فمنهــا التكفــري، واملظــامل املتبادلــة، 

ـــ ت ـــدليل ا زأ، والـــدعاوى ضـــد جمهـــول، والتأويـــل والطائفيـــة، والثـــارات املزعومـــة، والتـــاريخ املزيـــف، وال
  4املفضي إىل االقتتال العبثي حىت ولو ألبس لباس التقوى).

                                                             
رت عنـه هــ، انتشـ 338البصري، املالكي الفقيه، املتكلم األصويل، ولـد سـنة:  ،: حممد بن الطيبالقاضي أبو بكر الباقالني 1

"شرح اللمع"، و"اإلمامة الكربى"، و"اإلمامة الصغرى"، و"التبصرة بدقائق احلقـائق"، و"التمهيـد يف أصـول تصانيف كثرية منها: 
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وأمهيـــة هـــذا الرتشـــيد يظهـــر يف النتـــائج علـــى حســـب عبـــارة اإلمـــام: (فـــإذا كانـــت النتـــائج كمـــا 
ــامع الفقهيــة تشــري إىل عجــز يف التواصــل بــني الواقــع وبــني األحكــام، وأحيانــا إىل عــدم  نشــاهد يف ا
االنضـــــباط يف االســـــتنتاج واالســـــتنباط، فـــــإن ذلـــــك ســـــيكون مـــــدعاة ودعـــــوة ملراجعـــــة أدوات توليـــــد 

  1األحكام واالجتهاد املعطلة، وجتديد دارسها، ونفض الغبار عن طامسها).

وهذا املنهج يف الرتشيد والتوجيـه وكـذلك يف الفتـوى عمومـا يلخصـه الشـيخ بقولـه: (منهجيتنـا 
األصـلية، وبـنفس الـروح 'متوضـعها' يف البيئـات الزمنيـة والبشـرية، وبـذلك  ' متوقع النصـوص' يف بيئتهـا

ـــه بـــالقول هـــو دعـــوة إىل 2حتقـــق مقاصـــدها الباحثـــة  عـــن مصـــاحل العبـــاد) ، وهـــذا املعـــىن ميكـــن إمجال
  التعامل مع النصوص الشرعية بفهم سلف األمة.

  المطلب األول: التأصيل والتنزيل
   3ن مير بتجميع مادة الفتوى وفق ثالثة مستويات:تشكيل صورة الفتوى السليمة البد أ

 اجتهاد يف دالالت األلفاظ، -1

 واجتهاد يف معقول النص من خالل منظومة التعليل، -2

 واجتهاد بتحقيق املناط لربط األحكام بالواقع بطرق ووسائل التنزيل. -3

الـذي ينبغـي عند حديثه عن مظاهر املشكلة يف األمة ذكر من بني املظاهر اإلخالل بالرتابط 
فتــاوى تتضــمن فروعــا بــال  وهــذا اإلخــالل أنــتج: 4والواقــع'. أن يكــون بــني ثالثــي 'الــنص واملقاصــد

قواعد وجزئيات بـال مقاصـد، جتانـب املصـاحل وجتلـب املفاسـد، مـا أوجـد حالـة مـن الفوضـى الفكريـة 
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حليــة تطــورت إىل نزاعــات وخصــومات كالميــة ســرعان مــا اســتحالت إىل حــروب حقيقيــة بالــذخرية ا
  1فسفكت الدماء املعصومة واستبيحت احلرمات املصونة.

وبنــــاء علــــى أســــاس املشــــكلة ونتائجهــــا يؤكــــد علــــى احلــــل املتمثــــل يف: (التعامــــل مــــع منهجيــــة 
  2استنباط األحكام بناء على العالقة بني النصوص واملقاصد وبني الواقع).

  الفرع األول: التجديد في األصول لتصحيح الفروع
اقــرتح اإلمــام مقرتحــا لتجديــد أصــول الفقــه، وذكــر معــامل وضــوابط هلــذا التجديــد مــن خــالل  
كتابه الذي مساه: "إثارات جتديدية يف حقول األصول" قال فيه: (فاحلديث عن التجديد يف أصول 

  الفقه هو بالضرورة جتديد يف الفقه ذاتــه؛ ألنه املستهدف يف األصل والنتيجة املتوخاة. 

يا الفقهيــة ـ الــيت متثـــل للمســلمني املنظومـــة التعبديــة والقانونيــة الـــيت حتكــــم النســـــق إن القضــا
السلوكي واملعياري يف حياة الفرد واجلامعة ـ جيب أن تواكـب مسـرية احليـاة الـيت تشـهد تغـريات هــائلة 

ـــاة ـــرة، يف شـــىت جمـــاالت احلي مـــن  وخمتلـــف املظـــاهر والتجليـــات، وتطــــورات مذهلـــة مـــن الـــذرة إىل ا
ـــــة واالقتصـــــادية واملاليـــــة،  أمخـــــص قـــــدم األمـــــة إىل مفـــــرق رأســـــها يف القضـــــايا السياســـــية واالجتماعي
والعالقـــات الدوليـــة للتمـــازج بـــني األمـــم، والتـــزاوج بـــين الثقافـــات إىل حـــد التـــأثري يف حمـــيط العبـــادات 

الت واملعـامالت والتطاول إىل فضاء املعتقدات. وقد أصبحت األنظمة الدولية واملواثيق  ونظم املباد
جـزءا من النظم العاملية، ونظم املبـادالت واملعـامالت جـزءا مـن الـنظم احملليـة، وتسـربت إىل الدسـاتري 
الــيت تعتــرب الوثــائق املؤسســة فيمــا أطلــق عليــه اســم العوملــة والعامليــة، كــل ذلــك يــدعو إىل التجديــد يف 

ـــا مبنيـــة علـــى أصـــو  ل صـــحيحة، فـــال مطمـــع يف األصـــول لتصـــحيح الفـــروع حـــىت تكـــون ســـليمة أل
اإلحاطـة بــالفرع وتقريــره واالطــالع علــى حقيقتــه إال بعـد متهيــد األصــل وإتقانــه، إذ مثــار التخــبط يف 

  3الفروع ينتج عن التخبط يف األصول).
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والـنص ـ وهـو األصـل ـ الـذي هـو حمـل نظـر الفقيـه واألصـويل، التعامـل معـه يكـون مـن خـالل 
  1هذه املنهجية:

و نعمـل جيـب أن نفهـم، ولـنفهم علينـا أن نفسـر، ولنفسـر ميكـن أن نتـأول أوال: لكـي نعتقـد أ
ــــة  ــــة اللغوي ــــوحي. فهــــذا املســــتوى هــــو معادلــــة الدالل للمواءمــــة بــــني مقتضــــيات العقــــل ومــــدلوالت ال

  باالقتضاء العقيل.

ا املتعـــددة غايـــة التشـــريع  ثانيـــا: ولكـــي نتعامـــل جيـــب أن نعلـــل، باعتبـــار املصـــلحة يف مســـتويا
  كام.وحكمة األح

ثالثا: ولكي نتناول جيب أن ننـزل يف معادلـة االسـتطاعة واإلمكـان والزمـان واملكـان، مـع كلـي 
  و جزئي الدليل.

  الفرع الثاني: اإلحاطة بمعقول الدليل
  وذلك من خالل جمموعة من الضوابط، أمهها:

إن كثـريا مـن القضـايا الـيت ينظـر إليهـا مـن خـالل األدلـة  ،الموازنة بين الكلـي والجزئـيأوال: 
ـــدار  الفرعيـــة بنظـــر جزئـــي، وهـــي قضـــايا تتعلـــق بكلـــي األمـــة؛ كمســـألة جهـــاد الطلـــب، وتصـــنيف ال
والعالقــات الدوليــة املاليــة، الــيت ال حتــرتم أحيانــا مــن ماهيــة العقــد إال ركــن الرتاضــي الــذي حصــر فيــه 

ر خلو العصر والقطر عن عـامل. فـالواقع اجلديـد يقـرتح صـورة إمام احلرمني صحة العقد يف حال تصو 
مغايرة للصورة اليت نزلـت فيهـا األحكـام اجلزئيـة، ومعـىن قولنـا اجلزئيـة أن األحكـام الكليـة الـيت يسـتند 

  2إليها التنزيل تشمل الصورة القدمية واحلديثة.
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ومقاصــــد،  الشــــريعة نصوصــــا ،مراعــــاة أصــــول الكليــــات الحاكمــــة علــــى الجزئيــــاتثانيــــا: 
  1ومصاحل العباد، وموازين الزمان واملكان، بذلك تصاغ تلك الكليات وتطوع اجلزئيات.

التحقـق مـن املقصـد األصـلي الـذي مـن  :وهـي ،مراعاة ضوابط التعامـل مـع المقاصـدثالثا: 
أجله شرع احلكم، وأن يكون ذلك املقصد وصفا ظاهرا منضبطا، وأن حنـدد درجـة املقصـد يف سـلم 

والنظــــر يف النصــــوص اجلزئيــــة املؤسســــة للحكـــــم، وهــــل املقصــــد املعلــــل بــــه منصـــــوص أو املقاصــــد، 
مستنبط، وأن ال يكون املقصد املعلل فيه مردودا بقادح النقص، وأن ال يكون معارضا مبقصـد آخـر 

  2أوىل منه باالعتبار، وأن ال يكون حمل إلغاء بالنص أو اإلمجاع أو القياس السامل من املعارض.
كمسألة الضمان جبعل الذي جتريه البنوك اليـوم هـو غـري الـذي كـان   ،غة المفاهيمصيارابعا: 
  قدميا.

  الفرع الثالث: تنزيل الدليل من خالل تحقيق المناط 
: عبـارة عــن تطـابق كامـل بــني األحكـام الشــرعية وتفاصـيل الواقـع املــراد تطبيقهـا عليــه، التنزيـل

ـــدليل  ـــة بـــني الواقـــع وبـــني ال ـــه تـــأثري مـــن قريـــب أو بعيـــد، يف جدلي حبيـــث ال يقـــع إمهـــال أي عنصـــر ل
مـل الشرعي، تدقق يف الدليل بشقيه الكلي واجلزئي، ويف الواقع واملتوقـع بتقلباتـه وغلباتـه، واألثـر احملت

  3للفتوى يف صاحله وفساده.

؛ ألن فهــم الواقــع هــو الوســيلة لـــتنزيل األحكــام وأهــم خطــوة فــي تنزيــل الحكــم فهــم الواقــع
الشــرعية علــى الوقــائع،  باعتبــار أن األحكــام الشــرعية معلقــة بعــد النــزول علــى وجــود مشــخص هــو 

رجي مركـب تركيـب الكينونـة وجود الواقع، أو الوجود اخلارجي كما يسميه املناطقة. هذا الوجود اخلا
ا. ا وتطورات سريور ا وحاجا   البشرية يف سعتها وضيقها ورخائها وقتـرها وضرورا

                                                             
 .09سابق، ص. ثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع ابن بيه، إ 1
 .181/182ص.ابن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع سابق،  2
  .100/101، ص.السابق رجعامل األصول، حقول يف جتديدية إثاراتابن بيه،  3
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فـإطالق  األحكـام  مقيـد  بقيودهـا،  وعمومهــا  خمصـوص خبصائصـها، ولـذلك كـان خطــاب 
لـب الوضع شروطا وأسبابا وموانع، رخصا وعزائم، ناظما للعالقة بـين خطـاب التكليـف بأصـنافه: ط

واإلسالم يتعامل مع الواقع  1إيقاع، وطلب امتناع، وإباحة، وبين الواقع بسالسته ورخائه وإكراهاته.
  بثالث طرق:

إمـــا أن يثبـــت مـــا يف هـــذا الواقـــع ويقــــرره، ومثالـــه مكـــارم األخـــالق الـــيت كانـــت عنــــد  -1
 العرب، فإن اإلسالم أقرها ودعا إليها.

ائيا، كما فعل مع عبادة  -2  األصنام ووأد البنات وغري ذلك.وإما أن يلغيه 

 2وإما أن يدخل عليه تعديالت. -3

: وبنــاء علــى فهــم الواقــع وإلزاميــة ثــم بعــد ذلــك البــد مــن التطــابق بــين األحكــام والوقــائع
مراجعة العديد من األحكام على مر التاريخ لـتالئم التطابق بني األحكام والوقائع كان البد مـن: 

  4مئات املسائل. 3عدة 'جريان العمل'كما جدد املالكية حتت قاالزمان 

وال يكفــي التطــابق بــين األحكــام والوقــائع فالبــد مــن تطبيــق العالقــة بــين تحقيــق المنــاط 
فالعالقــة محيمــة بــني حتقيــق املنــاط ومســالك اســتخراج العلــة ســواء تعلــق األمــر واألحكــام والتعليــل: 

صوصــة يف الثانيــة، منقحــة بالزيــادة إلغــاء بتخــريج أو تنقــيح املنــاط بالنســبة للمســتنبطة يف األوىل واملن
للفارق طردا أو استبقاء للوصف وعالقته مع الكلي االستصـالحي املعتـرب مـن املهـدر، وللتعامـل مـع 
املرســل، ومــن خــالل دليــل االستحســان لالســتثناء مــن القاعــدة استصــالحا أو عرفــا للحاجـــة، وســـد 

                                                             
 .27، ص.السابق رجعامل األصول، حقول يف جتديدية إثارات بيه، ابن 1
 .11ملؤمتر "األقليات الدينية يف البلدان اإلسالمية اإلطار الشرعي والدعوة إىل املبادرة"، مرجع سابق، ص.  الورقة التأطريية 2
ما جرى به العمل هو: العدول عن القول الراجح أو املشهور يف بعض املسائل إىل القول الضعيف فيهـا. رعيـا ملصـلحة األمـة   3

العـــرف والعمـــل يف املـــذهب املـــالكي ومفهومهمـــا لـــدى علمـــاء املغـــرب، ط.د،  ومــا تقتضـــه حالتهـــا االجتماعيـــة.. عمـــر اجليـــدي،
. ولقطــب الريســوين حبــث حمكــم حــول قاعــدة جريــان العمــل حتــت عنــوان: "مــا .342م)، ص.1982(املغـرب: مطبعــة فضــالة، 

  ه.1430، رجب 43نظرية يف امليزان" نشر يف جملة العدل، العدد: -جرى به العمل يف الفقه املالكي
  .34، ص.سابق مرجع الواقع، فقه تأصيل على املراجع تنبيه بيه، ابن 4
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ن عليــه احلــال يف املاضـي الستصـحابه احلـال، فــهو الذرائع يف املئـاالت واالستصـحاب حتقيقـا ملــا كــا
  1هـنا واقع افرتاضي.

وحتــى يكتمــل التنزيــل ويكــون صــائبا البــد مــن تحقيــق المنــاط فــي األنــواع واألشــخاص 
: فـاملطلوب اآلن ـ باإلضـافة إىل األنـواع واألشـخاص واألعيـان ـ أن حنقـق املنـاط يف أوضـاع واألعيـان

كان. أو ما مساه الشاطيب 'حال الوقـت'، حبيـث يصـبح 'حتقيـق املنـاط' األمم، ومقتضيات الزمان وامل
  2مفتاحا للفتوى الكلية يف أوضاع العصر السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعالقات الدولية.

  المطلب الثاني: المفتي
والفقيـــه املعتمــد   3املفــيت هــو: العامــل الربــاين الــذي ينظــر يف كــل حالــة ليقــدم احلكــم املناســب؛

  4على األدوات اليت بإمكانـها أن تكتشف املستقبل والعارف للواقع حىت يعرف املتوقع.

: وإذا كـان مـن الواجــب علـى املفـيت معرفـة الواقــع، مـن موصـفات المفتـي معرفــة كلـي الواقـع
خبفايـــاه فكيـــف يعرفـــه؟، ويف اإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال يقـــول اإلمـــام: (علـــى الفقيـــه إلدراك الواقـــع 

وخبايــاه أن يستحضــر األســئلة املفــاتيح: مــاذا وملــاذا وأيــن ومــىت وكيــف؟ فــاألول عــن املاهيــة، والثــاين 
عــن العلــة والســبب، والثالــث عــن املكــان، والرابــع عــن الزمــان، واخلــامس عــن احلــال واخلــرب. ولــو أنــه 

واملطلـوب هـو سيذود بعضها عن حيـاض احلكـم، ويطـرده عـن مائـدة الـدليل؛ ليكـون وصـفا طرديـا. 
معرفة الواقع بكل تفاصيله وليس الواقع مبعىن اللحظة احلاضرة لكنه الواقع الـذي يعـين املاضـي الـذي 
أفرز احلاضر وأسس له والذي بدون تصوره ال ميكن تصور حاضر هو امتداد لـه وحلقـة مـن سلسـلة 

 أحداثه وإحداثياته.

                                                             
  .53ص. سابق،ال رجعامل الواقع، فقه تأصيل على املراجع تنبيه بيه، ابن 1
 .117. ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص.69، ص.نفسه املرجع 2
  .28سابق، ص.املرجع الينظر: ابن بيه، تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع،  3
  .33املرجع نفسه، ص. 4
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جــــه إليــــه تــــداعيات احليــــاة غــــري أن كــــل ذلــــك لــــن يكــــون كافيــــا دون استشــــراف مســــتقبل تتو 
تمعات؛ وذلك ما مسيناه بالتوقع. بذلك تكتمل الصورة اليت متثل كلي الواقع).   1وتفاعالت ا

وميكـــن تســـميتها مبســـالك التحقيـــق، وهـــي:  ومـــن مواصـــفاته التعامـــل مـــع معرفـــات الوقـــع:
املصــاحل واملفاســد،  اللغويــة، والعرفيــة، واحلســية، والعقليــة، والطبيعيــة. وميكــن أن نضــيف إليهــا ميــزان

والنظـــــــر يف املئـــــــاالت، واعتبـــــــار احلاجـــــــات يف إباحـــــــة املمنوعـــــــات كاعتبـــــــار الضـــــــرورات يف إباحـــــــة 
  2احملظورات.

، مــن خــالل ثالثــة دوائــر فقــد  وبالجملــة: البــد مــن اإلحاطــة بمنهجيــة الســلف فــي الفتــوى
كـم التشـريع يعللـون، كانوا يف حضور النص يفسرون ويؤولون، والدائرة الثانية: يف معقـول الـنص وح

  اآلتية: يف 3جيمل اإلمام هذه املنهجية والدائرة الثالثة: يف مراعاة الواقع واملصاحل كانوا ينزلون.

  الشريعة كلها مبنزلة النص الواحد -
  عرض النصوص على اللغة -
 اجلمع بني النصوص اليت يوحي ظاهرها بالتعارض -
 املوازنة بني اجلزئي والكلي -
 لتكليف' على بيئة التطبيق 'خطاب الوضع'عرض اخلطاب اآلمر 'ا -
 مراجعة سياق النصوص -
 اعتبار العالقة بني األوامر والنواهي ومنظومة املصاحل واملفاسد -
 مراعاة التطور الزماين والواقع اإلنساين -
 النظر يف املئاالت والعواقب -
 مالحظة موارد اخلطاب طبقا للوظائف النبوية -
  واالنتماء إىل الكوناستحضار البعد اإلنساين  -

                                                             
  .38ص. ،السابق املرجع الواقع، فقه تأصيل على املراجع تنبيه بيه، ابن 1
  .140. ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، املرجع السابق، ص.39ص. ،نفسه املرجع 2
 .08 -03أصيلية ملؤمتر األقليات غري املسلمة يف الديار اإلسالمية، مرجع سابق، ص.الورقة الت 3
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 :ملخص الباب الثاني

جــاء البــاب الثــاين مــن هــذا البحــث للكشــف عــن الســمات واخلصــائص الــيت تــربز لنــا مــنهج 
اإلمـام ابـن بيــه يف الفتـوى، فكانـت الطليعــة يف تتبـع أهــم مـوارده يف الفتـوى: تفســريا، وسـنة، وفقهــا، 
وأصـــوال، ومقاصـــد، ولغـــة؛ وكتبـــا هلـــا عالقـــة بتشـــخيص بعـــض العقـــود وتفســـري بعـــض القضـــايا، وقـــد 

  يف الكتابة األصولية واملقاصدية خصوصا.أسهم جبهده 

مث اتبع الفصل األول بفصل يبحث عن الصفة الـيت ميكـن إطالقهـا علـى فقـه اإلمـام مـن كونـه 
متمــذهبا مقلــدا، أو جمتهــد يف مرتبــة مــن مراتــب االجتهــاد، واملــنهج العقلــي الــذي جعــل اإلمــام يــرى 

العلميـة. وللكشـف عـن تلـك الصـفة أو هذا الرأي أو ذاك من مسائل  ونوازل عرضت لـه يف حياتـه 
ذاك املــنهج  يقتضـــي البحـــث إبـــراز ثـــالث قضـــايا، وهــي: 'معـــامل مذهبـــه الفقهـــي مـــن خـــالل تناولـــه 
مسائل  الفروع، ومن خالل تناوله مسائل األصول، واجتهـاده املقاصـدي؛ وهـي الـيت حبثـت يف هـذا 

  الفصل.

، وحـىت يكتمـل البيـان كـان البـد بعد بيان مذهب اإلمام جاء الدور إلظهـار خصـائص فتاويـه
ا، واليت جاءت شاملة جلميعها؛ ومن هـم مسـتفتوه؟ لبيـان مـدا  من إظهار موضوعات فتاويه وجماال
تصدير الناس له يف الفتوى. وقد برز يف فتاويه الفقه الرتبوي والدعوة إىل اإلصالح، كما بينـت دور 

امع الفقهية توجيها وترشيدا   .اإلمام الريادي يف ا

ضـوابط ال: 'هـذا البـاب 'خصـائص مـنهج ابـن بيـه يف الفتـوى' مهـا مبحثـي وأهم ما يربز حقيقة
  أدوات ترشيد الفتاوى عند ابن بيه'. ، و'البارزة يف فتاويه

ـــدليل، أن جتـــري علـــى مقاصـــد الشـــريعة، االعتـــدال  ومـــن تلـــك الضـــوابط: التيســـري، اعتمـــاد ال
  والوسطية، التحري والتثبت...

'  ومجلـة الضـوابط تـتلخص يف مجلـة: 'الـدعوة إىل مراعـاة منهجيـة السـلف الصـاحل يف الفتـوى
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ـــا كانـــت تقـــوم علـــى إعطـــاء رأي يف  يتضـــح يف كتـــب الفتـــاوى معاجلـــة أمـــور الواقـــع باعتبـــار أ
وقائع حمددة لشخص حمدد يف ظـرفني ـ زمـاين ومكـاين ـ حمـددين. فـالفتوى هـي إنـزال احلكـم الفقهـي 

يف كتب الفقه علـى الواقـع الـذي خيتلـف مـن شـخص إىل شـخص آخـر. ولـذلك مـن  املوضوع نظريا
املمكن أن يكون رد نفس املفيت على السؤال الذي يوجه إليه من شخصني خمتلفني.. خمتلفا، وهـذا 

  يكسب الفتاوى القيمة العلمية الكبرية، ويسهم للدارس والباحث يف صناعة امللكة الفقهية.

كثـــري مـــن الفوائــد والفرائـــد، خصوصــا تلـــك الـــيت قــدمها وصـــاغها علـــى وفتــاوى اإلمـــام فيهــا ال
شكل حبوث قدمت للمجامع الفقهيـة، ولـو درسـت مجيـع فتاويـه دراسـة نقـد وتقـومي وحتليـل لكانـت 

فيهـــا رأيـــه،  موعـــة مـــن الفتـــاوى الـــيت أظهـــر اإلمـــامأســـفارا وجملـــدات، لكـــن حســـيب هنـــا أن أتنـــاول جم
ـــــاوى يف جمـــــا ـــــى فت ـــــار عل ـــــدة ل العبـــــادات، واملعـــــامالت، وســـــيقع االختي ة، والسياســـــة الشـــــرعيوالعقي

  واألخالق واآلداب، والتفسري، وفقه األقليات.

ــــدة  وقــــد آثــــرت هــــذا التقســــيم ألن اإلمــــام ملــــا عــــرف الفقــــه قــــال: ( الفقــــه علــــم شــــامل للعقي
ة واملعــامالت، والعبــادات، مــرادف لعلــم الــدين، وهــذا إطــالق كثــري يف كــالم املتقــدمني، وهــو احلقيقــ

  1الشرعية للفقه، وهو الذي جيب املصري إليه، وهو احلق إن شاء اهللا).

واهلدف من هذا الباب إظهـار القيمـة العلميـة  لفتاويـه، واإلجابـة علـى أسـئلة يطرحهـا القـارئ 
لعنـــوان األطروحـــة ومنهـــا: هـــل هـــذه الفتـــاوى تعكـــس أســـس منهجـــه يف الفتـــوى، وتوجهـــه الفقهـــي 

  والفكري؟ 

  دراستها هنا، تقتضي الدراسة اآليت: والفتاوى اليت يتم

: بعــرض ســؤال الســائل، وجــواب اإلمــام بكــل أمانــة ودقــة بــذكر موضــع عــرض نــص الفتــوى
  ورود الفتوى.

                                                             
  .321ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص. 1
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: وذلــــك بتخــــريج اآليــــات واألحاديــــث، وحتقيــــق أقــــوال العلمــــاء بنســــبتها إىل قائليهــــا التوثيــــق
عفينـا اإلمـام يف بعـض فتاويـه بـذكر بالرجوع إىل مصادرها ومراجعها، وتقييد ذلك يف اهلـامش؛ وقـد ي

  منه. يث املستشهد به أو املستنبطمصادرها ومراجعها وذكر درجات احلد
: قــــد تكــــون مــــن خــــالل إضــــافات تشــــرح بعــــض الغمــــوض يف نــــص المناقشــــة أو التعقيــــب

  اجلواب، أو إيراد أقوال بعض العلماء يف املسألة املخالفة أو املوافقة ملا أفىت به اإلمام.
: واملــــراد بالنقــــد هــــو بيــــان مــــدى صــــحة الفتــــوى، وهــــذا يظهــــر مــــن خــــالل النقــــد والتحليــــل

عــرض لــنص الفتــوى علــى األســس املنهجيــة، وبيــان مــدى أثرهــا يف حــل قضــايا التحليــل: الــذي هــو 
تمـــــــــــــــــــــــــــع، مـــــــــــــــــــــــــــع بيـــــــــــــــــــــــــــان القواعـــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــيت بنيـــــــــــــــــــــــــــت عليهـــــــــــــــــــــــــــا.     1الفـــــــــــــــــــــــــــرد أو ا

                                                             
حنـــوت يف هـــذه الدراســـة منحـــى مشـــابه لطريقـــة األســـتاذ: حمفـــوظ بـــن صـــغري يف كتابـــه: "العالمـــة أمحـــد محـــاين شـــيخ اإلفتـــاء يف  1

-ه1433زائـــر: دار الـــوعي، ، (اجل01اجلزائـــر". ينظـــر: حمفـــوظ بـــن صـــغري، العالمـــة أمحـــد محـــاين شـــيخ اإلفتـــاء يف اجلزائـــر، ط.
 .226م)، ص.2012
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  : العباداتالفصل األول
احلـــج؛ وقـــد اشـــتملت يف جمموعهـــا و الزكـــاة، و : الصــالة، يف ،مباحـــث ثالثـــةضــم هـــذا الفصـــل 

  فتاوى.  ثالثعلى 

 : مسألة في الصالة 'صالة الجمعة وقت االختبار'المبحث األول
بـرأس أال أخـربك « :قـال لـه النـيب   1عمود الـدين، ففـي حـديث معـاذ بـن جبـلالصالة 

األمــــر وعمــــوده وذروة ســــنامه ؟، قلــــت: بلــــى يــــا رســــول اهللا؛ قــــال: رأس األمــــر اإلســــالم، وعمــــوده 
، وهـــذا احلـــديث دليـــل علـــى مكانـــة الصـــالة يف اإلســـالم، وال أدل 2»، وذروة ســـنامه اجلهـــادالصـــالة

ـا لنبيـه  ا ورفعـة قـدرها مـن أن اهللا أوحـى  مـن غـري واسـطة، وهـي  على عظيم مكانتها وعلو شأ
  ثاين أركان اإلسالم بعد اإلميان.

  3المطلب األول: نص مسألة: 'صالة الجمعة وقت االختبار'
الد الغرب، يوجد مسجد يف اجلامعة، وأنـا ال اسـتطيع أن أنا طالب يف ب، أوال: نص السؤال

أحضـر صـالة اجلمعـة يف مجاعـة؛ ألن لـدي اختبـارا كـل مجعـة مـن كـل أسـبوع، وهـذا االختبـار مهــم؛ 
  ألنه حيدد مستواي، وأنا أصليها ظهرا، فهل علي شيء؟

أخـي الكـرمي، إذا مل  احلمد هللا، والصالة والسالم على رسـول اهللا، وبعـد:، ثانيا: نص الفتوى
تســتطع تقــدمي هــذا االختبــار أو تــأخريه، مــع بــذل كــل جهــد ممكــن، وكانــت ســتفوت عليــك الســنة 

                                                             
عبـد الـرمحن، أسـلم وهـو شـاب، وشـهد بيعـة العقبـة  ، أبـوبن عمرو بن أوس األنصاري اخلزرجـي: معاذ بن جبل معاذ بن جبل 1

 38وعمـره  ،ه18سـنة:  . أعلم املسـلمني بـاحلالل واحلـرام. تـويف الثانية مع األنصار. وشهد املشاهد كلها مع رسول اهللا 
، ص. 03معرفـــة األصـــحاب، مرجـــع ســـابق، ج. ســـنة، ومل يعقـــب ودفـــن بناحيـــة شـــرق األردن.. ابـــن عبـــد الـــرب، االســـتيعاب يف

 .61، ص.01. عبد اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق، ج.1402
، بــاب مــا جــاء يف حرمــة حــديث حســن صــحيح: الرتمــذي، ســنن الرتمــذي، مرجــع ســابق، أبــواب اإلميــان عــن رســول اهللا  2

 .12، ص.05، ج.2616الصالة، رقم احلديث: 
 م.04/07/2017موقع اإلمام، الفتاوى: صالة اجلمعة وقت االختبار. بتاريخ:  3
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، قياسا على مسقطات اجلمعة، ومنهـا املـرض ـ  إن شاء اهللاـ الدراسية، فيجوز لك أن تصليها ظهرا 
  إن شاء اهللا.ـ والتمريض، وغريمها من األعذار، فهذا قد يكون عذرا للمشقة، وال شيء عليك 

  'لفتوى 'صالة الجمعة وقت االختبار المطلب الثاني: التأصيل

  الفرع األول: حكم صالة الجمعة
  جاء التغليظ برتكها من غري عذر يف مجلة من األحاديث، منها: 

لقــد مهمــت «، قــال لقــوم يتخلفــون عــن اجلمعــة: ، أن النــيب  1عــن عبــد اهللا بــن مســعود
مأن آمــر رجــال يصــلي  ويف الصــحيح  2».بالنــاس، مث أحــرق علــى رجــال يتخلفــون عــن اجلمعــة بيــو

م، مث ليكـونن : « قال رسول اهللا  لينتهني أقوام عن ودعهـم اجلمعـات، أو ليخـتمن اهللا علـى قلـو
مــن تــرك اجلمعــة ثــالث مــرات، مــن غــري عــذر وال : «ويف املوطــأ قــال رســول اهللا  3».مــن الغــافلني

  4».بهعلة، طبع اهللا على قل

  الفرع الثاني: المشقة كعذر للتخلف عن صالة الجمعة
ملؤذنــه يف يــوم مطــري:    قــال ابــن عبــاس قـد جــاء الــنص علــى أن املشــقة عــذر يف احلـديث:

، فكـأن »صـلوا يف بيـوتكم«إذا قلت أشهد أن حممدا رسـول اهللا، فـال تقـل حـي علـى الصـالة، قـل: 

                                                             
وشــهد بــدرا  ،: عبــد اهللا بــن مســعود بــن غافــل بــن حبيــب، وينتهــي نســبه إىل مدركــة بــن اليــاس، هــاجر اهلجــرتنيبــن مســعودا 1

حــديث، 848 :ولــه يف الصــحيحنيا مــن األحاديــث، كثــري   وأحــدا واخلنــدق وبيعــة الرضــوان وســائر املشــاهد، روى عــن النــيب 
  .987، ص. 03ودفن بالبقيع.. ابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، مرجع سابق، ج. ،ه33تويف: 

جلماعـة واجلمعـة، رقـم باب الذين يتخلفون عن صـالة املساجد ومواضع الصالة، مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب ا 2
 .452، ص. 01ج.  ،652احلديث: 

  .591، ص. 02، ج. 865، كتاب اجلمعة، باب التغليظ يف ترك اجلمعة، رقم احلديث: نفسهرجع امل 3
مالك بن أنس، املوطأ، مرجع سابق، كتاب اجلمعة، باب القراءة يف صالة اجلمعة، واالحتبـاء، ومـن تركهـا مـن غـري عـذر، رقـم  4

  .111، ص. 01، ج.20احلديث: 
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ن اجلمعـة عزمـة وإين كرهـت أن أحـرجكم فتمشـون الناس اسـتنكروا، قـال: فعلـه مـن هـو خـري مـين، إ
  1يف الطني والدحض.

يبـيح التخلــف عـن صــالة اجلمعـة حــدوث مـا يشــق معـه احلضــور، مثـل املطــر الغزيـر، أو الــريح 
ـــيال] ـــثلج يســـد الطرقـــات، وكـــذلك احلـــر الشـــديد والـــربد الشـــديد  2الشـــديد [ل أو الوحـــل والطـــني وال

  3والزمحة الشديدة اليت خياف على نفسه منها الضرر ألن اهللا تعاىل مل يكلفنا مبا فيه مشقة شديدة.

    4.وقاعدة التيسري ورفع احلرج من القواعد الكربى اليت جعلها اإلمام تعتمد يف فقه األقليات

  ثالث: مستند اإلمام في الفتوىالفرع ال
ملشــقة، والقاعـدة الفقهيــة تقـول: 'املشــقة جتلـب التيســري'، ى الـعاسـتند اإلمــام يف هـذه الفتــوى 

واملشــقة اجلالبــة للتيســري هــي املشــقة الــيت تنفــك عنهــا التكــاليف الشــرعية، أمــا املشــقة الــيت ال تنفــك 
الزناة وقتـل البغـاة واملفسـدين واجلنـاة، فـال   احلدود ورجملتكاليف الشرعية كمشقة اجلهاد وأملعنها ا

  5أثر هلا يف جلب تيسري وال ختفيف.

إحــدى القواعــد الكليــة الكــربى. وهــي القاعــدة الــيت ختــتص ببيــان رخـــص هــي القاعــدة  هــذه
الشرع وختفيفاته بناء علـى األعـذار املوجبـة لـذلك. فـإن األحكـام الـيت ينشـأ عـن تطبيقهـا حـرج علـى 

فسه أو ماله فالشريعة ختففها مبا يقع حتت قدرة املكلف واسـتطاعته دون عسـر ومشقة يف ن املكلف
  6أو إحراج.

كمـا أعمـل القيـاس هنـا مـن خـالل قيـاس فـرع وهـو مشـقة تفويـت السـنة الدراسـية علـى أصــل 
العــذر الــذي يبــيح التخلــف عــن صــالة اجلمعــة وهــو املــرض، وقــد جــاء هــذا العــذر يف حــديث النــيب  

                                                             
، 901كتـاب اجلمعـة، بـاب الرخصـة إن مل حيضـر اجلمعـة يف املطـر، رقـم احلـديث:   البخاري، صحيح البخاري، مرجع سـابق، 1

  .06، ص.02ج.
 املقصود صالة اجلماعة عموما. 2
  .165، ص. 02الغرياين، العبادات أحكام وأدلة، ط.د، (ليبيا: دار ومكتبة الشعب، ت.د)، ج. 3
  .235صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص.ابن بيه،  4
 .157الزرقا، شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص. 5
 .  632، ص.10م)، ج.2003-ه1424، (الرسالة، 01الفقهية، ط. حممد صدقي بن أمحد البورنو، موسوعة القواعد 6
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 :»علــى كـل مســلم يف مجاعـة إال أربعــة: عبـد مملــوك، أو امـرأة، أو صــيب، أو  اجلمعـة حــق واجـب
  السنة الدراسية هي املشقة. والعلة اجلامعة بني املرض وتفويت 1،»مريض

  الفرع الرابع: االستنتاج والتعليق
  بعد التأصيل لفتوى اإلمام يالحظ اآليت:

 االستناد إىل قاعدة 'املشقة جتلب التيسري' -

 .اعتماد القياس -

 استيعاب الفتوى لنص السؤال مع الوضوح واإلجياز. -

مـــن ضـــوابط الفتـــوى احلاضـــرة يف هـــذه املســـألة: التيســـري، اعتمـــاد الـــدليل، اجلريـــان علــــى  -
 .ةاعتماد القواعد الفقهية واألصوليمقاصد الشريعة، 

 : الزكاة المبحث الثاني
  ﴿ تصــــرف هلـــم الزكــــاة يف قولـــه تعــــاىل: لقـــرآن الكــــرمي بتحديـــد األصــــناف الـــذينجـــاء ا

             

             ﴾ وهــذه األصــناف وإن ]60: [التوبــة ،

ا، ومــــن  ــــيم احلكــــيم إال أنــــه وقــــع االخــــتالف يف حتديــــد بعــــض مــــدلوال حــــددت مــــن الشــــارع العل
جانــب مـــن  األصــناف الـــيت اختلــف يف مـــدلوهلا صــنف 'ابـــن الســبيل'، ويف الفتـــوى اآلتيــة إشـــارة إىل

  جوانب هذا االختالف الفقهي.

                                                             
إســناده صـــحيح:  أبــو داود، ســـنن أيب داود، مرجــع ســـابق، كتــاب الصـــالة: يف تفريــع أبـــواب اجلمعــة، بـــاب اجلمعــة للمملـــوك  1

  .295، ص. 02، ج.1067ة، رقم احلديث: واملرأ
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  1المطلب األول: نص مسألة 'صرف الزكاة لبناء معاهد أزهرية'
هـل جيـوز صـرف أمــوال الزكـاة يف بنـاء املعاهـد األزهريــة؟ مـع العلـم بـأن حاجــة أوال: السـؤال، 

ـــة. أفتونـــا  مـــأجورين الطـــالب يف بلـــدتنا ملحـــة إىل ذلـــك النـــوع مـــن التعلـــيم والـــذي ال تدعمـــه الدول
  أثابكم اهللا.

هــذه املســألة اختلــف العلمــاء فيهــا، فــبعض العلمــاء يــرى مصــرف: 'يف ، ثانيــا: نــص الفتــوى
ســبيل اهللا' وهــو أحــد املصــارف الثمانيــة املــذكورة يف القــرآن الكــرمي يعطــى للمعاهــد، وكــذلك نفقــات 

اهللا، لكـن مجهـور  سـبيلالتعليم وبناء الطرق، وبناء املستشفيات وأن هـذا كلـه يـدخل يف مصـرف يف 
﴿ى أن العلماء ير      ﴾ خمتصـه باجلهـاد، أو بـاحلج، فقـالوا: إن هـذا املصـرف  ]60: [التوبـة

ذا، فكما قلت إن مصرف يف سبيل اهللا من املصارف الثمانية يغطي كل مـا كـان يف سـبيل  خمتص 
املتأخرين الشيخ حممـد عبـده وتلميـذه حممـد رشـيد ، ومن 3من الشافعية 2وممن قال ذلك القفال ،اهللا

؛ ومــال إليــه بعــض العلمــاء املعاصــرين، فيكــون مــن اجلــائز بنــاء هــذه املعاهــد األزهريــة مــن مــال 4رضــا
ـــراجح والـــذي عليـــه اجلمهـــور أن الزكـــاة هـــي متليـــك للفقـــري، أو للغـــازي أو  الزكـــاة، لكـــن املشـــهور وال

الـك، وأن هـذا املصـرف ال يغطـي كـل هـذه األشـياء بـل يشرتى منهـا السـالح والكـراع، كمـا يقـول م
  املعاهد على صدقات التطوع أو األوقاف، واهللا أعلم.ينبغي أن تبىن هذه 

                                                             
 م.04/07/2017موقع اإلمام، الفتاوى: صرف الزكاة لبناء معاهد أزهرية. بتاريخ:  1
ه، صـاحب املصـنفات، ومـن 291: أبو بكر، حممد بن علي بن إمساعيل الفقيه الشافعي، ولد بشاش سنة: القفال الشاشي 2

ه.. ابــن قاضــي شــهبة، طبقــات الشــافعية، 365"آداب القضــاء"، تــويف ســنة: الشــريعة"، وتصــانيفه: "دالئــل النبــوة"، و"حماســن 
، 01. عبـــد اهللا مصـــطفى املراغـــي، الفـــتح املبـــني يف طبقـــات األصـــوليني، مرجـــع ســـابق، ج.148، ص. 01مرجـــع ســـابق، ج.

  .201ص.
  .87، ص. 16هـ)، ج. 1420، (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 03، ط.فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب 3
 .436، ص. 10م)، ج. 1990يئة املصرية العامة للكتاب، حممد رشيد رضا، تفسري املنار، ط.د، (اهل 4
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  المطلب الثاني: التأصيل لفتوى  'صرف الزكاة لبناء معاهد أزهرية'

  الفرع األول: المقصود بمصرف 'في سبيل اهللا'
، ]15: [النحل ﴾  ﴿ ل، قال تعاىل:السبيل: الطريق الذي فيه سهولة، ومجعه سب

﴿   ﴾ 10: [الزخرف[ ،﴿     ﴾ يعين به  ]37: [الزخرف ،

  ﴿ طريــق احلــق، ألن اســم اجلــنس إذا أطلــق خيــتص مبــا هــو احلــق، وعلــى ذلــك:  ﴾ 

، وقيــل لســالكه ســابل، ومجعــه ســابلة، وســبيل ســابل، حنــو شــعر شــاعر، وابــن الســبيل: ]20: [عــبس
املسافر البعيد عن منزله، نسب إىل السبيل ملمارسته إياه، ويستعمل السـبيل لكـل مـا يتوصـل بـه إىل 

  ﴿شــــيء خــــريا كــــان أو شــــرا، قــــال:   ﴾ ]125: النحــــل[ ،﴿    ﴾ 

ـــم، قـــال:]108: يوســـف[  ﴿ ، وكالمهـــا واحـــد لكـــن أضـــاف األول إىل املبلـــغ، والثـــاين إىل الســـالك 

     ﴾ 169: عمــــــران [آل[ ،﴿      ﴾ 29: [غــــــافر[ ،﴿      

 ﴾ 1).]55: [األنعام  

فالسبيل: يف األصل الطريـق ويـذكر ويؤنـث، » سبيل اهللا وابن السبيل«تكرر يف احلديث ذكر 
التقــرب إىل اهللا  والتأنيــث فيهــا أغلــب. وســبيل اهللا عــام يقــع علــى كــل عمــل خــالص ســلك بــه طريــق

تعاىل بأداء الفرائض والنوافل وأنـواع التطوعـات، وإذا أطلـق فهـو يف الغالـب واقـع علـى اجلهـاد، حـىت 
صار لكثرة االستعمال كأنه مقصور عليه. وأما ابن السبيل فهو املسـافر الكثـري السـفر، مسـي ابنـا هلـا 

 إىل معىن [سبيل] لكـن اخلـالف بـني والراغب األصفهاين 3أشار كل من ابن األثري 2.ملالزمته إياها.
  الفقهاء هل يقصر معىن 'سبيل اهللا' على اجلهاد، أم يتجاوز ذلك فيشمل املعىن اللغوي للكلمة؟.

                                                             
  .395الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، مرجع سابق، ص.  1
 .338، ص.02مرجع سابق، ج.النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري،  2
ه، لــه: "النهايــة يف غريــب احلــديث"، و"جــامع 544الشــيباين اجلــزري، ولــد ســنة:  ،املبــارك بــن حممــد بــن حممــد :ابــن األثيــر 3

األصـــول مـــن أحاديـــث الرســـول" ، و"حتريــــر أمســـاء الصـــحابة" وهـــو أخــــو ابـــن األثـــري املـــؤرخ، وابــــن األثـــري الكاتـــب. تـــويف ســــنة: 
  .  60ص. ،02ه.. ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، مرجع سابق، ج.606
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  الفرع الثاني: آراء الفقهاء في تحديد المعنى الشرعي لمصرف 'في سبيل اهللا'
وبينهمـــا رأي وســـط، تنقســـم آراء الفقهـــاء يف محـــل معـــىن 'يف ســـبيل اهللا' إىل موســـع ومضـــيق، 

  سنرى هذه اآلراء يف اآليت:

توســع بعــض العلمــاء يف معــىن 'يف ســبيل اهللا'، فلــم يقصــروه  1قــدميا وحــديثارأي الموســعين: 
  على اجلهاد وما يتعلق به، بل فسروه مبا يشمل سائر أعمال الرب واملصاحل والقربات.

ــم أجــازوا صــرف ا مجيــع وجــوه لصــدقات إىل نقــل القفــال يف "تفســريه" عــن بعــض الفقهــاء أ
  2وبناء احلصون وعمارة املساجد، ألن قوله: ويف سبيل اهللا عام يف الكل.اخلري من تكفني املوتى 

رأي رشــيد رضــا يف تفســري املنــار: (والتحقيــق: أن ســبيل اهللا هنــا مصــاحل املســلمني العامــة الــيت 
منهــا؛ ألنــه واجــب علــى املســتطيع ــا قــوام أمــر الــدين والدولــة دون األفــراد، وأن حــج األفــراد لــيس 

دون غـــريه، وهـــو مـــن الفـــرائض العينيـــة بشـــرطه كالصـــالة والصـــيام، ال مـــن املصـــاحل الدينيـــة الدوليـــة، 
وسيأيت بيانه بشيء من التفصيل، ولكن شعرية احلج وإقامة األمة هلا منها، فيجوز الصرف مـن هـذا 

الصــحة للحجــاج إن مل يوجــد لــذلك  الســهم علــى تــأمني طــرق احلــج وتــوفري املــاء والغــذاء وأســباب
: (ويف سبيل اهللا وهو يشـمل سـائر املصـاحل الشـرعية العامـة الـيت هـي مـالك مث يقول 3مصرف آخر).

أمـــر الــــدين والدوـلــة، وأوهلــــا وأوالهـــا بالتقــــدمي االســـتعداد للحــــرب بشـــراء الســــالح، وأغذيـــة اجلنــــد، 
احلكــم، ولكــن الــذي جيهــز بــه الغــازي وأدوات لنقــل وجتهيــز الغــزاة، وتقــدم مثلــه عــن حممــد بــن عبــد 

يعود بعد احلرب إىل بيت املال إن كان ممـا يبقـى كالسـالح واخليـل وغـري ذلـك؛ ألنـه ال ميلكـه دائمـا 
بصـفة الغـزو الـيت قامـت بـه، بـل يســتعمله يف سـبيل اهللا، ويبقـى بعـد زوال تلـك الصـفة منـه يف ســبيل 

م ال يـردون مـا أخـذوا بعـد فقـد اهللا، خبـالف الفقـري والعامـل عليهـا والغـارم واملؤلـ ف وابـن السـبيل فـإ

                                                             
: الشيخ مجال الدين القامسي، والشيخ رشيد رضا، والشيخ حسنني خملوف ـ مفيت الديار املصـرية األسـبق ـ، والشـيخ عبـد منهم 1

اهللا بـريغش ـ قاضـي القضـاة يف األردن ـ. ينظـر: عبـد اهللا ناصـح علـوان، أحكــام الزكـاة علـى ضـوء املـذاهب األربعــة، ط.د، (دار 
  .37السالم، ت.د)، ص.

  .87، ص. 16الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج.  2
 .435، ص. 10حممد رشيد رضا، تفسري املنار، مرجع سابق، ج. 3
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ـــا، ويـــدخل يف عمومـــه إنشـــاء املستشـــفيات العســـكرية، وكـــذا اخلرييـــة العامـــة،  الصـــفة الـــيت أخـــذوه 
وإشـراع الطــرق وتعبيـدها، ومــد اخلطـوط احلديديــة العســكرية ال التجاريـة، ومنهــا بنـاء البــوارج املدرعــة 

ومن أهم ما ينفق يف سبيل اهللا يف زماننا هذا إعـداد  ون واخلنادق.واملناطيد والطيارات احلربية واحلص
الــدعاة إىل اإلســالم، وإرســاهلم إىل بــالد الكفــار مــن قبــل مجعيــات منظمــة متــدهم باملــال الكــايف كمــا 

  1يفعله الكفار يف نشر دينهم).

  على ثالثة أضرب: الغزاة يف سبيل اهللا، و مصاحل احلرب، واحلجاج.  :رأي المضيقين

قــال ابــن رشــد: (وأمــا يف ســبيل اهللا: فقــال مالــك: ســبيل اهللا مواضــع اجلهــاد والربــاط وبــه قــال 
أبــو حنيفــة. وقــال غــريه: احلجــاج والعمــار. وقــال الشــافعي: هــو الغــازي جــار الصــدقة، وإمنــا اشــرتط 

  2جار الصدقة ألن؛ عند أكثرهم أنه ال جيوز تنقيل الصدقة من بلد إىل بلد إال من ضرورة).

مصاحل احلرب فهذا الضرب ذكره املالكية، فالصحيح عندهم أنه جيـوز الصـرف مـن الزكـاة أما 
يف مصــاحل اجلهــاد األخــرى غــري إعطــاء الغــزاة، حنــو بنــاء أســوار للبلــد حلفظهــا مــن غــزو العــدو، وحنــو 

  3بناء املراكب احلربية، وإعطاء جاسوس يتجسس لنا على العدو، مسلما كان أو كافرا.

فعية أن يشــرتى مــن الزكــاة الســالح وآالت احلــرب وجتعــل وقفــا يســتعملها وأجــاز بعــض الشــا
ا، ومل جيزه احلنابلة.    4الغزاة مث يردو

إذ قصـروا سـهم سـبيل اهللا علـى الغـزاة، أو الغـزاة واحلجـاج، أنـه ال وظاهر صنيع سائر الفقهـاء 
الزكـاة، أو كمـا  لغـري أهـلجيوز الصرف منه يف هذا الضرب، ووجهه أنه ال متليك فيه، أو فيـه متليـك 

  . يؤت الزكاة ألحد، وهو مأمور بإيتائهاقال أمحد: ألنه مل

                                                             
  .436، ص. 10حممد رشيد رضا، تفسري املنار، املرجع السابق، ج. 1
اية املقتصد، مرجع سابق، ج. 2 تهد و   .39، ص. 02ابن رشد، بداية ا
 .497، ص. 01الشرح الكبري، مرجع سابق، ج. الدسوقي، حاشية الدسوقي على 3
موع شرح املهذب، ط 4  .212، ص.06، ج.)د.ت الفكر، دار( د،.النووي، ا
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وأما ضرب احلجاج: فقد ذهب مجهـور العلمـاء 'احلنفيـة واملالكيـة والشـافعية والثـوري وأبـو ثـور 
وهـو روايــة عـن أمحــد، وقـال ابــن قدامـة: إنــه الصـحيح' إىل أنــه ال جيـوز الصــرف يف احلـج مــن الزكــاة؛ 

ســبيل اهللا يف آيــة مصــارف الزكــاة مطلــق، وهــو عنــد اإلطــالق ينصــرف إىل اجلهــاد يف ســبيل اهللا ألن 
  1تعاىل، ألن األكثر مما ورد من ذكره يف كتاب اهللا تعاىل قصد به اجلهاد، فتحمل اآلية عليه.

وذهــب أمحــد يف روايــة، إىل أن احلــج يف ســبيل اهللا فيصــرف فيــه مــن الزكــاة، ملــا روي أن رجــال 
فهال خرجت عليـه فـإن احلـج «: اقته يف سبيل اهللا، فأرادت امرأته أن حتج، فقال هلا النيب جعل ن

القول ال يعطى من الزكاة من كان له مال حيج بـه سـواها، وال يعطـى إال  فعلى هذا 2»من سبيل اهللا
  حلج الفريضة خاصة، ويف قول عند احلنابلة: جيوز حىت يف حج التطوع.

  3.ف يف سبيل اهللا هو ملنقطع احلجاجحلنفية أن مصر وينقل عن بعض فقهاء ا

  الفرع الثالث: الراجح في المسألة 
الـرأي املضـيق ملصـرف يف سـبيل اهللا، وأن هـذه املعاهـد ميكـن أن الشيخ عبد اهللا بن بيه يرجح 

يف هــذا الرتجــيح إىل شــرط إجزائهــا وهــو التمليــك  اتبــىن مــن صــدقات التطــوع أو األوقــاف. مســتند
  للفقري.

الشيخ يوسف القرضاوي فهو رأي وسط بـني املوسـعني واملضـيقني،  الذي رجحههنا الراجح و 
حيث يرى عدم التوسع يف مدلول 'سبيل اهللا' حبيث يشمل كل املصاحل والقربـات، كمـا يـرجح عـدم 
التضــيق فـيـه حبيـــث ال يقصــر علـــى اجلهــاد مبعنـــاه العســكري، فاجلهـــاد يكــون بـــالقلم واللســان، كمـــا 

والســـــنان، قـــــد يكـــــون اجلهـــــاد فكريـــــا، أو تربويـــــا، أو اجتماعيـــــا، أو اقتصـــــاديا، أو  يكـــــون بالســـــيف

                                                             
  482. ص ،06.ج سابق، مرجع املغين، قدامة، ابن 1
 ، 1989: احلــديث رقــم العمــرة، بــاب املناســك، كتــاب ســابق، مرجــع داود، أيب ســنن داود، الضــطرابه: أبــو ضــعيف إســناده 2
 .395، ص. 02الراية، مرجع سابق، ج.  نصب . الزيلعي،345. ص ،03.ج
مـوع شــرح املهــذب، ط497، ص. 01الدسـوقي، حاشــية الدســوقي علـى الشــرح الكبــري، مرجـع ســابق، ج. 3  د،.. النــووي، ا
ويتيــة، . املوســوعة الفقهيــة الك482، ص. 06. ابــن قدامــة، املغــين، مرجــع ســابق، ج.212، ص.06، ج.)د.ت الفكــر، دار(

  .323، ص. 23مرجع سابق، ج. 
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سياســيا، كمــا يكــون عســكريا. وكــل هــذه األنــواع مــن اجلهــاد حتتــاج إىل اإلمــداد والتمويــل. املهــم أن 
  1.يتحقق الشرط األساسي لذلك كله، وهو أن يكون يف نصرة اإلسالم وإعالء كلمة اهللا

  نتاج والتعليقالفرع الرابع: االست
هذه الفتوى أبرزت اختيار اإلمام يف معىن ابن السبيل، فهو مـن املضـيقني ملعنـاه، كمـا ظهـرت 

  من خالهلا اخلصائص اآلتية:

ا -   .صحة نسبة األقوال إىل أصحا
 .الذي رجحه يوافق رأي املالكية -

 .اعتماد الدليل وتوجيه اختياره -

  : الحجثالثالمبحث ال 

الصـالة فـي مسـاجد مكـة وتكـرار العمـرة فـي أجر مسألة 'المطلب األول: نص 
  2موسم الحج'

رام مما ينتج عنـه زحـام حيرص احلجاج على أداء مجيع الصلوات يف املسجد احل، أوال: السؤال
أجر الصالة يف مساجد مكـة املكرمـة مضـاعف كمـا هـو يف املسـجد احلـرام؟ ومـا حكـم  شديد. هل

  تكرار العمرة؟.

التخفيـــف عـــن احلـــرم أمـــر مطلـــوب شـــرعا، ومكـــة كلهـــا حـــرم وفـــق رأي ، ثانيـــا: نـــص الفتـــوى
جمموعة كبرية من العلماء ألن اهللا مساها مسجدا، ومـن نـوى فعـل طاعـة ومل يفعلهـا فقـد ينـال أجرهـا 

ن املســـألة نـــب التضـــييق علـــى اآلخـــرين. إومـــن ذلـــك عـــدم الـــذهاب للصـــالة يف املســـجد احلـــرام لتج
، ومــن بــاب قولــه 3»يســروا وال تعســروا وبشــروا وال تنفــروا«ول: يقــ تتعلــق بفقــه التيســري فالرســول 

                                                             
  .657، ص.02، ج. )م1973 -ه1393 الرسالة،( ،02.طالقرضاوي، فقه الزكاة،  1
  م.04/07/2017موقع اإلمام، الفتاوى: الصالة يف مساجد مكة وتكرار العمرة يف موسم احلج. بتاريخ:  2
يتخـوهلم باملوعظـة والعلـم كـي ال ينفـروا، رقـم  البخاري، صحيح البخـاري، مرجـع سـابق،  كتـاب العلـم، بـاب مـا كـان النـيب  3

. مســلم، صــحيح مسـلم، مرجــع ســابق، كتـاب اجلهــاد والســري، بـاب يف األمــر بالتيســري وتــرك 25، ص. 01، ج.69احلـديث: 
  .  1358، ص. 03، ج. 1732التنفري، رقم احلديث: 
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   ﴿ تعاىل:      ﴾ ن هـذه املعـاين لـو فهمهـا احلـاج ، إ]78: [الحـج

إذا ووعاها فإنه لن يضيق علـى اآلخـرين وسيصـلي يف أي مسـاجد مكـة املكرمـة، وأمـا تكـرار العمـرة 
  مل يرتتب عليه التضييق على اآلخرين فال شيء فيه.

المطلب الثـاني: التأصـيل لفتـوى 'الصـالة فـي مسـاجد مكـة وتكـرار العمـرة فـي 
  موسم الحج'

 :هــذه الفتــوى ســتتم دراســتها وفــق منــوذجني ذكرمهــا اإلمــام يف كتابــه "مشــاهد املقاصــد" ومهــا
    2ومسألة إسالم املرأة وبقاء زوجها على دينه. 1،مسألة الرمي قبل الزوال

  ؟الفرع األول: أجر المضاعفة هل يشمل الحرم أم يختص بالمسجد فقط
ألة فيهـا يفهم من قول اإلمـام (ومكـة كلهـا حـرم وفـق رأي جمموعـة كبـرية مـن العلمـاء) أن املسـ

   3:الفقهاء قولنيفيها قد ذكر ف ؛خالف بني العلماء

بنـاء علـى أن املسـجد احلـرام يف األجـر، مضاعفة القول األول: حرم مكة كاملسجد احلرام يف  
 ﴿ بقوله تعاىل: رب املراد به مجيع احلرم، واستدلوااخل       

     ﴾ ]ـــــــــه تعـــــــــاىل: ]25: الحـــــــــج     ﴿ وقول     

       ﴾ رضــي  4، وكـان ذلـك مــن بيـت أم هـانئ]01: [اإلسـراء

مــن حــج مــن مكــة ماشــيا حــىت يرجــع «قــال:  عــن النــيب   وقــد ورد عــن ابــن عبــاس  اهللا عنهـا.
إىل مكة كتـب اهللا لـه بكـل خطـوة سـبعمائة حسـنة مـن حسـنات احلـرم  فقـال بعضـهم البـن عبـاس: 

                                                             
  .191بن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع سابق، ص.ا 1
  .201املرجع نفسه، ص. 2
لـــس( ،04.ط املراغــي، مصـــطفى أبــو الوفــا: حتقيـــق املســاجد، بأحكـــام الســاجد إعـــالم الزركشــي،: ينظــر 3  للشـــؤون األعلــى ا

 الكتـــب دار( ،01.ط احلـــرام، البلـــد بأخبـــار الغـــرام شـــفاء الفاســـي، الـــدين تقـــي. 60.ص ،)م1996 -هــــ1416 اإلســـالمية،
  .200.ص ،17.ج سابق، مرجع الكويتية، الفقهية املوسوعة. 107. ص ،01.ج ،)م2000-هـ1421 العلمية،

 امسها يف ، اختلف النيب عم ، وبنت  طالب أيب بن علي هاشم، أخت بن املطلب عبد بن طالب أيب : بنتهانئ أم 4
 .1963 ، ص.04ج.  سابق، مرجع األصحاب، معرفة يف االستيعاب الرب، عبد فاختة.. ابن وقيل. هند فقيل
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، وهـــذا احلـــديث يـــدل علـــى أن املـــراد 1»ومـــا حســـنات احلـــرم؟ قـــال: بكـــل حســـنة مائـــة ألـــف حســـنة
  ام يف تضعيف الصالة احلرم مجيعه.باملسجد احلر 

 مسـتدلني مبـا جـاء : املراد به مسجد اجلماعة الذي حيرم علـى اجلنـب اإلقامـة فيـه. القول الثاين
ورواه مسـلم  3.»إال املسجد الكعبة«رضي اهللا عنها: 2يف رواية النسائي يف سننه من حديث ميمونة

   4».إال مسجد الكعبة«عنها: 

  الفرع الثاني: حكم تكرار العمرة
يف  ذلــك وعـدم كراهيـةاإلكثـار مــن العمـرة،  باسـتحباب: قـول للعلمـاء يف تكـرار العمـرة قــوالن

 وطـــاوس عطـــاء، و   7وعائشــة 6وأنـــس عبـــاس وابــن 5عمـــر وابــن علـــي وهــو قـــول :الســنة الواحـــدة

                                                             
إسناده منكر: ابن خزمية، صحيح ابن خزمية، مرجع سابق، كتاب املناسك، بـاب فضـل احلـج ماشـيا مـن مكـة، رقـم احلـديث:  1

 .1318، ص. 02، ج.2789
 الوليد، بن خالد وخالة عباس،ال زوجة الفضل أم وأخت   النيب اهلاللية، زوج حزن بن احلارث بنت املؤمنني أم :ميمونة 2

 مرجع النبالء، أعالم سري ه..الذهيب،51ه.وقيل: 61بسرف، سنة:  توفيت .حديثا13: روت ما مجيع .عباس ابن وخالة
 .238، ص. 02.ج سابق،

م)، كتــــاب 2001-ه1421، (الرســــالة، 01النســــائي، الســــنن الكــــربى، حتقيــــق: حســــن عبــــد املــــنعم شــــليب، ط. صــــحيح: 3
  .109، ص.04، ج. 3867الصالة يف املسجد احلرام، رقم احلديث:  املناسك، فضل

، 1396احلـــج، بـــاب فضـــل الصـــالة مبســـجدي مكـــة واملدينـــة، رقـــم احلـــديث:  مرجـــع ســـابق، كتـــاب مســلم، صـــحيح مســـلم، 4
  .1014، ص. 02ج.

 ، اهللا رســول آلثــار اإلتبــاع اخلنــدق، كــان كثــري مشــاهده : عبــد اهللا بــن عمــر بــن اخلطــاب، أبــو عبــد الــرمحن، أولعمــر بــنا 5
 يف االسـتيعاب الـرب، عبـد ابـن ه..73سنة:  مبكة ، مات فتواه، مولعا باحلج بعد وفاته  يف والتوقي واالحتياط التحري شديد
    .950، ص. 03.ج سابق، مرجع األصحاب، معرفة

 مـن صـلبه مـن النضـر، قـدم بـن أنـس عمـه باسـم مسـي محـزة، أبـا يكـىن ،  اهللا رسـول النضر، خادم بن مالك بن : أنسأنس 6
 الــــرب، عبــــد ه.. ابــــن93ه/ 92ه/ 91: ســــنة فقيــــل وفاتــــه، وقــــت يف موتــــه، واختلــــف قبــــل مائــــة مــــن حنــــوا ولــــده وولــــد ولــــده

  .109، ص. 01 .ج السابق، املرجع األصحاب، معرفة يف االستيعاب
 وهـي باملدينـة، ـا وابتـىن اهلجـرة قبـل مبكـة تزوجهـاغريهـا،  بكـرا   يـنكح ، مل  النيب الصديق، زوج بكر أيب بنت عائشة: 7

 األصــحاب، معرفــة يف االســتيعاب الــرب، عبــد .. ابــنهريــرة  أبــو عليهــا ه. صــلى58ه، وقيــل 75ســنة:  تســع، توفيــت ابنــة
 .1881. ص ،04. ج السابق، املرجع
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 2وابـن املاجشــون 1احلنفيــة والشـافعية واحلنابلـة ومطـرفوهـو رأي اجلمهــور ـ  ــ، اهللا رمحهـم ــ وعكرمـة
ــا مطلقــة تتنــاول األحاديــث الــواردة .ودلــيلهم:  ـ مــن املالكيــة يف فضــل العمــرة، واحلــث عليهــا، فإ

  تكرار العمرة.

يف كل شهر مرة، وكان أنـس   وفصل ابن قدامة ما يستحب فيه اإلكثار فقال: قال علي 
إذا محم رأسه خرج فاعتمر، وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن املوسى من شعره، وقال عطاء: إن شـاء 

: إذا اعتمــر فــال بــد أن حيلـق أو يقصــر ويف عشــرة أيــام ميكــن اعتمـر يف كــل شــهر مــرتني، وقـال أمحــد
  .شهر مرتني أو ثالثا أحببت له ذلكوقال الشافعي: إن قدر أن يعتمر يف ال حلق الرأس.

املشهور عند املالكية، وهو قول احلسن وابـن هو و وقول بكراهة تكرار العمرة يف السنة مرتني: 
واملــراد بــالتكرار يف العــام الســنة اهلجريــة، فلــو   عــام آخـر.، وتنــدب الزيــادة علــى املــرة لكــن يف3سـريين

وحمل كراهة التكـرار يف العـام  اعتمر يف ذي القعدة مث يف احملرم ال يكره؛ ألنه اعتمر يف السنة الثانية.
الواحد ما مل يتكرر دخول مكـة مـن موضـع عليـه فيـه إحـرام، كمـا لـو خـرج مـع احلجـيج مث رجـع إىل 

  فإنه حيرم بعمرة؛ ألن اإلحرام باحلج قبل أشهره مكروه. مكة قبل أشهر احلج،

  4.ها يف عام واحد مع قدرته على ذلكمل يكرر  وقد استدل املالكية بأنه 

                                                             
 مـــوىل اهللا عبــد أبــو: مصــعب، ويقــال أبــو اهلـــاليل، اليســاري يســار بــن ســليمان بــن مطـــرف بــن اهللا عبــد بــن : مطــرفمطــرف 1

 .ابـن.سـنة ومثـانون بضـع وسـنه باملدينـة ه220سـنة:  ثقة، مات وهو مبالك تفقه عنها، ورضي   النيب زوج املؤمنني أم ميمونة
 .340 .ص ،02.ج سابق، مرجع املذهب، علماء أعيان معرفة يف املذهب الديباج فرحون،

 زمانـه، يف الفتيـا عليـه دارت فصـيحا، فقيهـا، املدينة، كان مروان، مفيت التيمي، أبو العزيز عبد بن امللك : عبدابن الماجشون 2
، ص. 10.ج ســابق، مرجــع النــبالء، أعــالم ســري ه. الــذهيب،214ه، وقيــل: 213تــويف ســنة:  .ضــريرا وكــان قبلــه، أبيــه وعلــى
359.  

ه، معاصـر للحسـن البصــري، 33أذنـه صــمم، ولـد سـنة: : حممـد بـن ســريين البصـري، األنصـاري بـالوالء، كـان يف ابـن سـيرين 3
ه.. ابـن 110استقر بالبصرة واشتهر بالورع، وكان حجة يف تعبري الرؤيا، وله فيها كتاب وعنه أخذ النابلسي وغـريه، تـويف سـنة: 

 .52، ص.02العماد، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، مرجع سابق، ج.
 :لشيخ حممـد البقـاعي، ط.د، ( بـريوت: يوسف اشرح كفاية الطالب الرباين، حتقيقعلى  حاشية العدويأبو احلسن العدوي،  4

مــــــوع النــــــووي،. 564، ص. 01م)، ج.1994-هـــــــ1414دار الفكــــــر،  . ص ،07.ج ســــــابق، مرجــــــع املهــــــذب، شــــــرح ا
  .326، ص. 30. املوسوعة الفقهية الكويتية، ج.220، ص. 03ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، ج..149
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كثـــرة احلجــاج يف عصـــر وســـائل املواصـــالت ضـــيقت املكـــان فـــأدت إىل زحـــام شـــديد   الواقـــع:
  .ق على اآلخرينيأدى إىل التضي

   ﴿ تعـاىل يقـول:فـاهللا  ،: التيسريالمقصد الشرعي      ﴾ 

  1.»يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا«يقول:  الرسول ، و ]78: [الحج

  : الصالة يف أي مساجد مكة، وجتنب تكرار العمرة.النتيجة

  الفرع الثالث:  االستنتاج والتعليق 
مــــن مراجعــــة الفتــــاوى وضــــبطها مبعيــــار ثالثــــي  وى ظهــــر فيهــــا مــــا دعــــا إليــــه اإلمــــام هــــذه الفتــــ

األضـالع يقــوم علـى فحــص الواقــع لـوزن املشــقة واحلاجـة الــيت تطبعــه، وتقـومي العناصــر املســتحدثة مث 
البحــث عــن حكــم مــن خــالل الــنص اجلزئــي الــذي ينطبــق عليــه إذا وجــد مــع فحــص درجتــه ومرتبــة 

صـا بالبـاب الـذي يرجـع الشرعي كليا أو عاما كمقصد التيسري مـثال، أو خا حكمه، مث إبراز املقصد
  2.وهو املفيت ،باإلضافة إىل شرط رابعإليه الفرع، 

                                                             
  خترجيه.سبق  1
  .204/205ابن بيه، مشاهد من املقاصد، مرجع سابق، ص.  2
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  الفصل الثاني: المعامالت
كتب اإلمـام يف كتابـه "مقاصـد املعـامالت ومراصـد الواقعـات" عـن مقاصـد املعـامالت املاليـة، 

ومنـــاذج معاصـــرة لالجتهـــاد املقاصـــدي؛ هـــي مـــن يـــات البيـــوع وميـــزان درجـــات النهـــي، ومقاصـــد منه
  استيعابه وفكره املقاصدي.يف هذا املواضيع، وهي تعبري عن  أجود ما كتب

  'هدايا البنوك الربوية' مسألة المبحث األول: 
  ، منها: هلا من آثار خطريةا منظومة الربا، ملأعلن اهللا عز وجل احلرب على 

ـــا  - ارتفـــاع أمثـــان الســـلع واخلـــدمات، وذلـــك ألن الشـــركات املنتجـــة هلـــا ســـتلجأ إىل رفـــع أمثا
  .تعويضا عن الفوائد البسيطة واملركبة اليت تقوم بسدادها إن كان متويلها آتيا عن قرض ربوي

 .طروء ظاهرة التضخم -

 .االقتصاديألزمات االقتصادية وتعويق النمو حدوث ا -
 1تفشي أمراض النفس من حقد وحسد وضغائن ... -

  2الربوية'المطلب األول: نص مسألة: 'الهدايا المقدمة من البنوك 
أحضـــر يل بنــك معـــروف بأنــه ربــوي بعـــض األدوات املكتبيــة واألقـــالم، ، أوال: نــص الســؤال

علــى شــكل هــدايا يقــدمها لعمالئــه، علمــا بــأن يل حســابا لــديهم، فهــل جيــوز يل اســتخدامها، وإذا  
ا؟ علما بأن من بينها أدوات قيمة، وفقكم اهللا لكل خري.   كان اجلواب باحلرمة، ماذا أفعل 

  نيا: نص الفتوىثا

  أوال: على السائل إذا كان يريد أن يستربئ أن يكون حسابه يف بنك غري ربوي.

                                                             
 .31-25م)، ص.2004-ه1425، (الرسالة، 01عبد العظيم جالل أبو زيد، فقه الربا، ط. 1
  م. 04/07/2017موقع اإلمام، الفتاوى: اهلدايا املقدمة من البنوك الربوية، بتاريخ:  2
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ـــا ويقـــدمها  ثانيــا: هـــذه األدوات إذا كـــان الســائل يريـــد أن حيتـــاط لنفســـه فعليــه أن يتصـــدق 
ــذه اهلــدايا علـى قــول قــوي للعلمـاء مــن جــواز  للمحـتاجني بنيــة الــتخلص. مـع أنــه ميكــن أن حيـتفظ 

  وغريه.  1اهلدايا من املرايب بال حرج وهو مروي عن ابن مسعود قبول

  المطلب الثاني: التأصيل لفتوى 'الهدايا المقدمة من البنوك الربوية'

  الفرع األول: حكم اإليداع في بنك ربوي
أفىت اإلمام هلذا الذي له حساب يف البنك الربوي باالسترباء وذلك بـأن يكـون إيداعـه للمـال 

  ربوي؛ ألن املودعني يف البنوك الربوية أحد شخصني: يف بنك غري

األول: وهــو املـــرايب الـــذي يريـــد اســـتثمار أموالـــه وتنميتهــا عـــن طريـــق الربـــا، ألنـــه أســـهل طريـــق 
  لضمان رأس املال، وهذا الشك أنه واقع باحلرام.

  الثاين: من يريد حفظ ماله، وله حاالن:

  ملعني.احلالة األوىل: وجود مصرف إسالمي يف البلد ا

  2احلالة الثانية: عدم وجود مصرف إسالمي يف البلد املعني.

ذهــب جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل، وهيئــة الفتــاوى والرقابــة الشــرعية ببنــك ديب اإلســالمي، 
وفتــاوى قطـــاع اإلفتـــاء والبحــوث الشـــرعية بالكويـــت، إىل أن إيـــداع أي مبلــغ يف بنـــك ربـــوي بقصـــد 

و يف ســبيل اخلـري ممنــوع شــرعا، ورخصـت اهليئــة والقطــاع يف ذلــك يف حتصـيل فائــدة ربويــة وإنفاقهـا ولــ
  3حالة احلاجة حلفظ املال وعدم وجود وسيلة أخرى للحفظ مع عدم أخذ الفوائد الربوية.

                                                             
  .280سيأيت ذكر األثر يف: ص.  1
-ه1423، (بــريوت: املكتــب اإلســالمي، 01دين حممــد الكــيب، املعــامالت املاليــة املعاصــرة يف ضــوء اإلســالم، ط.ســعد الــ 2

  .268م)، ص. 2002
مركـز التميــز البحثــي يف فقــه القضــايا املعاصــرة، املوســوعة امليســرة يف فقــه القضــايا املعاصــرة 'القضــايا املعاصــرة يف فقــه املعــامالت  3

  .151، ص. 01.املالية'، مرجع سابق، ج
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واإليـداع يف احلســاب اجلــاري مــن البنـوك الربويــة، يــرى الشــيخ حممـد تقــي العثمــاين أن اإليــداع 
وي، فينبغــــي أن جيـــوز مـــن هــــذه اجلهـــة، مث دفــــع مـــا قــــد فيـــه ال يســـتلزم الــــدخول يف عقـــد قــــرض ربـــ

ــــا، ولكــــن فيــــه إعانــــة للبنــــك يف  يستشــــكله بعــــض العلمــــاء املعاصــــرين بأنــــه وإن مل يكــــن قرضــــا ربوي
   1املعامالت الربوية.

مــع الفقهــي التــابع ملنظمـــة  ومــن املناســب هنــا تــدعيم هـــذا الــذي ذهــب إليــه اإلمــام بقـــرار ا
  ر ما يلي:: (قر ، حيثاملؤمتر اإلسالمي

أوال: الودائع حتت الطلب 'احلسابات اجلارية' سواء أكانت لدى البنـوك اإلسـالمية أو البنـوك 
الربوية هي قروض باملنظور الفقهي، حيث إن املصرف املتسلم هلذه الودائع يـده يـد ضـمان هلـا وهـو 

  ئا.ملزم شرعا بالرد عند الطلب. وال يؤثر على حكم القرض كون البنك 'املقرتض' ملي

  ثانيا: إن الودائع املصرفية تنقسم إىل نوعني حبسب واقع التعامل املصريف:

الودائع اليت تدفع هلا فوائد، كما هو احلال يف البنوك الربوية، هي قروض ربوية حمرمة سواء  -أ
أكانت من نوع الودائع حتت الطلب 'احلسـابات اجلاريـة'، أم الودائـع ألجـل، أم الودائـع بإشـعار، أم 

  بات التوفري. حسا

الودائـع الـيت تسـلم للبنــوك امللتزمـة فعليـا بأحكـام الشــريعة اإلسـالمية بعقـد اسـتثمار علــى  -ب
ــــق عليهــــا أحكــــام املضــــاربة [القــــراض] يف الفقــــه  حصــــة مــــن الــــربح هــــي رأس مــــال مضــــاربة، وتنطب

  2اإلسالمي اليت منها عدم جواز ضمان املضارب [البنك] لرأس مال املضاربة).

  اني: هدايا المصارف ألصحاب الحساباتالفرع الث
  أغلب من كتب حول هدايا البنوك قسمها إىل قسمني:

                                                             
حممــد تقــي العثمــاين، حبــوث يف قضــايا فقهيــة معاصــرة، ط.د، (قطــر: وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية/ دمشــق: دار القلــم،  1

  .343/344، ص. 01م)، ج.1434-2013
مع الفقهي اإلسالمي، مرجع سابق، الدورة التاسعة، العدد:  2  .931، ص.01، ج.09جملة ا
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فهـذه اهلـدايا حمرمـة، وال فـرق بينهـا وبـني الزيـادة الربويـة، خاصـة القسم األول: هدايا مشروطة 
  إذا كانت مشروطة أو معروفة عرفا؛ ألنه عبارة عن قرض جر نفعا.

ة، فهـــذه اهلــدايا قـــد صــدرت الفتــاوى جبوازهـــا، ومــن ذلـــك القســم الثــاين: هـــدايا غــري مشــروط
الفتوى الصادرة عن بيت التمويل الكـوييت، وجمموعـة دلـة الربكـة، إال أن بعـض الفتـاوى قيـدت هـذه 

  1اجلوائز بشروط من أمهها: أن تكون اجلوائز دون علم سابق من جانب العميل.

  الفرع الثالث: االحتفاظ بهدايا البنك الربوي
قـد رواه عبـد الـرزاق يف مصــنفه: عـن ابـن مسـعود قــال:   اإلمـام عـن ابــن مسـعود  مـا ذكـره

ـــا، وإنـــه ال يـــزال يـــدعوين، فقـــال:  مهنـــؤه لـــك وإمثـــه «جـــاء إليـــه رجـــل فقـــال: إن يل جـــارا يأكـــل الرب
ـــالبيع والشـــراء والشـــركة، مـــع علمـــه بكثـــرة  ويشـــهد لـــذلك أن النـــيب 2».عليـــه تعامـــل مـــع اليهـــود ب

 ﴿ كما قال تعاىل عنهم:تعاملهم بالربا،    

   

    ﴾ ]161، 160:النساء[.  

ومـن هـذا البـاب أيضـا أن  قبل هدية اليهودية اليت أهدت له شـاة مسـمومة. كما أن النيب 
ــا، بـــدال مــن أخـــذ وافــق أن تؤخـــذ اجلزيــة  الفــاروق  مـــن أهــل الذمـــة مــن مثـــن اخلمــر الـــيت يتبايعو

ــا«اخلمــر، وقــال:  ، قــال شــيخ اإلســالم: (وهــذا ثابــت عــن عمــر 3»ولــوهم بيعهــا وخــذوا مــنهم أمثا
.(4، وهو مذهب األئمة  

                                                             
مركـز التميــز البحثــي يف فقــه القضــايا املعاصــرة، املوســوعة امليســرة يف فقــه القضــايا املعاصــرة 'القضــايا املعاصــرة يف فقــه املعــامالت  1

  .805، ص.02املالية'، مرجع سابق، ج.
، 08، ج.14675عبد الرزاق الصنعاين، املصنف، مرجع سابق، كتاب البيوع، بـاب: طعـام األمـراء وأكـل الربـا، رقـم األثـر:  2

  .   150ص.
. أبـو عبيـد القاسـم بـن 23، ص.06، ج. 9886، أخذ اجلزيـة مـن اخلمـر، رقـم احلـديث: املرجع نفسه، كتاب أهل الكتاب 3

، ت.د)، كتاب سنن الفـيء، واخلمـس، والصـدقة، مد هراس، ط.د، (بريوت: دار الفكر: خليل حمحتقيقسالم، كتاب األموال، 
 .62، ص. 129للرعية، باب أخذ اجلزية من اخلمر واخلنزير، رقم: وهي األموال اليت تليها األئمة

 املصـحف لطباعـة فهـد امللـك جممع: النبوية املدينة( د،.ط قاسم، بن حممد بن الرمحن عبد: حتقيقابن تيمية، جمموع الفتاوى،  4
  . 265. ص. 29ج.  ،)م1995-هـ1416 الشريف،
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إذا كــــان لــــك صــــديق عامــــل، أو جــــار عامــــل، أو ذو قرابــــة : « 1وقــــال ســــلمان الفارســــي
. ، ورجـــال 2»دعـــاك إىل طعـــام، فاقبلـــه، فـــإن مهنـــأه لـــك وإمثـــه عليـــهعامـــل، فأهـــدى لـــك هديـــة أو 

  مجيعا. اإلسنادين ثقات، وسلمان وابن مسعود من علماء الصحابة وفقهائهم املعروفني 

  فدل ذلك على أن الوزر يتحمله آكل احلرام وال يتعداه إىل غريه.

ـم يـأكلون الربـا وقـال احلسـن البصـري ـ رمحـه اهللا ـ: (قـد أخـربكم اهللا عـن اليهـود  والنصـارى أ
  3.4وأحل لكم طعامهم

  الفرع الثالث: االستنتاج والتعليق
  وبعد تأصيل هذا اإلخبار عن احلكم الشرعي، تبني اآليت:

فــرق اإلمــام بــني حكمــني بعبــارتني خمتلفتــني، االســترباء واالحتيــاط، فاالحتيــاط البعــد عــن  -
فطلـــب مـــن الســـائل ، 6واالســترباء: طلـــب الـــرباءة 5،الشــبهات أو املشـــتبهات خشـــية الوقـــوع يف مـــأمث

  يكون إيداعه للمال يف بنك غري ربوي حىت يطلب لنفسه الرباءة من الربا.االسترباء بأن 
أن االحتيـاط وحــده ال يكفــي، رغــم قـوة وظهــور الــدليل الــذي  ـ واهللا أعلــمـ الـذي يظهــر  -

ليل يصــلح يف هــذه املســألة مــا لــو  ، ولعــل الــداســتند إليــه اإلمــام مــن قــول الصــحايب ابــن مســعود 
كان السائل ال ميتلك حسابا يف هذا البنك الربوي، أما وهو ميتلك حسابا يف بنك ربـوي خصوصـا 

 بعد دعوته لالسترباء، فاألمر البد فيه من تفصيل بالتفريق بني اهلدايا املشروطة والغري مشروطة.
ا يف حاجة إىل مزيد إيضاح. الفتوى وإن كان فيها دعوة إىل االحتياط واالسترباء -  إال أ

                                                             
اخلـري، وكـان امسـه قبـل اإلسـالم 'مابـه' وكـان جموسـيا، وأول مشـهد شـهده مـع  : أبـو عبـد اهللا، ويلقـب بسـلمانسلمان الفارسي 1

ه.. ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب يف معرفــة األصــحاب، 34 :ســنة يف خالفــة عثمــان  غــزوة اخلنــدق، تــويف  رســول اهللا 
  .634، ص. 02مرجع سابق، ج.

، 14677ب: طعـــام األمـــراء وأكـــل الربـــا، رقـــم األثـــر: عبـــد الـــرزاق الصـــنعاين، املصـــنف، املرجـــع الســـابق، كتـــاب البيـــوع، بـــا 2
 .   150، ص.08ج.

، 14681كتـــاب البيـــوع، بـــاب: طعـــام األمـــراء وأكـــل الربـــا، رقـــم األثـــر:  الســـابق، املرجـــع املصـــنف، الصـــنعاين، الـــرزاق عبـــد 3
  .    151، ص. 08ج.
  .م04/07/2017. بتاريخ: www.almoslim.netسامي السويلم، دعم اجلمعيات من مال اليانصيب: 4 
 .43قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 5
ــددي الربكــيت، التعريفــات الفقهيــة، ط. 6 م)، 2003-ه1424، (بــريوت: دار الكتــب العلميــة، 01حممــد عمــيم اإلحســان ا

 .23ص.



 املعامالت: الثاين الفصل الثالث.                                                            الباب

 ~285 ~ 
 

 اعتمد فيها على قول الصحايب. -

  المبحث الثاني: ترقيع غشاء البكارة
البكـــارة كســـائر أجــــزاء اجلســـد معرضـــة إىل أن تصــــاب بتلـــف كلـــي أو جزئــــي نتيجـــة حــــادث 
مقصود أو غري مقصود، بسبب قدري كمرض أو بسبب تصرف إنسـاين كاعتـداء. وقـد يكـون هـذا 

  فما حكم ترقيع غشاء البكارة يف مجيع األحوال؟. 1ذاته معصية وقد ال يكون. التصرف يف

  2المطلب األول: نص مسألة: 'ترقيع غشاء البكارة'
  هل جيوز للفتاة أن جتري عملية ترقيع غشاء البكارة؟، أوال: نص السؤال

أجاز نائب رئيس االحتاد العـاملي لعلمـاء املسـلمني ووزيـر العـدل املوريتـاين ، الفتوى نص: ثانيا
مــع الفقهــي اإلســالمي الشــيخ الــدكتور عبــد اهللا بــن بيــه، أن تقــوم الفتــاة بعمليــة  الســابق وعضــو ا
ترقيـــع غشـــاء البكـــارة ســـواء فقدتـــه يف حـــادث أو نتيجـــة وقوعهـــا يف خطـــأ، شـــريطة أن تتـــوب توبـــة 

ذا التصرف. نصوحا وخترب خطيبه   ا بذلك حىت ال ختدعه وحتتال عليه فتأمث 

وعلــل إجازتــه لــذلك بضــرورة حتســني حــال اإلنســان لنفســه وأن يكــون يف وضــع الئــق ظــاهرا 
ا اهللا  ﴿وباطنا، كما أنه من الزينة اليت أمر        

 ﴾]مشــريا إىل أن هــذه العمليــة مــن التــداوي الــذي دعــا إليــه الرســول حممــد ]32: األعـراف ،

.3  

                                                             
ميــز البحثــي يف فقــه القضــايا املعاصــرة، املوســوعة امليســرة يف فقــه القضــايا املعاصــرة 'القضــايا املعاصــرة يف الفقــه الطــيب'، مركــز الت 1

  .443م)، ص. 2014-ه1436مكتبة امللك فهد الوطنية،  ، ( فهرسة01ط.
جـازة رتـق غشــاء البكــارة ستـــر للفتـــاة موقع اإلمام، الفتـاوى: ترقيـع غشـاء البكـارة جـائز شـرط التوبـة وإبـالغ املتقـدم للخطبـة، إ 2

.تــاريخ نشــر .http://okaz.com أخبــار الســعودية | صــحيفة عكــاظ -الضــحية أو املخطئــة وحفــاظ علــى مســتقبلها 
   م.04/07/2017.بتاريخ: 2009أكتوبر  28 -هـ 1430ذو القعدة    9املقال: األربعاء 

قالت األعراب: يا رسول اهللا، أال نتداوى؟ قال:  نعـم، يـا عبـاد اهللا تـداووا، «يشري اإلمام إىل حديث أسامة بن شريك، قال:  3
؛ ويف البـاب عـن »قالوا: يا رسول اهللا، وما هـو؟ قـال: اهلـرمء، أو قال: دواء إال داء واحدا، فإن اهللا مل يضع داء إال وضع له شفا

، وأيب خزامــة، عــن أبيــه، وابــن عبـــاس وهــذا حــديث حســن صــحيح.. الرتمــذي، ســنن الرتمــذي، مرجـــع ابــن مســعود، وأيب هريــرة
 .  383، ص. 04، ج.2038 ، باب ما جاء يف الدواء واحلث عليه، رقم احلديث:سابق، أبواب الطب عن رسول اهللا 
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  المطلب الثاني: التأصيل لفتوى 'ترقيع غشاء البكارة'

  الفرع األول: معنى ترقيع غشاء البكرة
ـــا علـــى  ـــاه: إصـــالحها وإعاد ترقيـــع غشـــاء البكـــارة، أو رتـــق البكـــارة، أو الرتـــق العـــذري: معن
وضعها السابق قبل التمزق، أو إىل وضع قريب منه وهو عمل األطباء املتخصصـني، فهـو داخـل يف 

  1اجلراحة الرأبية أو التجميلية اخلاصة بالفرج، وتعترب من الناحية العميلة جراحة بسيطة.

اجلراحة اليت يقصد منها: إعادة ضم، وحلـم غشـاء البكـارة بعـد متزقـه بـأي سـبب مـن أو هي: 
  2األسباب.

هذه املسـألة تعتـرب مـن املسـائل النازلـة يف هـذا العصـر، وكانـت مـن ضـمن املواضـيع الـيت حبثـت 
ه، وكتـــب 1407 :يف نــدوة الرؤيــة اإلســالمية لــبعض املمارســـات الطبيــة املنعقــدة يف الكويــت عــام

يلة الشيخ عز الدين اخلطيب التميمي حبثا خلص فيه إىل القـول بـالتحرمي، كمـا كتـب أيضـا فيها فض
فمــا هــي  3،الــدكتور حممــد نعــيم ياســني حبثــا خلــص فيــه إىل القــول بالتفصــيل يف حكــم هــذه املســألة

  اجتاهات العلماء يف هذه املسألة؟

  4الفرع الثاني: اتجاهات العلماء في حكم ترقيع غشاء البكارة
  لماء يف حكم ترقيع غشاء البكارة ثالثة اجتاهات، وهي:للع

                                                             
ا املعاصــرة 'القضــايا املعاصــرة يف الفقــه الطــيب'، مركــز التميــز البحثــي يف فقــه القضــايا املعاصــرة، املوســوعة امليســرة يف فقــه القضــاي 1

 .443مرجع سابق، ص. 
 -ه1419فــــائس، ، (األردن: دار الن01حممـــد خالــــد منصـــور، األحكــــام الطبيـــة املتعلقــــة بالنســـاء يف الفقــــه اإلســـالمي، ط. 2

 .211م)، ص. 1999
 ، (جــــدة: مكتبـــــة الصـــــحابة،02عليهـــــا، ط. حممــــد بـــــن حممــــد املختـــــار الشــــنقيطي، أحكـــــام اجلراحـــــة الطبيــــة واآلثـــــار املرتتبــــة 3

 .428)، ص. م1994-ه1415
مركــز التميــز البحثــي يف فقــه القضــايا املعاصــرة، املوســوعة امليســرة يف فقــه القضــايا املعاصــرة 'القضــايا املعاصــرة يف الفقــه الطــيب'،  4

. 211إلسـالمي، مرجـع سـابق، ص. . حممد خالد منصور، األحكام الطبية املتعلقة بالنسـاء يف الفقـه ا446مرجع سابق، ص.
 .428سابق، ص. الرجع املحممد بن حممد املختار الشنقيطي، أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها، 
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 1،املنع مطلقا، وبه قال الشيخ عز الدين التميمي، وحممد املختار الشـنقيطياالتجاه األول: 
معلـال ذلـك باملالءمـة لفسـاد العصـر، وخفـة الـذمم، وعـدم وجـود سـلطة رقابيـة  حممد خالـد منصـورو 

  2لفوضى أقرب للقواعد واألصول.تلزم الطبيب، وطالب الرتق، فحسم باب ا

  اجلواز مطلقا، قال به سلمان العودة بشرط التوبة للزانية، وعلي مجعة.االتجاه الثاني: 

  :التفصيل، وذلك أن أسباب زوال البكارة تنقسم إىل ثالثة أصنافاالتجاه الثالث: 

وبـــه قـــال الـــدكتور وهبـــة ، أســـباب غـــري وطء النكـــاح ممـــا لـــيس مبعصـــية شـــرعا :الصـــنف األول
الزحيلي حيث أجازه ملن وقع هلا حادث أو تعرضت الغتصاب أو اعتداء ال ذنب هلا فيه أو قفـزت 
قفـزة أثــرت علـى غشــائها، فعنـدها جيــوز أن تقـوم بــإجراء العمليـة، أمــا الفتـاة الــيت وقعـت يف الزنــا فــال 

غشـاء البكـارة يف حالـة وقوعـه  جيوز هلا ذلك، و الشيخ حممد املختار السلمي حيث رأى جواز رتـق
يف سن مبكر بسبب غري اجلماع، وجيوز الرتـق أيضـا إذا كـان الـزوج حاضـرا، ورغـب يف ذلـك. وقـال 

  به أيضا الدكتور توفيق الواعي حيث رأى أنه جيوز يف احلاالت اآلتية:

  إذا كان الفتق لعلة خلقية سواء أكان ذلك يف الصغرية أم الكبرية -1
إذا كــان الفتــق بســب إكــراه لعلــة غــري مشــينة كنزيــف، أو استئصــال أورام، أو شــيء ممـــا  -2

 يقتضي فض غشاء البكارة كالقفز، أو دخول خشبة، أو نتاج تعذيب، أو شيء من ذلك. 
إذا كــان الفتــق بســبب اإلكــراه علــى فاحشــة الزنــا وثبــت ذلــك اإلكــراه. وحيــرم رتــق غشــاء  -3

 زنا بغري إكراه.البكارة إذا كان الفتق بسبب 
إذا كـان سـبب التمــزق حادثـة أو فعـال ال يعتــرب يف فــ  وممـن قـال بالتفصـيل حممــد نعـيم ياسـني:

الشــرع معصــية، ولــيس وطئــا يف عقــد نكــاح: فــإن غلــب علــى الظــن أن الفتــاة ســتالقي عنتــا وظلمــا 
ء منـدوبا بسبب األعراف والتقاليد، كـان الرتـق واجبـا. وإن مل يغلـب علـى الظـن كـان إصـالح الغشـا

وإن كــان ســبب التمــزق زىن مل يشــتهر بــني النــاس، كــان الطبيــب خمــريا بــني إجــراء العمليــة، أو  إليــه.
 عدم إجرائها، وإجراؤها أوىل.

                                                             
  .432حممد بن حممد املختار الشنقيطي، أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها، املرجع السابق، ص.  1
  .229سابق، ص. قة بالنساء يف الفقه اإلسالمي، مرجع لطبية املتعلحممد خالد منصور، األحكام ا 2
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وحيـرم الرتـق إذا كـان سـبب التمـزق زىن اشـتهر بـني النـاس، سـواء أكـان اشـتهاره نتيجـة صــدور 
 الفتاة.حكم قضائي على الفتاة، أم كان نتيجة تكرار الزىن من 

  ارتكاب فاحشة الزىن دون إكراه الصنف الثاين:

   وطء النكاح وما يلتحق به :الصنف الثالث

امع الفقهية كعلي احلكمي..    وهناك اجتاه رابع توقف يف القضية حميال هلا على ا

مع الفقهي اإلسالمي املنبثق عن منظمة املـؤمتر: (جيـوز رتـق غشـاء البكـارة الـذي متـزق  قرار ا
بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، وال جيوز شرعا رتق الغشاء املمزق بسبب ارتكـاب الفاحشـة، 

  1سدا لذريعة الفساد والتدليس، واألوىل أن يتوىل ذلك الطبيبات).

  الفرع الثالث: إعالم الخاطب برتق  غشاء البكارة
حـد قـولني عنــد ذهـب اإلمـام إىل القـول بوجــوب إعـالم اخلاطـب برتقيــع غشـاء البكـارة، وهــو أ

ـــا ال تعلمــه بـــذلك، بــل تســـرت علـــى القـــول الثــاين فهـــو قــول مـــن يقــول: إ الفقهــاء يف املســـألة، وأمــا
ا ال ختربه وتستعمل املعاريض والتورية.   2نفسها، ولو سأهلا فإ

  الفرع الرابع: االستنتاج والتعليق
رأيـــه. ولعـــل ذلـــك  مل يشـــر اإلمـــام إىل االخـــتالف يف املســـألة، وإمنـــا اكتفـــى باإلشـــارة إىل -

 الفقـــه جممـــع إليـــه ذهـــب مـــا فيهـــا خـــالف كمـــابـــاجلواز مطلقـــا،  عنـــده لـــرتجح قـــوة القـــول 
    .الدويل اإلسالمي

 االستدالل ملا ذهب إليه باملقصد التحسيين. -

هــــذه اآلراء مفيــــدة للمفــــيت ليفــــيت لكــــل قضــــية تعــــرض لــــه حبســــب املالبســــات والظــــروف  -
   أعلم.واملصاحل واملفاسد واألعراف، واهللا 

                                                             
  .906، ص. 04، ج.18، العدد:18جملة جممع الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، الدورة  1
مركــز التميــز البحثــي يف فقــه القضــايا املعاصــرة، املوســوعة امليســرة يف فقــه القضــايا املعاصــرة: 'فقــه األســرة'، مرجــع ســابق، ص.  2
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  'الزواج بنية الطالق'فقه األقليات : مسألة في المبحث الثالث
إضافة الفقه لألقليات ال تعىن إنشاء فقه خـارج الفقـه اإلسـالمي وأدلتـه املعروفـة وإمنـا تعـىن أن 
ـا نظـرا لظـروف الضـرورات واحلاجيـات كمـا تقـول فقـه السـفر أو فقـه  هذه الفئـة هلـا أحكـام خاصـة 

   1النساء.

فقــه حيتــاج إىل النظــر يف الواقــع الــذي تعيشــه تلــك األقليــات ومــا فيــه مــن ضــرورات،  فهــو إذا
وحاجــات، ال جيــوز أن يغفــل عنهــا املفــيت. وهــو فقــه يشــمل مجيــع أبــواب الفقــه املعروفــة أو أكثرهــا، 
لكنــه راعـــى خصوصـــيات الواقـــع اجلديــد لألقليـــات املســـلمة. وال يعـــين ذلــك عـــدم وجـــود مثـــل تلـــك 

ا، وأول وقوعهــا، أو وجــود  املسـائل الفقهيــة يف بــالد املســلمني، وإمنــا ينظــر إليهـا حبســب أصــل نشــأ
ا يف احلكم والفتوى.   2خصوصيات تتعلق باألقليات تقتضي مراعا

ولإلمـام جهـد كبـري يف فقـه األقليـات املســلمة يف الغـرب تأصـيال وتفريعـا، تطبيقـا وتنـزيال، فقــد  
صـــناعة ى وفقــه األقليــات" الـــذي: وثــق فيــه العــرى بــني كتــب فيــه كتابــه املوســوم بــــ: "صــناعة الفتــو 

الكتـاب تكمـن يف التأصـيل الشـرعي  احملكـم لفقـه األقليـات، وعـرض  الفتوى وفقه األقليات، وجـدة
تهـــد اســـتثمارها يف معاجلـــة األوضـــاع االســـتثنائية لألقليـــات،  القواعـــد الكـــربى الـــيت يقمـــن بـــاملفيت ا

ـا ألصــق حبــاهلم، وأوىف حبــاجتهم ، إال أن قواعــد نــدت عـن املؤلــف مــع أثرهــا احملقــق يف التأصــيل لكو
الفقهـــي، كقاعـــدة: املوازنـــة بـــني املصـــاحل واملفاســـد، وقاعـــدة: مـــا حـــرم ســـدا لذريعـــة أبـــيح للمصـــلحة 
الراجحــة. مث إن بعــض الفتـــاوى املختــارة يف فقــه األقليـــات جــاء غفـــال عــن التعليــق مـــع احلاجــة إليـــه 

ا.لكشف عوار املخالفة، ورد الف   3توى إىل نصا

                                                             
 .223سابق، ص. صناعة الفتوى وفقه  األقليات، مرجع  ابن بيه، 1
  .13املوسوعة امليسرة يف فقه القضايا املعاصرة، قسم فقه األقليات املسلمة، مرجع سابق، ص.  2
 . 10قطب الريسوين، صناعة الفتوى يف القضايا املعاصرة، مرجع سابق، ص. 3
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  1المطلب األول: نص مسألة 'الزواج بنية الطالق'
أنــا طالــب موريتــاين يف دولــة أملانيــا، أتشــرف بســؤالكم عــن جــواز الــزواج أوال: نــص الســؤال، 

  من الكتابية الغربية اليت تدعي املسيحية وال تطبق ما جاء يف ديانتها. 

  يف البلد؟ وهل هذه النية جائزة؟ وما حكم الزواج بنية الطالق للحصول على اإلقامة

  ثانيا: نص الفتوى

جيــوز أن يتــزوج هــذه األملانيــة الــيت تعتــرب مســيحية حــىت لــو كانــت تــؤمن بــأن عيســى إلــه.  أوال:
      ﴿فاهللا سبحانه وتعاىل جعلهم أهل كتاب مع أنه جل وعال يقـول: 

     ﴾ ]ويقـــــول:]73: المائـــــدة ،﴿         .﴾ 

م تركـوا علـى مــا هـم فيـه وهـم أهـل كتـاب، فيجـوز الـزواج منهــا؛  ]17: [المائـدة فبـالرغم مـن ذلـك فـإ
  هذا أمر ال إشكال فيه. 

: فهــو الــزواج بنيــة الطــالق. الــزواج بنيــة الطــالق صــحيح علــى مــا ذهــب إليــه أمــا األمــر الثــاين
مجهـور العلمـاء كالشـاطيب وابـن العـريب. وذكـروا أن هــذا مـذهب مجـاهري العلمـاء، وهـو الصـحيح مــن 
مـذهب مالـك ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ بأنـه جيـوز أن يتـزوج وهـو ينـوي الطـالق؛ فهنـا أيضـا ال إشـكال يف 

  لك بشرط أن ال يصرح بذلك يف العقد. ذ

هــو أنــه تــزوج بنيــة احلصــول علــى اإلقامــة يف أملانيــا. وهــذا أيضــا ال مــانع منــه؛  املســألة الثالثــة:
ذكــر أســبابا غــري الســبب  فقــد جــاء يف احلــديث أن املــرأة تــنكح ملاهلــا وجلماهلــا وحلســبها. فــالنيب 

مـا يسـمى باألسـباب التابعـة أو املقاصـد التابعـة   األصلي للزواج وهو سبب اإلقامة والتناسـل. فهنـاك
كمــا مساهــا الشــاطيب. وقــال الشــاطيب يف: "املوافقــات": ال مــانع مــن أن يتــزوج ألي ســبب مــن هــذه 
األســباب التابعــة. فاإلقامــة تعتــرب ســببا تابعــا؛ وإن كــان التــابع اآلن أصــبح متصــدرا يف القصــد، فإنــه 

س األورويب ال جتيـز أو تـرفض ذلـك بنـاءا علـى املصـاحل أو جيوز له ذلك. طبعا؛ هناك قرارات للمجل

                                                             
الكتابيــة الــيت تــدعي املســيحية وال تطبــق مــا جــاء يف ديانتهــا. و حكــم الــزواج بنيــة الطــالق موقــع اإلمــام، الفتــاوى: الــزواج مــن  1

 م.04/07/2017للحصول على اإلقامة ؟ وهل هذه النية جائزة؟. بتاريخ: 
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املفاســد الـــيت قـــد ترتتـــب علـــى ذلـــك. فـــنحن نقــول لـــه: احلكـــم الشـــرعي أنـــه جيـــوز أن يتـــزوج لطلـــب 
  اإلقامة. 

: هو أن ما يعكر على هذا هو أن هذا قد يظهر املسلمني مبظهـر غـري الئـق املالحظة األخرية
ا تقـيم مـع هـذا الـزوج وأن الـزواج بينهمـا عند الغربيني. بالتايل؛ فهذه امل رأة قد كانت حتسب على أ

سيســتمر، بينمــا هــو مل يكــن يريــد ذلــك. وهلــذا؛ فــنحن ننصــح إذا مل تكــن هنــاك ضــرورة أن يكــون 
الزواج بنية االستمرار، وال أقول التأبيد ألن الـزواج عنـدنا يف اإلسـالم لـيس بنيـة التأبيـد؛ لـيس زواجـا 

رة ابن العريب. خباصة؛ إذا رغبت هذه الزوجة يف البقـاء معـه واإلقامـة معـه ألن مسيحيا على حد عبا
مثــل هــذا النــوع مـــن الــزواج يشــوه صــورة اإلســـالم واملســلمني يف أعــني النــاس وهـــو أمــر ال جيــوز مـــع 
االعتبـارات الـيت ذكرناهــا وهـو أنــه ال مـانع شــرعا مـن الــزواج بنيـة الطــالق؛ ال مـانع شــرعا مـن الــزواج 

ب اإلقامـة، كـل هـذه ال مـانع منهـا مـن الناحيـة الشـرعية. يضـاف إليهـا فقـط؛ هـذه املفســدة بنيـة طلـ
  اليت جيب أن نتجنبها. واهللا يوفقنا ويوفقه.

ـا يف العقـد ومل  وقد سئل اإلمـام يف مسـألة أخـرى فأجـاب: (وأمـا نيـة الطـالق فـإذا مل يـتلفظ 
ا عليه ال تضر على قول مجهور العلما ء، فيمكن أن يتزوجها بنيـة الطـالق علـى أال يتواطأ عليها فإ

  1يكون ذلك يف صلب العقد بأن يقول: تزوجتك لفرتة كذا، فهذا من زواج املتعة احملرم).

  المطلب الثاني: التأصيل لفتوى 'الزواج بنية الطالق'

  الفرع األول: حكم الزواج بنية الطالق
وحــديثا، فمــن أجــازه مــنهم نظـــر إىل الــزواج بنيــة الطــالق مســألة اختلــف فيهــا الفقهــاء قــدميا 

  :الناحية اإلجرائية، وأدلته

 شروطه فهو صحيح، وال عربة بالنيةن استوىف أركانه و إ العقد  -1

 هأن احلاجة تدعو إلي  -2

 أنه خيتلف عن املتعة.  -3

                                                             
ا ويريد أن يتزوجها سرتا هلا!. بتاريخ:  1  م.04/07/2017موقع اإلمام، الفتاوى: زىن 
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  ومن قال باملنع نظر إىل: 

 أنه سيكون سبيال للمتعة -1

 فيه غش وتدليس  -2

 1ينفر عن اإلسالم. -3

النكاح بنية الطـالق، فـذهب احلنفيـة واملالكيـة والشـافعية واحلنابلـة يف قـول اختلف الفقهاء يف 
والشـرح علـى أنـه إذا تـزوج امـرأة بنيـة الطـالق بعـد شـهر أو أكثـر أو أقـل فالنكـاح  2جزم به يف املغـين

ذه النيـة أم ال. وذلـك خللـو هـذا العقـد مـن شـرط يفسـده، وال  صحيح سواء علمت املرأة أو وليها 
  نية، ألنه قد ينوي ما ال يفعل ويفعل ما ال ينوي، وألن التوقيت إمنا يكون باللفظ.يفسد بال

وقال الشافعية: يكره هذا النكاح خروجا من خالف مـن أبطلـه، وألن كـل مـا صـرح بـه أبطـل  
وذهـب احلنابلـة علـى الصـحيح مـن املـذهب واألوزاعـي ـ رمحـه اهللا ـ إىل بطـالن هـذا  كـره إذا أضـمره.

رامالنكاح باعتب مـن املالكيـة إذا فهمـت املـرأة  3ار أنه صورة من صور نكاح املتعة، وإىل هذا ذهب 
  4.األمر الذي قصده الرجل يف نفسهذلك 

                                                             
 .158ايا املعاصرة، قسم فقه األقليات املسلمة، مرجع سابق، ص. املوسوعة امليسرة يف فقه القض 1
  .179، ص. 07ابن قدامة، املغين، مرجع سابق، ج. 2
 وانتفــع تفقـه وبـه تآليفـه خليـل الشــيخ عـن العزيـز، أخـذ عبـد بــن اهللا عبـد بـن ـرام البقـاء أبـو الــدين تـاج القضـاة قاضـي بهـرام: 3

 واشـــتهر وصـــغري ووســـيط خليـــل كبـــري شـــيخه خمتصـــر علـــى شـــروح ثالثـــة منهـــا: املفيـــدة التـــآليف وغريمهـــا، ألـــف الرهـــوين بالشـــرف
 هــ، 724 سـنة: مولـده. مالـك".. ابـن ألفيـة و"شـرح واإلجـادة، التحقيق غاية يف شيخه خمتصر به حاذى "شامل" وله الوسيط،

 .344. ص ،01.ج سابق، مرجع املالكية، طبقات يف الزكية النور شجرة خملوف، ].م1402[هـ 805 سنة وتويف
 . 283، ص. 01ه)، ج. 1310، (دار الفكــــــر، 02الفتــــــاوى اهلنديــــــة، ط.جلنــــــة علمــــــاء برئاســــــة نظــــــام الــــــدين البلخــــــي،  4

، بلغـة السـالك ألقـرب املســالك. الصـاوي، 239، ص. 02، مرجــع سـابق، ج. ، حاشـية الدسـوقي مـع الشـرح الكبـريالدسـوقي
، دار الفكــــر. علــــيش، مــــنح اجلليــــل شــــرح خمتصــــر خليــــل، ط.د، (بــــريوت: 387، ص. 02، ج.)د.ت املعــــارف، دار( د،.ط

. املــاوردي، احلــاوي الكبــري يف فقــه مــذهب اإلمــام الشــافعي، حتقيــق: الشــيخ علــي 304، ص. 03م)، ج.1989-هـــ1409
، 09م)، ج.1999-هــــ 1419ار الكتـــب العلميـــة، ، (بـــريوت: د01الشـــيخ عـــادل أمحـــد عبـــد املوجـــود، ط.و حممـــد معـــوض 

. 116، ص. 03، ج.)د.ت اإلســــالمي، الكتــــاب دار( ،03.ط. ابــــن جنــــيم، البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز الــــدقائق، 333ص. 
 -هـــ1415، (املكتــب اإلســالمي، 02ط. يف شــرح غايــة املنتهــى،عبــده الســيوطي، مطالــب أويل النهــى مصــطفى بــن ســعد بــن 

، ص. 05، ج.)د.ت العلميـة، الكتـب دار( د،.ط، كشاف القنـاع عـن مـنت اإلقنـاع. البهويت،  128، ص. 05م) ج.1994
  .343، ص. 41املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج.. 97
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  :قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي

مـــع الفقهـــي اإلســـالمي برابطـــة العــامل اإلســـالمي نظـــر يف موضـــوع : 'عقـــود النكـــاح  جملــس ا
املســـتحدثة'، وقـــرر بشـــأن: 'الـــزواج بنيـــة الطـــالق' بأنـــه: (زواج تـــوافرت فيـــه أركـــان النكـــاح وشـــروطه 
وأضــمر الــزوج يف نفســه طــالق املــرأة بعــد مــدة معلومــة كعشــرة أيــام، أو جمهولــة؛ كتعليــق الــزواج علــى 

  ام دراسته أو حتقيق الغرض الذي قدم من أجله. إمت

مـــع يـــرى  وهــذا النـــوع مـــن النكـــاح علــى الـــرغم مـــن أن مجاعـــة مــن العلمـــاء أجـــازوه، إال أن ا
  منعه؛ الشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت املرأة أو وليها بذلك مل يقبال هذا العقد. 

  1إىل مسعة املسلمني). وألنه يؤدي إىل مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء

مع الفقهي التـابع لرابطـة العـامل اإلسـالمي  لس األوريب هذا القرار الصادر عن ا وقد وافق ا
ـــذه املســألة الــيت يقــول فيهــا: (إن عقــد الزوجيــة ميثـــاق  مــن خــالل فتــواه جوابــا علــى ســؤال يتعلــق 

حتقـق ذلــك ويقتضـي الفرقــة. وهــذا غلـيظ، األصــل فيـه االســتدامة واإلبقـاء، إال أن يطــرأ مــا مينـع مــن 
الــزواج الــوارد يف الســـؤال غــري جـــائز؛ ألن األصــل فيـــه مــن شــبه بالنكـــاح املؤقــت املعـــروف بـــ 'نكـــاح 
املتعة' احملرم شرعا. بل يزيد من تأكيد منع هذا الزواج اتفاق عـدد مـن األشـخاص علـى تنـاوب هـذا 

قدام النســاء مــن بعــض الــدول هلــذا االســتمتاع وتداولــه، ووجــود جهــات تنظمــه وتســاعد عليــه باســت
الغـــرض ممـــا جيعـــل املـــرأة ســـلعة رخيصـــة. ويف هـــذا اعتـــداء علـــى كرامـــة اإلنســـان واســـتغالل لظـــروف 

  2أصحاب احلاجات).

                                                             
مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، السنة  1  .240، ص. 22:م، العدد2006-ه1427، 19:جملة ا
لـــس األوريب لإلفتـــاء  2 ، مرجـــع ســـابق، ص. وحـــىت الـــدورة العشـــرين والبحـــوث منـــذ تأسيســـهالقـــرارات والفتـــاوى الصـــادرة عـــن ا

315. 
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ـــق اإلمـــام علـــى فتـــوى المجلـــس فـــي هـــذا الموضـــوع : (إن بطـــالن هـــذا العقـــد لـــيس تعلي
إمنــا لــه قصــود خمتلفــة ذكرهــا النــيب صـحيحا فــالزواج يف اإلســالم لــيس مقصــودا منــه الدميومــة والبقـاء و 

  :1» تنكح املرأة ألربع خصال ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها« يف قوله..  

تزوجـــوا «وقــد ذكــر الشــاطيب قصــودا كثــرية قائمــة مــن احلــديث كالتناســل القــائم مــن حــديث 
  3).2»الولود الودود

ـا خمالفــة لقاعـدة النظــر إىل املئــاالت  ويقـول: (هــذه الفتـوى باإلضــافة إىل ضـعف مســتندها فإ
مــن جهــة أن الشــاب الــذي مينــع مــن هــذا النــوع األخــري مــن الــزواج قــد يــؤول بــه األمــر إىل ارتكــاب 

. أما املئال اآلخر فهو كسر نفس املرأة وخباصـة املسـلمات اجلـدد، فينبغـي أن 4احملرمات بدون بردعة
ومتتيع املرأة بتقدمي تعويض مايل كما هو ينبه إليه بتوجيه الشاب إىل إدامة الزواج وحسب اإلمكان، 

املشــروع بــدال مــن حتــرمي احلــالل. مث إن الــزواج إذا وقــع بشــروطه فإنــه زواج صــحيح، حــىت ولــو نــوى 
ا).   5عدم االستمتاع 

  الفرع الثاني: االستنتاج والتعليق
مقابـل  قوة ما استند إليه اإلمام، وصحته، لكن وإن نظر اإلمـام إىل مـآل املكلـف، فإنـه يف -

ائــل بــاجلواز لكــن ألجــل الضــرورة مــآل اجلماعــة، ولــذا فــإن الــرأي الــذي أرجحــه هنــا، هــو الــرأي الق
أن يكـون بقيد االستكمال لشروطه والتحقق من أركانه، والتنبه حملاذيره وضوابطه، ومنهـا: اقة، و(احل

ن يبـــاح لـــه التجـــنس هـــذا العاقـــد ممـــن حتـــل لـــه تلـــك اإلقامـــة الدائمـــة، أو املؤقتـــة بتلـــك الـــديار، أو ممـــ
  جبنسيتها.

                                                             
، ص. 07، ج. 5090البخــاري، صــحيح البخــاري، مرجــع ســابق، كتــاب النكــاح، بــاب األكفــاء يف الــدين، رقــم احلــديث:  1

07.  
، 05، ج. 5323: النسائي، السنن الكربى، مرجع سابق، كتاب النكاح، النهي عن تـزويج املـرأة الـيت ال تلـد، رقـم احلـديث 2

 .160ص. 
 .523صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص.ابن بيه،  3
ْلس 4 لقى الَِّذي بردعة: احلِ ُ واملقصود هنا من غري  .08. ص ،08.ج سابق، مرجع العرب، لسان منظور، ابن. الرَّْحل َحتَْت  ي

  مانع مينعه.
 .326ص. سابق،ال رجعامل األقليات، وفقه الفتوى صناعة بيه، ابن 5
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 إذا كانت املرأة غري مسلمة فيشرتط فيها ما يلي:
 أن تكون متدينة بدين أهل الكتاب، وإال اعتربت مشركة كافرة -1

  أال تكون من أهل دار احلرب، وإال استباح بالعقد من حترم عليه. -2
بأبنـــاء ســـفاح ونســـبتهم أن تكــون عفيفـــة ليســـت بعـــاهرة، وال ذات أخـــدان، وإال جاءتـــه  -3

  إليه بالقانون، وكان ديوثا.
واألوىل أن تكــــون الزوجـــــة مـــــن أهـــــل دار اإلســــالم، أو مـــــن أهـــــل دار الكفـــــر إذا دخلـــــت يف 

  اإلسالم حديثا
ــــه أو يفســــده، مــــن اخللــــو عــــن الــــويل، أو الشــــهود، أو  أن خيلــــو العقــــد مــــن كــــل ســــبب  يبطل

 التصريح بالـتأقيت وحنوه.

 عن ذلك، أو بعضه، فليصحح بطريقة شرعية. فإذا خال العقد املدين

فــإن ختلــف شــيء مــن هــذه الشــروط فــال مفــر مــن القــول باحلرمــة، والنهــي عــن ذلــك العقــد؛ 
للمفاســد الــيت ذكــرت وســدا لذريعــة الفســاد واإلفســاد والتالعــب بــالعقود واألنكحــة  الشــرعية، فــإن 

اءا، مــع اإلمث أو احلرمــة حتققــت الشــروط وغابــت آداب ومقاصــد، فــالقول متجــه بصــحة العقــد قضــ
  1ديانة، فال يصار إليه إال اضطرار، والضرورات تقدر بقدرها).

 اعتمد اإلمام يف ترجيحه جلانب اجلواز على املقاصد 'قاعدة النظر يف املئاالت'. -

 أخذ الشيخ برأي مجهور الفقهاء ويظهر تأكيده على أن هذا هو قوله يف غري ما مناسبة. -

حيـث  لفتـوى: التيسـري، اعتمـاد الـدليل، اجلريـان علـى مقاصـد الشـريعةمن خصائص هذه ا -
، االعتمـــاد علـــى عيـــه كمـــا ربـــط فيهـــا بـــني الفقـــه والواقـــوظـــف القصـــود مـــن الـــزواج لرتجـــيح رأ

  الضوابط والقواعد األصولية.

 

                                                             
، ( قطــر: وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، 01حممــد يســري إبــراهيم، فقــه النــوازل لألقليــات املســلمة تأصــيال وتطبيقــا، ط. 1

 .997/998م)، ص. 2013-ه1434



 

 
 

  
   

  

  الثالث الفصل
  مسائل في العقيدة والسياسة واألخالق والتفسير

  

    في العقيدة 'تأويل الصفات' :األول المبحث

 لقيــــام الضــــرائب'السياســــة الشــــرعية فــــي  الثــــاني: المبحــــث
  'ذلـك تقتضي حاجة أو معينة ضرورات

  'بالعلماء التشهير'األخالق واآلداب في  :الثالث المبحث
  'القرآن ترجمة' التفسير في: المبحث الرابع
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  والتفسير واألخالق والسياسة العقيدة في مسائل: الفصل الثالث
ينــتظم حتــت هــذا الفصــل جمموعــة مــن املســائل هلــا عالقــة مبجــاالت خمتلفــة، فاملبحــث األول 

 أو معينـة ضـرورات لقيـام الضـرائب'يتناول مسألة 'تأويل الصفات يف العقيدة، والثـاين يتنـاول مسـألة 
يف جمـال  'بالعلمـاء التشـهري'' يف جمال السياسة الشرعية، والثالـث يتنـاول مسـألة ذلـك تقتضي حاجة

  .'القرآن ترمجة'األخالق، والربع خصص ملسألة يف جمال تفسري القرآن هي مسألة: 

  ' تأويل الصفاتفي العقيدة 'مسألة المبحث األول: 
يف تأويـل صـفات احلـق جـل يف عـاله وقـع اخــتالف بـني العلمـاء، حـىت انتقـل هـذا االخــتالف 

  '.إىل كتب أصول الفقه عند حديثهم عن 'الظاهر والتأويل

  المطلب األول: نصوص عن اإلمام في مسألة 'تأويل الصفات'
هـــذا املطلـــب يتنـــاول نقـــوال عـــن اإلمـــام يف مســـألة 'التأويـــل' تشـــكل يف جمموعهـــا نظرتـــه هلـــذا 

  املوضوع، وسيكون تناوهلا وفق جمموعة من الفروع:

  الفرع األول: االختالف في التأويل 
أمــا يف أصــول الديانــة: كصــفات البــاري جــل يــدخل التأويــل يف الفــروع وال خــالف يف ذلــك. 

وعال.. فالظواهر الواردة يف الكتاب والسنة؛ ذهب قوم إىل تأويلها، وقال قوم: متر كما جاءت كما 
  1نقل عن اإلمام أمحد، وسائر أعيان السلف.

  الفرع الثاني: سبب الخالف في مسألة التأويل
اليت أفضت إىل خالف بـني الفـرق ال يـزال يف علم الكالم كان لداللة األلفاظ وظيفة التأويل 
    2قائما بني ظاهرية مغالية وبني معطلة وبني مؤولة مقاربة.

                                                             
  .155أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.ابن بيه،  1
  .49ابن بيه، إثارات جتديدية يف حقول األصول، مرجع سابق، ص. 2
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التأويل ثابت يف كالم اهللا، هل نفرق بـني كالمـه يف العقائـد وبـني كالمـه يف الفقـه؟ هـل هنـاك 
  1ضرورة هلذا التفريق؟.

 الفرع الثالث: أدلة المسألة ومناقشتها
     ﴿ســـــتئناف يف قـــــول البـــــاري جـــــل وعـــــال: الـــــواو بـــــني العطـــــف واال

    ﴾. ]فهـــل الــــواو للجمـــع.. فيفيـــد كــــون الراســـخني يف العلــــم  ]07: عمـــران آل

املشهورة: 'هل جيـوز يعلمون تأويله، أو لالستئناف.. فيكون الوقف عند اسم اجلاللة؟ وهي املسألة 
 2أن يعلــم تأويلــه أهــل العلــم، أو ال جيــوز'، ويكــون املوقــف مــن املتشــابه هــو اإلميــان، وقطــع عثــانني

  الطمع عن إدراكه؟

وهلــذا املوقــف نتيجــة أخــرى، وهــي انكمــاش منطقــة املتشــابه حــىت ال تتســع لغــري أوائــل الســور 
  ﴾  ﴿  عنـــــــد بعضـــــــهم مثـــــــل:وأقســـــــام القـــــــرآن  ﴾  ﴿ املبتدئـــــــة بـــــــأحرف هجائيـــــــة كــــــــ

﴿  ﴾.  :وبينهمـا أمـور «أما إذا كان الراسخون يعلمونـه.. فيصـبح كمتشـابه احلـالل واحلـرام

وهو ما يوحي بأن القليل من الناس يعرفها؛ فتكون النتيجـة  3»مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس
عكس ما تقدم، وهو أن املتشابه جيب اإلميان به، وانتظار البيان، والبحث عنه، وطبقا لذلك يتجه 
قول من قال: إنـه يشـمل آيـات أخـرى كآيـات الصـفات، واللغـة ال حتسـم، والقـول هـو األظهـر فهـو 

   4 ب تكليف العمل، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وأحكم.من باب تكليف التسليم، ال من با

ويــرى اإلمـــام أن: األثـــريني أيضــا أولـــوا بـــالتعبري بـــ'تأويل يف مقابـــل تأويـــل'، ومثــل لـــه بــــ(اجلهة: 
﴿جاءت ظواهر تفيد السماء، األعلى جهة، وحنن نؤمن      ﴾ 01: [األعلـى[ 

                                                             
  م.04/07/2017. بتاريخ: 06موقع اإلمام، نظرات يف منهج اإلمام األشعري، ص. 1
[عــثن] العــني والثــاء والنــون أصــل صــحيح يــدل علــى انتشــار يف شــيء وانتفــاش. مــن ذلــك العثــان، وهــو الــدخان... وعثنــون  2

  .230، ص.04ه. واجلمع عثانني.. ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج. البعري: شعريات عند مذحب
، 03، ج.1599مسـلم، صـحيح مسـلم،  مرجـع سـابق، كتـاب املسـاقاة، بـاب أخـذ احلـالل وتـرك الشـبهات، رقـم احلــديث:  3

 .1219ص. 
  .164أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.ابن بيه،  4
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أن يقول إال هكذا. لكن مسألة اجلهـة هـل هـي أمـر ثابـت مبعـىن أنـه ال جيـوز التأويـل ال ميكن ملؤمن 
يف املســألة، وال جيــوز إال  أن نتحــدث وتطلــب مــن كــل مســلم أن يشــري إىل الســماء ملــا يف حــديث 

﴿، أو أن اآليـات األخــرى 1اجلاريـة         ﴾  إن اهللا يف قبالــة «و ]115: ة[البقـر

اآليـات  3»اللهم أنـت الصـاحب يف السـفر واخلليفـة يف األهـل«،  2»بني املصلي وقبلته«و» املصلي
ـذا وينكـر التأويـل هــو  واألحاديـث األخـرى الكثـرية هـل نؤوهلـا لتتفـق مـع حـديث اجلاريـة مـن يقـول 

  يف احلقيقة يؤول ليقرر معىن معينا.

أو نسـكت؛ كمـا قـال الشــافعي:  مــل األولحمامــل، وحنـن حنملـه علـى احملفلهـذا قـالوا: هـذا لـه 
  نؤمن بكالم اهللا على مراد اهللا ونؤمن بكالم رسول اهللا على مراد رسول اهللا.

مـل عشـرات األحاديــث  فاخللـل اآلن يف الفهـم أن نـرى أن هـذا أثـري ومتسـك بـاألثر، بينمـا 
أنــه مــؤول يف جهتــه لــيس أثريــا خالصــا، فهــو يــؤول  واآليــات األخــرى الــيت تقابــل هــذه الرؤيــة. مبعــىن

  4ليصل إىل رؤية معينة.

مسألة مهمة، جيب أن نتوقف عندها، وأن حنرر هذا املوضـوع؛  5مث يقرر قائال: مسألة احلمل
لنقدمـــه للنـــاس، حـــىت نعـــرف أنـــه ال يوجـــد اخـــتالف يرجـــع إىل اآلثـــار، وإمنـــا هـــو اخـــتالف يف محـــل 

                                                             
 يــوم ذات فاطلعــت واجلوانيــة، أحــد قبــل يل غنمــا ترعــى جاريــة يل الســلمي، وفيــه: وكانــت احلكــم بــن معاويــةيشــري إىل حــديث  1

 اهللا رسـول يـا: قلـت علـي، ذلـك فعظـم  اهللا رسـول فأتيـت صـكة، صـككتها غنمهـا،...لكين مـن بشـاة ذهـب قـد الذيب فإذا
 ســابق،ال رجــعامل مســلم، صــحيح الســماء. مســلم، يف: قالــت »اهللا؟ أيــن: «هلــا فقــال ــا، فأتيتــه »ــا ائتــين: «قــال أعتقهــا؟ أفــال

  . 381 ، ص.01، ج.537الصالة، رقم احلديث:  يف الكالم حترمي الصالة، باب ومواضع كتاب املساجد
، 405البخـــاري، صـــحيح البخـــاري، مرجـــع ســـابق، كتـــاب الصـــالة، بـــاب حـــك البـــزاق باليـــد مـــن املســـجد، رقـــم احلـــديث:  2

 .90، ص. 01ج.
، 1342مســلم، صــحيح مســلم، مرجــع ســابق، كتــاب احلــج، بــاب مــا يقــول إذا ركــب إىل ســفر احلــج وغــريه، رقــم احلــديث:  3

  .978، ص. 02ج.
 م.04/07/2017. بتاريخ: 04موقع اإلمام، نظرات يف منهج اإلمام األشعري، ص. 4
  محل اللفظ على معىن معني. 5
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قــالوا: نأوهلــا كلهــا تــأويال  1علــى حســاب الــبعض اآلخــر. فاألشــاعرة اآلثــار، وإىل التمســك ببعضــها
  2مقاربا، تأويال قريبا حىت تنسجم، وال حنمل بعضها على البعض اآلخر.

  الفرع  الرابع: األنسب لألقليات المسلمة

يقــرتح العقيــدة الــيت كتبهــا ابــن أيب زيــد القــريواين يف صــدر "الرســالة" لألقليــات املســلمة قــائال: 
تمعـات فهـو مبعثـر ال ينتظمـه نـاظم  (أما تمع املسلم الصـغري الـذي يسـاكن هـذه ا على مستوى ا

ــا أن يكــون املــرء مســلما مؤمنــا بــاهللا  التحــديات تطــاول العقيــدة الــيت نعــينوال جيمــع شــتاته جــامع ف
ات الـيت ومالئكته وكتبه ورسله وليس بالضـرورة أشـعريا وال سـلفيا وال معتزليـا وغـري ذلـك مـن التفسـري 

تشـوش علـى العـامي. ولعـل العقيـدة الـيت كتبهــا حممـد بـن أيب زيـد القـريواين يف صـدر "الرسـالة" والــيت 
ترجــع إىل نصــوص الكتــاب والســنة ال خيتلــف عليهــا طوائــف أهــل الســنة هــي أفضــل شــيء يتعلمــه 

                                                                                  3املسلمون يف املهاجر لبساطتها وسالمتها من اجلدل والتشويش).

  المطلب الثاني: التأصيل لما ذهب إليه اإلمام في التأويل
يف هـــذا املطلـــب تأصـــيل وبيـــان صـــحة مـــا ذهـــب إليـــه اإلمـــام  بنقـــل ثالثـــة نصـــوص يف هـــذا 

  املوضوع لثالثة فحول من العلماء:

  الفرع األول:  نص شارح "مختصر الروضة" 
الظواهر الواردة يف الكتاب والسنة يف صـفات البـارئ جـل جاللـه، لنـا أن نسـكت عنهـا، ولنـا 

وسائر أعيـان  أن نتكلم فيها، فإن سكتنا عنها قلنا: متر كما جاءت، كما نقل عن اإلمام أمحد 
أئمـة السـلف، وإن تكلمنــا فيهـا، قلنـا: هــي علـى ظواهرهـا مــن غـري حتريـف، مــا مل يقـم دليـل يــرتجح 

يهــــا بالتأويــــل، لكــــن الكــــالم يبقــــى يف ظواهرهــــا مــــا هــــي؟ فاجلهميــــة لقصــــور نظــــرهم ومعــــرفتهم عل

                                                             
أصحاب أيب احلسن علي بن إمساعيل األشعري، كان سنيا مجاعيـا حـديثيا، أي علـى مـذهب أهـل السـنة واجلماعـة  األشاعرة: 1

  .50واحلديث. ينظر: عبد املنعم احلفين، موسوعة الفرق واجلماعات واملذاهب اإلسالمية، مرجع سابق، ص.
  م.04/07/2017. بتاريخ: 05موقع اإلمام، نظرات يف منهج اإلمام األشعري، ص. 2
  .230ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص. 3
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باألحكــام اإلهليــة، مل يفهمــوا منهــا إال الظــاهر املشــاهد مــن املخلــوقني، مــن يــد، وقــدم ووجــه وغــري 
  ذلك، فلذلك حرفوها عن ظواهرها إىل جمازات بعيدة.

ائق فيها، ثابتـة هللا سـبحانه وتعـاىل، خمالفـة وحنن نقول: املراد بظواهر النصوص معان، هي حق
  1للمعاين املفهومة من املخلوقني، وذلك على جهة االشرتاك.

  الفرع الثاني: نص الشوكاني في صفات الباري جل وعال
خالفــا يف صــفات البــاري جــل وعــال، وصــنف النــاس إىل ثالثــة مــذاهب؛ إىل  2نقــل الشــوكاين

مشـبهة، وفئــة ممســكة عـن التأويــل مــع التنزيـه عــن التشــبيه والتعطيـل، قــائال عــن هـذا املــذهب الثــاين: 
  3(وهذا قول السلف. قلت: وهذا هو الطريقة الواضحة، واملنهج املصحوب بالسالمة).

علـي، وابـن مسـعود، وابـن  : نقـل عـن بعـض الصـحابة ل، واملـذهب الثالـث: القـول بالتأويـ
  ... عباس

النــبالء" يف ترمجــة فخــر الــدين الــرازي مــا لفظــه: وقــد اعــرتف يف آخــر عمــره، ســري أعــالم "ويف 
حيــث يقــول: لقــد تأملــت الطــرق الكالميــة واملنــاهج الفلســفية، فمــا رأيتهــا تشــفي علــيال، وال تــروي 

: [طه ﴾    ﴿ لقرآن، اقرأ يف اإلثبات: غليال، ورأيت أقرب الطرق طريقة ا

05[،  ﴿  ﴾ ]ــــــــاطر ﴿واقــــــــرأ يف النفــــــــي:  ]10: ف     ﴾ 

  . انتهى.4معرفيتومن جرب مثل جتربيت عرف مثل  ؛]11.: الشورى[

                                                             
م)، 1987 -هــ 1407، (مؤسسـة الرسـالة، 01، ط.شرح خمتصر الروضـة، حتقيـق: عبـد اهللا بـن عبـد احملسـن الرتكـيالطويف،  1

 .560، ص. 01ج.
تهــد املولــود ســنة ،: حممــد بــن علــيالشــوكاني 2 ه، والشــوكاين نســبة إىل شــوكان قريــة 1250 :ه املتــوىف ســنة1172 :الفقيــه ا

ىل بينهــا وبــني صــنعاء حنــو مســرية يــوم، تفقــه علــى مــذهب اإلمــام زيــد، ألــف مؤلفــات عــدة منهــا يف األصــول: "إرشــاد الفحــول إ
"نيل األوطـار شـرح منتقـى األخبـار" يف احلـديث، ولـه "فـتح القـدير" يف تفسـري القـرآن العظـيم.. حتقيق احلق مـن علـم األصـول".و

 .144.وص.114، ص.03د اهللا مصطفى املراغي، الفتح املبني يف طبقات األصوليني، مرجع سابق، ج.عب
الكتـــاب العــــريب،   ، (دار01الشـــوكاين، إرشـــاد الفحـــول إىل حتقيـــق احلـــق مـــن علـــم األصـــول، حتقيـــق: أمحـــد عـــزو عنايـــة، ط.  3

 .33، ص. 02ج.م)، 1999-هـ1419
 .501، ص. 21بق، ج.الذهيب، سري أعالم النبالء، مرجع سا 4
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" يف ترمجة إمام احلـرمني اجلـويين، أنـه قـال: (ذهـب أئمـة السـلف النبالء  أعالم سريوذكر يف "
إىل االنكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إىل الرب تعاىل، والـذي 

حب "النـبالء" يف ترمجتـه، هكـذا نقـل عنـه صـا 1نرتضيه رأيا وندين اهللا بـه عقـدا اتبـاع سـلف األمـة).
وقال يف موضع آخر يف ترمجته يف "النبالء" إنه قال ما لفظه: (اشهدوا علي أين قد رجعت عـن كـل 

  . انتهى.2مقالة ختالف السلف)

الـرازي. هـم الـذين وسـعوا دائـرة و وهـؤالء الثالثـة أعـين: اجلـويين، والغـزايل، مث يقول الشـوكاين: (
جعــوا آخــرا إىل مــذهب الســلف كمــا عرفــت، فللــه احلمــد كمــا هــو لــه التأويــل، وطولــوا ذيولــه، وقــد ر 

  أهل.

ـا حـق وصـدق، وعلـى الوجـه الـذي أراده  وقال ابن دقيق العيد: ونقول يف األلفاظ املشـكلة إ
م  اهللا، ومن أول شيئا منها، فإن كان تأويله قريبا على ما يقتضيه لسـان العـرب، وتفهمـه يف خماطبـا

عــه، وإن كــان تأويلــه بعيــدا توقفنــا عنــه، واســتبعدناه، ورجعنــا إىل القاعـــدة يف مل ننكــر عليــه، ومل نبد
يف  3اإلميان مبعناه، مع التنزيه. وقد تقدمه إىل مثل هذا ابن عبد السالم كمـا حكـاه عنهمـا الزركشـي

  5.)، والكالم يف هذا يطول ملا فيه من كثرة النقول عن األئمة الفحول4"البحر"

   ﴿الفرع الثالث: نص ابن عاشور حول قوله تعالى   ﴾  

   ﴿يف جوابــه علــى ســؤال وجــه إليـــه حــول قولــه تعــاىل:   ﴾ طـــه] :

يقــول عــن املتشــابه: (فأمــا الســلف مــن الصــحابة فلــم خيــض مــنهم فيــه ســائل وال مســؤول، وال  ]05

                                                             
  .473، ص. 18ج. سابق،ال رجعامل النبالء، أعالم سري الذهيب، 1
  .474، ص. 18ج. ،نفسه رجعامل 2
 ولد احملدث األصويل الشافعي الفقيه اهللا عبد بأيب املكىن الزركشي املصري الرتكي اهللا عبد بن ادر بن حممد هو: الزركشي 3

 األصول، يف" اجلوامع جبمع املسامع تشنيف"و األصول، يف" احمليط البحر: "منها كثرية تصانيف له  ه،745 سنة مبصر
 طبقات يف املبني الفتح املراغي، مصطفى اهللا عبد.. ه794 سنة تويف. واملنطق واحلكمة الفقه أصول يف العجالن ولقطة

 .209.ص ،02.ج سابق، مرجع األصوليني،
 .41، ص.05ج.م)، 1994-هـ1414، (دار الكتيب، 01يط، ط.الزركشي، البحر احمل 4
  .34، ص. 02الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، مرجع سابق، ج. 5
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تطلبوا بيانه من الرسول، وتلك سنتهم يف أمثاهلا حني كانـت عقائـد األمـة سـاملة مـن الـدخل، وحـني  
كـــان معظــــم انصـــرافها إىل حســــن العمــــل. مث حـــدث التشــــوف إىل الغــــوص علـــى املعــــاين يف عصــــر 

م أسئلة السائلني، فأخذوا يسدون باب اخلوض يف مثل هذا، ويبتعدون التابعني. ورمب ا ظنت بكذا
عنه لواذا، وأحلقوه باملتشابه فقضوا باإلمساك عن تأويله، ويقولون آمنا به، ويتأولون لطريقتهم بقوله 

 [آل .﴾   ﴿مث بقولــــه:  ]07: عمــــران [آل ﴾.     ﴿تعــــاىل: 

ـم قـالوا يف آيـات املتشـابه: ولذلك نقل عن مجاعـة مـنه ]07: عمران منرهـا إمـرارا كمـا جـاءت بـال  م أ
  .ف وال تعطيل وال تشبيه وال متثيلكي

ومـن ...ودرج على ذلك معظم أئمة العصر الذي بعد عصر التابعني مثـل مالـك وأيب حنيفـة 
م، والطبقة اليت تليهم مثل الشافعي وأمحد بن حنبل والبخاري.   تبع طريقتهم من أصحا

االسـتواء معلـوم والكيفيـة جمهولـة، ويف اهللا عن هذه اآليـة فقـال للسـائل: وقد سئل مالك رمحه 
بدعــة. وأظنــك رجــل ســوء أخرجــوه  روايــة والكيــف غــري معقــول، واإلميــان بــه واجــب، والســؤال عنــه

   ...عين

طلــع الشــك بقرنــه يف نفـــوس مــن مل يزنــوا اإلميـــان حــق وزنــه، فاضـــطر املتكلمــون مــن أئمـــة مث 
ــا، إىل أن خيوضــوا يف اآليــات وتأويــل  اإلسـالم فيمــا اضــطروا إليــه مــن تبيــني حقـائق الصــفات وتعلقا
ا، إقناعــا للمرتــاب وإقماعــا ملــن جــاء يفــتح إلحلــاده البــاب. ومل يــروا عملهــم هــذا خمالفــا ملــ ا ا متشــا

درج عليــه الســلف ولكــنهم رأوا الســلف ســلكوا التأويــل بإمجــال ورأوا أنفســهم يف حاجــة إىل تفصــيل 
      ﴿التأويل ورأوا أن كلتا الطريقتني تأويل. وفسروا قوله تعاىل: 

  ﴾. ]مبعىن عطف قوله:  ]07: عمران آل﴿         

  على اسم اجلاللة....] 07: عمران [آل ﴾

مث قـــال: (الســـلف أرشـــدوا إىل تطلـــب الســـالمة مـــن اخلـــوض يف مثلـــه خشـــية قصـــور األفهـــام 
هم وأبـوا إال السـؤال وإدخـال الشـك تعـني سـلوك والتورط يف الشك، فلما مل ينصح الناس إىل نصح
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طريقة اخللف فهي أعلم، أي أدخـل يف العلـم، أي أكثـر علمـا ألن بيـان التأويـل وتفصـيله يكثـر فيـه 
  1االحتياج إىل االستدالل بالعلم والقواعد. وكلتا الطريقتني طريقة هدي يسع املسلم سلوكها).

  الفرع الرابع: االستنتاج والتعليق
  النقول املتقدمة عن اإلمام يالحظ اآليت:يف 

مــن ضــوابط الفتــوى الــيت جتلــت فيهــا: دقــة التشــخيص والتحليــل، االعتمــاد علــى الــدليل،  -
  .والتلميح إىل اختياره سعة االطالع، االعتدال والوسطية، توجيه األقوال

الـدليل، وإمنـا حماولة التقريب بني طوائف أهل السنة حول مسألة االخـتالف فيهـا لـيس يف  -
يف محلـه علــى معـىن معــني، فـاملنطلق واحــد والغايـة واحــدة؛ املنطلـق نصــوص القـرآن والســنة، والغايــة: 

 الوصول إىل صحة االعتقاد.
من املقاصد الشرعية الظاهرة هنا: الـدعوة إىل وحـدة الصـف اإلسـالمي، وتعلـم االخـتالف  -

 واحرتام املخالف. 
  م وتفسري اآليات، وحسن إدارة املناقشة بني املختلفني. صحة ما ذكره اإلمام من التقسي -

  السياسية الشرعية: الثانيالمبحث 
علــم السياســة الشــرعية علــم يبحــث فيــه عمــا تــدبر بــه شــؤون الدولــة اإلســالمية مــن القــوانني 

  2.مل يقم على كل تدبري دليل خاصظم اليت تتفق وأصول اإلسالم، وإن والن

قــوق عالقــة بالسياســة الشــرعية ككتابــه "حــوار عــن بعــد حــول حكتــب اإلمــام يف مواضــيع هلــا 
ألمــــن يف اإلســــالم وثقافــــة خطــــاب ا"رهــــاب التشــــخيص واحللــــول"، و"اإلاإلنســــان يف اإلســــالم"، و

موضـوع: 'املشـاركة السياسـية أحكامهـا ه "صناعة الفتـوى وفقـه األقليـات" تنـاول ويف كتاب .التسامح"
ـــ3وضـــوابطها' ت قضـــايا سياســـية  كمـــؤمتر "األقليـــات غـــري املســـلمة يف ، كمـــا ســـاهم يف مـــؤمترات حبث

                                                             
حممد الطاهر بن عاشور، حتقيقات وأنظار يف القرآن والسنة، ط.د، (تونس: الشركة التونسية/ اجلزائر: املؤسسـة الوطنيـة ينظر:  1

  .13م)، ص.1985للكتاب، 
 .04ه)، ص.1350 عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية، ط.د، (القاهرة: املطبعة السلفية، 2
 .371 ص. 3
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والقـول الفصـل أن هـذه القضـايا ممـا : (اجلزيـة" ـالذمـة  ـعن "اجلهـاد  ومما قاله فيه 1الديار اإلسالمية"
  2االجتهاد يف مراحل التاريخ).لشرعية اليت ختول أولياء األمور يدخل ضمن ما يسمى السياسة ا

ئب لقيــــام ضـــرورات معينــــة أو حاجـــة تقتضــــي المطلـــب األول: مســــألة 'الضـــرا
  ذلـك'

كــل القضــايا العامــة لألمــة إمنــا حتقــق املنــاط فيهــا اجلهــة الوالئيــة يقــول اإلمــام عــن الضــرائب: (
املختصـــة، كـــإنزال العقوبـــات وكفـــرض الضـــرائب ومصـــادرة األمـــوال لقيـــام ضـــرورات معينـــة أو حاجـــة 

أن يفــرض الضــرائب عنــدما يصــفر بيــت املــال،  تقتضــي ذلـــك، وقــد قــرر إمـــام احلــرمني أن اإلمــام لــه
ــم جنــود حمرتفــون  وذلــك ملواجهــة أعبــاء الدولــة، وخباصــة رواتــب اجلنــد الــذين مســاهم [املرتزقــة] أي أ

وقــــد شــــهد التــــاريخ اإلســــالمي نزاعــــا بــــني الفقهــــاء يف األنــــدلس يف مســــألة  3وليســـوا مــــن املتطوعــــة.
، وأصــل اجلــواز 5وخالفــه شــيخه أبــو ســعيد بــن لــب، 4الضــرائب علــى املســلمني، فــأفىت بــه الشــاطيب

ومـــن طريـــف مـــا يـــدل علـــى موقـــف بعـــض العلمـــاء مـــن  6إلمـــام احلـــرمني والغـــزايل لضـــرورات األمـــة.
الضرائب رفض أهل املرية باألندلس لدفع املعونة ألمري املسلمني يوسف ابن تاشفني حىت حيلـف يف 

وأصـل القصـة  ه شيء ليسـتوجب تلـك املعونـة.املسجد اجلامع حبضرة العلماء بأن بيت املال ليس في

                                                             
تمعات املسلمة:   1  م .07/05/2017. بتاريخ: http://peacems.comموقع منتدى تعزيز السلم يف ا
  .14ص.  الشرعي والدعوة إىل املبادرة"، مرجع سابق، ملؤمتر "األقليات الدينية يف البلدان اإلسالمية اإلطار الورقة التأطريية 2
هــــ)، ص. 1401 ، (مكتبـــة إمـــام احلـــرمني،02اجلـــويين، غيـــاث األمـــم يف التيـــاث الظلـــم، حتقيـــق: عبـــد العظـــيم الـــديب، ط. 3

249. 
، 02م)، ج.1992-هـــ1412(الســعودية: دار ابــن عفــان، ، 01، ط.الشــاطيب، االعتصــام، حتقيــق: ســليم بــن عيــد اهلــاليل 4

 .620ص. 
 إثـر الـدعاء" كمسـألة العلـم مـن مسـائل يف تـأليف غرناطـة، لـه شـيوخ ، شيخ الثعليب لب بن قاسم بن : فرجأبو سعيد بن لب 5

 تصـريف"و "اخلزرجـي مجـل شـرح"و "،الصـالة يف بالشـاذ القـراءة يف عرفـة ابن على الرد"و"، باألجرة اإلمامة" ومسألة"، الصلوات
 يف الزكيــــة النـــور شــــجرة خملـــوف، .هـــــ 782 :ســـنة احلجــــة ذي يف وتـــويف ،ه 701 :ســــنة مولـــده. مشــــهورة وفتـــاوى "،التســـهيل
 .331 .ص ،01.ج سابق، مرجع املالكية، طبقات

-هــ1413الكتـب العلميـة،  ريوت: دار، ( بـ01أبو حامـد الغـزايل، املستصـفى، حتقيـق: حممـد عبـد السـالم عبـد الشـايف، ط. 6
  .177م)، ص. 1993
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عنــد قــول خليــل يف بــاب الزكــاة  "حاشــيته"وذكرهــا البنــاين يف ، 2البــن خلكــان 1يف وفيــات األعيــان
يف هـذه القضـايا وأمثاهلــا هـو الــذي  4وهـذا يــدل علـى أن اإلمــام 3'ودفعـت لإلمـام العــدل وإن عينـا'،

  5حيقق املناط).

ئب إمنــا حيقــق املنــاط فيــه اجلهــات الوالئيــة ولــيس املفــيت  ويقــرر يف موضــع آخــر أن فــرض الضــرا
  6وال الفقيه قائال: (وهناك مسألة أخرى هي مسألة الضرائب حلاجة ميزانية الدولة).

  المطلب الثاني: التأصيل لرأي اإلمام في الضرائب

  األول: معنى الضريبة الفرع
السـنة املشـرفة أكثـر مـن مـرة، حـىت عقـد مل يرد لفـظ الضـريبة يف القـرآن الكـرمي، ولكنـه ورد يف 

 البخاري بابـا باسـم: 'بـاب ضـريبة العبـد، وتعاهـد ضـرائب اإلمـاء'، أورد فيـه حـديث أنـس بـن مالـك
   :النـيب  7حجـم أبـو طيبـة«الـذي رواه مسـلم أيضـا قـال  فـأمر لـه بصـاع ـ أو صـاعني ـ مـن ،

ر: (الضـريبة بفـتح املعجمـة فعيلــة قـال ابـن حجـ 8».طعـام، وكلـم مواليـه فخفـف عـن غلتـه أو ضـريبته

                                                             
 .118، ص. 07، مرجع سابق، ج.ابن خلكان، وفيات األعيان 1
 يف واســتقر هـــ، وعــاش 608 :ســنة أربيــل العــراق يف خلكــان، ولــد بــن بكــر أيب بــن إبــراهيم بــن حممــد بــن : أمحــدابــن خلكــان 2

 وفيـات خلكـان، احملروسـة. ابـن ه بدمشـق681تـويف سـنة: الزمـان".  أبنـاء وأنبـاء األعيـان "وفيـات كتـاب دمشق، وهو صاحب
 .09. ص ،04.ج السابق، املرجع األعيان،

 .328، ص. 02الزرقاين، شرح الزرقاين على خمتصر خليل، ومعه: الفتح الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين، مرجع سابق، ج.  3
  أي احلاكم. 4
. ابــن بيــه، إثــارات جتديديــة يف حقــوق األصــول، 86/87ابــن بيــه، تنبيــه املراجــع علــى تأصــيل فقــه الواقــع، مرجــع ســابق، ص 5

 .146مرجع سابق، ص.
 .96سابق، ص.املراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع ابن بيه، تنبيه  6
 بــن أنــس عنــه روى. أعلــم واهللا ميسـرة، وقيــل. نــافع وقيــل. دينـار امســه قيــل.   النــيب حيجـم كــان حارثــة بــين مـوىل أبــو طيبــة: 7

 االسـتيعاب الـرب، عبـد ابـن.. بسـبعمائة الـدرهم احلـج، يف النفقـة مثـل احلنـاء يف النفقة   النيب عن عنه وروى احلجامة يف مالك
  .1313. ص ،03.ج سابق، مرجع األصحاب، معرفة يف
احلــــديث:  البخــــاري، صــــحيح البخــــاري، مرجــــع ســــابق، كتــــاب اإلجــــارة، بــــاب ضــــريبة العبــــد، وتعاهــــد ضــــرائب اإلمــــاء، رقــــم 8

، صــحيح مســلم، مرجــع ســابق، كتــاب املســاقاة، بــاب حــل أجــرة احلجامــة، رقــم احلــديث: . مســلم93، ص.03، ج.2277
  .1204، ص. 03، ج. 1577
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مبعىن مفعولة ما يقدره السـيد علـى عبـده يف كـل يـوم وضـرائب مجعهـا، ويقـال هلـا خـراج وغلـة بـالغني 
  1.املعجمة وأجر، وقد وقع مجيع ذلك يف احلديث)

واحلــديث يــدل برواياتــه علــى جــواز الضــريبة اليوميــة املفروضــة مــن الســيد علــى عبــده وجاريتــه 
احلـر، كمـا يـدل علـى تـدخل الدولـة ملراقبـة ذلـك حـىت ال حيـدث ظلـم أو حيـف، وهـل مقابل عملها 

  2ميكن أن تقاس عليه الدولة يف فرض ضرائب عادلة؟.

ـــة، تبعـــا و  الضـــريبة كمـــا عرفهـــا علمـــاء املاليـــة: (فريضـــة إلزاميـــة، يلتـــزم املمـــول بأدائهـــا إىل الدول
ليه من وراء اخلدمات الـيت تؤديهـا السـلطات ملقدرته على الدفع، بغض النظر عن املنافع اليت تعود ع

العامـــــة، وتســـــتخدم حصـــــيلتها يف تغطيـــــة النفقـــــات العامـــــة مـــــن ناحيـــــة، وحتقيـــــق بعـــــض األهـــــداف 
االقتصـــادية واالجتماعيـــة والسياســـية وغريهـــا مـــن األغـــراض الـــيت تنشـــد الدولـــة حتقيقهـــا مـــن ناحيـــة 

  3أخرى).

  رائبالفرع الثاني: الضرورة والحاجة المجيزة لفرض الض
يف نـــص املســـألة الســـابق يـــربط اإلمـــام مســـألة فـــرض الضـــرائب بــــ 'ضـــرورات معينـــة'، و'حاجـــة 
تقتضــي ذلـــك'، و'حلاجــة ميزانيــة الدولــة'، ومــا أطلقــه اإلمــام هنــا دون توضــيح للضــرورة واحلاجــة قــد 
حبثه بإسهاب يف كتابه "صناعة الفتوى وفقـه األقليـات"، حيـث يقـول: (الضـرورة: أمـر إذا مل يرتكبـه 

ـا أصــوليا: الكلــي امل ـا تطلــق علـى احلاجــة. وأ ضـطر هلــك أو قـارب اهلــالك، يف معناهـا األخــص وأ
  الذي ينتظم احملافظة على ضرورات احلياة اخلمس من جهة الوجود ومن جهة العدم... 

واحلاجــة اصــطالحا: مـــا نــزل عــن الضـــرورة حبيــث يــؤدي فقـــده إىل مشــقة وقلــق وحصـــوله إىل 
جة منهـا مـا هـو حاجـة عامـة بشـرية وهـذه حتـدث حكمـا مسـتمرا وهـي مـن مث إن احلا سعة وتبسط.

                                                             
: حممــد فــؤاد عبــد البــاقي، قــام بإخراجــه وصــححه وأشــرف علــى طبعــه: قمــهبخــاري، ر ابــن حجــر، فــتح البــاري شــرح صــحيح ال 1

  .458، ص. 04ه)، ج. 1379حمب الدين اخلطيب، ط.د، (بريوت: دار املعرفة، 
-ه1422، (بـــريوت: دار البشـــائر، 01علــي حمـــي الـــدين علـــي القــره داغـــي، حبـــوث يف فقـــه املعــامالت املاليـــة املعاصـــرة، ط. 2

 .13م)، ص. 2001
  . نقال عن حممد فؤاد إبراهيم، مبادئ علم املالية.997يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص. 3
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باب الكلي الذي ال جيب حتققه يف آحاد صوره فتكون أساسا لالستحسان واالستصالح. وحاجـة 
ا رخصة باملعىن األخص).   1خاصة فقهية تعترب توسيعا للضرورة تعطي حكمها وتقدر بقدرها وأ

  بط فرض الضرائب بالضرورة والحاجةالفرع الثالث: نقول عن الفقهاء تض
يقـول أبـو حامـد الغــزايل: (فتوظيـف اخلـراج مــن املصـاحل فهـل إليــه سـبيل أم ال؟ قلنـا: ال ســبيل 
إليه مع كثرة األموال يف أيدي اجلنـود، أمـا إذا خلـت األيـدي مـن األمـوال ومل يكـن مـن مـال املصـاحل 

كسب خليف دخول الكفار بالد اإلسالم ما يفي خبراجات العسكر ولو تفرق العسكر واشتغلوا بال
يف بــالد اإلســالم، فيجــوز لإلمــام أن يوظــف علــى األغنيــاء  2أو خيــف ثــوران الفتنــة مــن أهــل العرامــة

  3مقدار كفاية اجلند).
يقـول الشـاطيب: (إنـا إذا قررنـا إمامـا مطاعـا مفتقـرا إىل تكثـري اجلنـود لسـد الثغـور ومحايـة امللــك 

املــال وارتفعــت حاجــات اجلنــد إىل مــا ال يكفــيهم، فلإلمــام ـ إذا كــان املتســع األقطــار، وخــال بيــت 
 4عدال ـ أن يوظف على األغنياء ما يراه كافيا هلم يف احلال، إىل أن يظهر مال بيت املال).

جــاء يف املعيــار املعــرب: (إن األصــل أن ال يطالــب املســلمون مبغــارم غــري واجبــة بالشــرع، وإمنــا 
ه القرآن والسنة، كالفيء والركاز وإرث من يرثه بيت املـال. وهـذا مـا أمكـن يطالبون بالزكاة وما أوجب

به محل الوطن وما حيتاج إليه من جنـد ومصـاحل املسـلمني وسـد ثلـم اإلسـالم، فـإذا عجـز بيـت املـال 
مث  .عن أوراق اجلند وما حيتاج إليه من آلة حرب وعدة، فيوزع على الناس مـا حيتـاج إليـه مـن ذلـك)

أن يصرف مصرفه حبسـب ، و أن يتصرف فيه بالعدل، و أن تتعني احلاجة لجواز، وهي:ذكر شروطا ل
أن يتفقـد هـذا ، و أن يكون الغرم على من كان قادرا من غـري ضـرر وال إجحـاف، و املصلحة واحلاجة

  5.يف كل وقت
                                                             

 .311ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مرجع سابق، ص. 1
 .395، ص. 12: الشدة والشراسة واحلدة. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج. العرامة 2
 .177مرجع سابق، ص.  تصفى،أبو حامد الغزايل، املس 3
، ص. 02عنون الشاطيب هلذه املسألة بـ ' توظيف اإلمـام علـى األغنيـاء عنـد احلاجـة'. الشـاطيب، االعتصـام، مرجـع سـابق، ج. 4

620.  
الونشريســي، املعيــار املعــرب واجلــامع املغــرب عــن فتــاوي إفريقيــة واألنــدلس واملغــرب، خرجــه مجاعــة مــن الفقهــاء بإشــراف حممــد  5

، 11م)،ج.1981-ه1401، ط.د، (الربـــاط: وزارة األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمية/ بـــريوت: دار الغـــرب اإلســـالمي، حجـــي
 .127/128ص.
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: (والــذي يظهــر لنــا رجحانــه هــو أن األصــل 1يقـول الشــيخ علــي حمــي الــدين علــي القــره داغــي
فرض الضرائب، ولكنـه يسـتثىن مـن هـذا األصـل حـاالت الضـرورة واحلاجـة امللحـة للدولـة عدم جواز 

  2املسلمة مع ضرورة توافر ضوابط العدالة واملساواة وعدم اجلور واالعتساف واإلجحاف).

 : االستنتاج والتعليقالفرع الرابع
  من خالل تأصيل رأي اإلمام يالحظ أن:

رورات معينـــة'، و'حاجـــة تقتضـــي ذلــــك'، و'حلاجـــة رأي اإلمـــام يف فـــرض الضـــرائب لــــ 'ضـــ -
ميزانيــة الدولــة'، رأي وجيــه وصــائب، وهــو رأي متكامــل إذا مــا أضــفنا إليــه حبثــه فيمــا يتعلــق بقاعــدة 

  'الضرورة واحلاجة اليت تنزل منزلتها'.
من القواعـد الـيت بـين عليهـا هـذا الـرأي: حتقيـق املنـاط، الضـرورة الـيت تقـدر بقـدرها، احلاجـة  -

 يت تنزل منزلة الضرورة، تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة.ال

ا. -  صحة نسبة األقوال إىل أصحا

 : األخالق واآلدابث الثالثالمبح

 3'ومعنى السلفية المطلب األول: نص مسألة 'التشهير بالعلماء
لقـــد   بســـم اهللا الـــرمحن الـــرحيم الســـالم علـــيكم...إىل املشـــايخ العلمـــاء:، أوال: نـــص الســـؤال

كثــرت فتنــة التشــهري بــني الشــباب، فمــا مــن عــامل أو طالــب علــم إال انتقصــوه وتكلمــوا فيــه، مث هــم 
مبــرط مــن الســلفية ينســبونه ظلمــا  يــدعون الســلفية، كيــف التعامــل مــع هــؤالء األدعيــاء الــذين تلبســوا

  عدوانا هلا؟ مث هل هناك تعريف شامل ملعىن السلفية؟ وما رأيكم يف منهج املوازنات؟و 

                                                             
  التأمني"العراق، من مؤلفاته:  بكوردستان م،1949 عام: السليمانية حملافظة التابعة داغ] [القره مبدينة ولد داغي: القره 1

ا مع املالية ، و"احلقوق"اإلسالمي التكافلي  قضايا فقه يف اإلسالمي"، و"حبوث االقتصاد إىل املعاصرة"، و"املدخل تطبيقا
 م.08/11/2017املعاصرة"... وغريها كثري.. ينظر موقعه اإللكرتوين الرمسي. بتاريخ:  الزكاة

  .55علي حمي الدين علي القره داغي، حبوث يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، مرجع سابق، ص.  2
. موقـــــــع اإلمـــــــام: الفتـــــــاوى، التشـــــــهري بالعلمـــــــاء، http://www.islamtoday.net :موقـــــــع اإلســـــــالم اليـــــــوم 3

  م.07/05/2017بتاريخ:
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وعلــيكم  ة والســالم علــى رســول اهللا، وبعــد..احلمــد هللا وحــده، والصــال، ثانيــا: نــص الفتــوى
السـالم ورمحــة اهللا وبركاتــه. الســؤال يشــتمل علــى عــدة شــعب أو فــروع، وقــد يكــون مــن املناســب أن 

  نتكلم عن كل واحدة منها: 

هــي تشــهري الشــباب بالعلمــاء، وهــذا كمــا هــو معــروف ال جيــوز، والعلمــاء مــن  :الشــعبة األوىل
  ﴿والعلمـــــاء العـــــاملون هـــــم قمـــــة املـــــؤمنني، واهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل يقـــــول:  .املـــــؤمنني

                    ﴾. 58:[األحزاب[  

فهم مؤمنون ال جيـوز إيـذاؤهم، وال جيـوز قـذفهم، وهـو مـن بـاب البهتـان واإلمث العظـيم، واإلمث 
املبني، فهذا التشهري يف غـري حملـه، وخباصـة إذا كـان صـادرا عـن صـغار السـن، قليلـي العلـم، ضـعيفي 

ــؤالء أال يشــهروا بالعلمــاء، وأن يتبعــوا العلمــاء يف أقــواهلم وأفعــاهلم؛ حــ ىت يصــلوا إىل املعرفــة، فحــري 
درجة من العلم والتبصر تسمح هلم بتمييز الطيب من اخلبيث، والغث مـن السـمني، والصـحيح مـن 
الســـقيم، والتعامـــل مـــع هـــؤالء هـــو تبصـــريهم، وأن نطلـــب مـــنهم أن يدرســـوا الفقـــه، أن يتعلمـــوا، أن 

اء، فالــذي يتفقهـوا؛ ألن اإلنســان إذا مل يتفقــه فهــو أعمــى خيــبط خــبط عشــواء، وخيــبط يف ليلــة ظلمــ
أوصي به مجيع إخواننا وشبابنا أن يتعلموا؛ ألن العلم ال بديل عنه، فإنك إذا تعلمت عرفت احلـق، 

  1(اعرف الرجال باحلق وال تعرف احلق بالرجال). :وكما قال أمري املؤمنني علي 

اطــل؟ قــال لــه: والــزبري، رضــي اهللا عنهمــا، كانــا علــى ب 2حينمـا قــال لــه رجــل: أتظــن أن طلحــة
  .ك رجل ملبوس عليكإن

                                                             
  .382، ص.04ه)، ج.1407، (بريوت: دار الكتاب العريب، 03الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ط. 1
 بــن لــؤي بــن كعــب ابــن مـرة بــن تــيم بــن ســعد بــن كعـب بــن عمــرو بــن عثمــان بــن اهللا عبيـد بــن : طلحــةاهللا عبيــد بــن طلحــة 2

 واتقــى بنفســه،   اهللا رســول ووقــى حســنا، بـالء أحــد يــوم املشــاهد، وأبلــى مــن بعـدها ومــا أحــدا التيمــي، شــهد القرشــي غالـب
الشـورى، قتـل  فـيهم  عمـر  جعـل الستة الذين وأحد باجلنة، هلم املشهود العشرة أحد إصبعه، وهو شلت حىت بيده عنه النبل
 األصـحاب، معرفـة يف االسـتيعاب الـرب، عبـد ابـن .ه36سـنة:  اآلخـرة مجـادى مـن خلـون لعشـر اجلمـل وقعة وكانت .اجلمل يوم

  .764. ص ،02.ج سابق، مرجع
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فهذا سببه هو اجلهـل، فعلـى اإلنسـان أن يـتعلم الكتـاب والسـنة، واخـتالف العلمـاء وأقـواهلم، 
ومواضـــع اخلـــالف ومواضـــع اإلمجـــاع، وحينئـــذ ســـيكون متبصـــرا، وبالتـــايل يســـتطيع أن يعـــرف صـــدق 

ة، وكثـــري مـــن القائـــل أو كذبـــه، أو أن كـــل األقـــوال هـــي أقـــوال مقبولـــة، وكثـــري مـــن األقـــوال يف الشـــريع
 1،االختالف بني العلمـاء هـو اخـتالف محيـد كمـا يقـول الشـيخ العالمـة ابـن القـيم ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ

فــاالختالف ســـنة مـــن ســنن احليـــاة، يعـــين البــد أن نوســـع صـــدورهم لالخــتالف، والبـــد أن نعلمهـــم 
ومواضـع اإلمجـاع،  الفقه، أن يتفقهوا، فإذا عرفـوا الفقـه وعرفـوا اخـتالف العلمـاء ومواضـع االخـتالف

وأسباب اختالف العلمـاء فعسـى أن يكونـوا علـى بصـرية، وأن يعـاجل جهلهـم وغلـوهم، وتـنطعهم يف 
  بعض األحيان.

: وهـــي مـــا يتعلـــق بالســـلفية، الســـلفية هـــي نســـبة إىل الســـلف، وطبعـــا ال يوجـــد الشـــعبة الثانيـــة
ميكـــن أن نقـــول: إن تعريـــف علـــى األقـــل بالنســـبة يل كامـــل شـــامل متفـــق عليـــه، وجممـــع عليـــه، بـــل 

السلفية توجه فكري، أو مدرسة فكرية عقدية، ترى االلتـزام مبـا كـان عليـه السـلف مـن عـدم التأويـل 
يف الصــفات، والوقــوف مــع نصــوص القــرآن والســنة، مــع االحــرتاز واالبتعــاد مــن البــدع، هــذه تقريبــا 

ر املختلــف فيهــا، اخلطــوط العريضــة للســلفية دون دخــول يف تفاصــيل قــد تــؤدي إىل شــيء مــن األمــو 
فالســلفي يتميـــز باالبتعـــاد مـــن البدعــة، طبعـــا بعـــدم القـــول بانقســام البدعـــة إىل حســـنة وقبيحـــة، بـــل 
يسـتقبح كــل البـدع، وتقــول بعــدم التأويـل فيمــا ورد يف القـرآن والســنة مــن الصـفات، طبعــا يف أصــلها 

ـ مــع تفــاوت يف هــذه متنــع اخلــوض، مترهــا كمــا هــي، كمــا جــاء عــن اإلمــام أمحــد ـ رمحــه اهللا تعــاىل 
املدرســـة بـــني مـــن يتشـــدقون بالتمســـك بـــالظواهر وبـــني مـــن يكـــون دون ذلـــك، املهـــم هـــذه اخلطـــوط 

  العريضة يف ذلك.

﴿: املوازنــــة أصــــل يف كتــــاب اهللا، يقــــول اهللا ســــبحانه وتعــــاىل: الشــــعبة الثالثــــة   

                   ﴾. البقرة] :

219[.  
                                                             

هــ 1415مؤسسـة الرسـالة/ الكويـت: مكتبـة املنـار اإلسـالمية، ، (بـريوت: 27زاد املعـاد يف هـدي خـري العبـاد، ط.ابن القـيم،  1
  .266، ص. 01م)، ج.1994-
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هذا أصل يف التوازن بني املصاحل واملفاسد، بني اإلمث والنفع، فالتوازن أصل وبـىن العلمـاء علـى 
الشـــرين، وأخـــف الضـــررين، وأخـــف احلـــرامني، وأخـــف قاعـــدة التـــوازن بـــني الشـــرين فريتكـــب أخـــف 

املكروهني، كما يقول ابن تيميـة يف منهجـه: أخـف املكـروهني أو أخـف الضـرين إن مل يكـن بـد مـن 
   1الضرين قدم.

فهــذه قاعــدة شــرعية اتفــق عليهــا العلمــاء، وكــذلك شــرحها ابــن القــيم شــرحا طــويال، وكــذلك 
ف العلمـــاء يف أصـــلها، ولـــو اختلفـــوا يف تفاصـــيلها ويف الشـــاطيب يف املوافقـــات، وهـــي قاعـــدة ال خيتلـــ

أمثلتها، وهلـذا البـد مـن معرفـة املصـاحل واملفاسـد، ومـا مـن مسـألة، ومـا مـن قضـية يف هـذه الـدنيا، أو 
عمــل يف هــذه الــدنيا إال وفيــه مصــلحة ومفســدة، كمــا يقــول الشــاطيب: ال توجــد مصــلحة عريــة عــن 

 العاريــة عــن املفاســد يف احليــاة، يف حيــاة النــاس، مــا يســمى . يعــين: املصــاحل2املفســدة يف هــذه الــدنيا
بالعادات واملعامالت، وال توجد مفسدة عارية عـن مصـلحة، ولكـن العـربة بالغالـب مـن املصـلحة أو 
املفسدة، من اإلمث أو النفع، كما جاء يف اآلية الكرمية، فاملوازنات هلا قيمتها وال يكون الفقيـه فقيهـا 

رمات ليست على وزان واحـد، وهـي عبـارة الشـاطيب ـ يرمحـه اهللا تعـاىل ـ والواجبـات ـ إال مبعرفة أن احمل
، فقــد تــرتك بعــض الواجبــات ملصــلحة، وقــد تــرتك بعــض احملرمــات 3أيضــا ـ ليســت علــى وزان واحــد

ملصــلحة أخــرى، وهــذا أمثلتــه كثــرية، عــدم اخلــروج علــى والة األمــور حــىت لــو اتســموا بــاجلور والظلــم، 
هـل السـنة ـ رمحهـم اهللا تعـاىل ـ ملـاذا؟ ملـا يـؤدي إليـه مـن املفسـدة، فـال ميكـن أن ننظـر وهـذا مـذهب أ

إىل مصــلحة قــد تكــون املفســدة يف األمــر أرجــح مــن املصــلحة، ونعتــرب أن هــذه املصــلحة، هنــاك مــا 
 يسمى باملصاحل امللغاة؛ ألن املصاحل إما أن تكون معتربة وإما أن تكون ملغاة، واالعتبـار يف املصـاحل
متفــاوت، فهنــاك املناســب املعتــرب بــالنص، وهــذا يســمى باملناســب املــؤثر، وهنــاك املناســب املالئــم، 
وهنــاك املناســب املرســل، الــذي مل يشــهد لــه الشــرع باعتبــار وال إلغــاء، فهــذه توازنــات فيمــا يســمى 
باملناسب، وهو يقوم على املصلحة، وهو احلكم الذي إذا رتب على الوصف نشأت عقبه مصـلحة 

                                                             
هـــ  1406سـعود اإلسـالمية،  ، (جامعــة اإلمـام حممـد بــن01منهـاج الســنة النبويـة، حتقيـق: حممــد رشـاد سـامل، ط.ابـن تيميـة،  1
  .118، ص. 60م)، ج.1986 -
 .358، ص. 02الشاطيب، املوافقات، مرجع سابق، ج. 2
  .142، ص. 03، ج.نفسهاملرجع  3
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من نوع املصاحل اليت يهتم الشارع جبلبها، أو درئت من نوع املفاسد اليت يهـتم الشـارع بـدرئها، وهـو 
أمر طويل يف أصـول الفقـه، علـى صـاحبه أن يراجـع مـا كتبـه العلمـاء، ومـا كتبنـاه أيضـا يف حبـث عـن 

  .. واهللا أعلم1املصلحة املرسلة

  'معنى السلفيةو  المطلب الثاني: التأصيل لفتوى 'التشهير بالعلماء

  الفرع األول: التشهير بالعلماء من التطرف
مـن فــنت العصــر الوقــوع يف أعــراض العلمـاء، واالنتقــاص مــن أقــدارهم، وتبــديعهم أو تفســيقهم 
بـــل وتكفـــريهم، وقـــد يصـــل األمـــر يف بعـــض األحيـــان إىل قـــتلهم، وهـــذا مـــن التطـــرف الـــذي حـــذر 

ـى عــن التكفــري دان كــل أسـباب التأاإلسـالم مــن مجيـع صــوره، يقــول اإلمـام: (اإلســالم  طــرف فقــد 
ومــن لعــن مؤمنــا فهــو كقتلــه، ومــن : «ولــه رســول اهللا إن تكفــري املســلم كقتلــه، وذلــك يف قوقــال: 

ى عن التشدد يف حديث أنـس2»قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ال تشـددوا علـى أنفسـكم « : و
ــى اإلســالم عــن الغلــو يف 3»علــيهمفيشــدد علــيكم، فــإن قومــا شــددوا علــى أنفســهم فشــدد اهللا   ،

إيــاكم «عنــه عليــه الصــالة والســالم:   الــدين وهــو املعــرب عنــه بــالتطرف ففــي حــديث ابــن عبــاس 
ـــى عـــن التنطـــع وهـــو كـــالغلو 4»والغلـــو يف الـــدين، فإمنـــا أهلـــك مـــن كـــان قـــبلكم الغلـــو يف الـــدين ، و

قاهلـــا » هلـــك املتنطعـــون« : التجـــاوز للحـــدود يف األقـــوال واألفعـــال، ففـــي حـــديث ابـــن مســـعود

                                                             
، 04م، ج.2004-ه1425،  15:، العـــــــدد15:املصـــــــاحل املرســـــــلة، جملـــــــة جممـــــــع الفقـــــــه اإلســـــــالمي، الـــــــدورةابـــــــن بيـــــــه،  1

 .510ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص...211ص.
، 6047البخــــاري، صــــحيح البخــــاري مرجــــع ســــابق، كتــــاب األدب، بــــاب مــــا ينهــــى مــــن الســــباب واللعــــن، رقــــم احلــــديث:  2

  .15، ص.08ج.
، 4904، مرجــــع ســـابق، كتــــاب األدب، بـــاب يف احلســــد، رقـــم احلــــديث: داود، ســـنن أيب داود حـــديث حســــن لغـــريه: أبــــو 3

  .265-264،  ص. 07ج.
، 3029مرجع سابق، أبواب املناسك، باب قـدر حصـى الرمـي، رقـم احلـديث: صحيح: ابن ماجة، سنن ابن ماجه،  إسناده 4

 .228، ص. 04ج.
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، وهــذه األلفــاظ الثالثــة تعــين االبتعــاد عــن االعتــدال يف األفكــار واألقــوال وكــل ذلــك خيــالف 1ثالثــا
  2منهج الوسطية ويؤدي إىل التعصب والفتنة).

، ة الفقـــه يف الشــريعة نصوصـــا ومقاصـــد(قلـــ ومــن أســـباب التطــرف والغلـــو عنـــد مــن وقـــع فيــه:
متاهات التكفري والتضـليل، وحماكمـة املسـلمني، اعتمـادا علـى مرجعيـة،  وعدم فقه الواقع، أوقعها يف

  3مسحت لنفسها باحلكم، والفتوى، يف أخطر القضايا، وهي قضايا الدماء واألموال واألعراض).

  الفرع الثاني: معنى السلفية
ذا االسم ا من يتسمون   عرف اإلمام السلفية بناء على أهم اخلطوط العريضة اليت يتصف 

  يف الواقع املعاصر، لكن ماذا عن هذا االسم؟

املتواليــة   نســيب ميكــن أن تتعــاوره األزمنــة إذا أريــد بكلمــة [الســلف] معناهــا اللغــوي، فهــو معــىن
كلهـا، ككلمــة [قبــل] سـواء بســواء. فــإن كــل زمـن مــن األزمــان سـالف بالنســبة إىل األزمنــة اآلتيــة يف 

قته ومـرت قبلـه. غـري أن هـذه الكلمـة قـد اكتسـبت معـىن أعقابه، وخلف بالنسبة إىل األزمنة اليت سب
اصــطالحيا ثابتــا غــري هــذا، ال تتجــاوزه وال تنتقــل منــه إىل ســواه، وتســتعمل الكلمــة يف الداللــة علــى 

  هذا املعىن االصطالحي، بصدد احلديث عن أفضل العصور اإلسالمية وأوالها باالقتداء واالتباع. 

الكلمـــة، هـــو القـــرون الثالثـــة األوىل مـــن عمـــر هـــذه األمـــة واملعـــىن االصـــطالحي املســـتقر هلـــذه 
، فيمــــا رواه م، وإمنــــا مصــــدره قــــول رســــول اهللا اإلســــالمية، أمــــة ســــيدنا حممــــد عليــــه الصــــالة والســــال

                                                             
 .2055ص.  ،04، ج.2670مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب العلم، باب هلك املتنطعون، رقم احلديث:  1
.ابــن بيـــه، خطــاب األمــن يف اإلســـالم، مرجــع ســـابق، 83/84ابــن بيــه، اإلرهـــاب: التشــخيص واحللــول، مرجـــع ســابق، ص. 2

  .38ص.
  .45ابن بيه، اإلرهاب التشخيص واحللول، املرجع السابق، ص. 3
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م، : «الشيخان من رواية عبد اهللا بـن مسـعود  م، مث الـذين يلـو خـري النـاس قـرين، مث الـذين يلـو
  1.2»ينه، وميينه شهادتهمث جييء أقوام تسبق شهادة أحدهم مي

صــاحب كتــاب "قواعــد بعضــا منهــا والســمات الــيت ذكرهــا اإلمــام يف تعريــف الســلفية ذكرهــا 
املنهج السلفي يف الفكر اإلسالمي" بقوله: (وظهـر مصـطلح السـلف حيـث دار النـزاع حـول أصـول 

نبغـــي ظهـــور الـــدين بـــني الفـــرق الكالميـــة، وحماولـــة اجلميـــع االنتســـاب إىل الســـلف الصـــاحل، فكـــان ي
ـــا أيضـــا للفهـــم  قواعـــد واضـــحة لالجتـــاه الســـلفي متيـــزه عـــن مـــدعي االنتســـاب للســـلفية، ويسرتشـــد 

  الصحيح للعقيدة اإلسالمية:

  القاعدة األوىل: تقدمي الشرع على العقل

  القاعدة الثانية:  رفض التأويل الكالمي

  3القاعدة الثالثة: االستدالل باآليات والرباهني القرآنية).

لفكــر اإلســالمي أصــبحت [الســلفية] علمــا علــى أصــحاب مــنهج االقتــداء بالســلف مــن ويف ا
  4..).الصحابة والتابعني من أهل القرون الثالثة األوىل، وكل من تبعهم من األئمة، كاألئمة األربعة

لكن البد من هذا التوضيح: (فإن اتباع السلف ال يكون باالحنباس يف حرفية الكلمـات الـيت 
ـا أو ـم أنفســهم مل يفعلـوا ذلـك. وإمنــا يكـون بــالرجوع إىل  نطقـوا  املواقــف اجلزئيـة الـيت اختــذوها، أل

مـــــا احتكمـــــوا إليـــــه مـــــن قواعـــــد تفســـــري النصـــــوص وتأويلهـــــا وأصـــــول االجتهـــــاد والنظـــــر يف املبـــــادئ 
                                                             

البخــاري، صــحيح البخــاري، مرجــع ســابق،  كتــاب الشــهادات، بــاب: ال يشــهد علــى شــهادة جــور إذا أشــهد، رقــم احلــديث:  1
، بـاب فضـل الصـحابة مث  ،  كتـاب فضـائل الصـحابة . مسلم، صحيح مسلم، مرجـع سـابق171، ص. 03، ج. 2652

م، رقم احلديث:  م مث الذين يلو   .1963، ص. 04، ج. 2533الذين يلو
-ه1431، (دمشــق: دار الفكــر، 14حممــد ســعيد رمضــان البــوطي، الســلفية مرحلــة زمنيــة مباركــة ال مــذهب إســالمي، ط. 2

  .09م)، ص.2010
م)، 2005، (بــــــريوت: دار الكتــــــب العلميــــــة، 01يف الفكــــــر اإلســــــالمي، ط. مصــــــطفى حلمــــــي، قواعــــــد  املــــــنهج الســــــلفي 3

 .175- 159ص.
 -ه1411 ، (اإلســــــكندرية: دار الــــــدعوة،02، الســـــلفية بــــــني العقيــــــدة اإلســـــالمية والفلســــــفة الغربيـــــة، ط.مصـــــطفى حلمــــــي4

 .03م)، ص.1991
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واألحكام. والرجوع إىل هذه القواعد واألصول واجب املسلمني كلهم يف سائر العصور، فال خيـتص 
ــا ســلف دون خلـــف، بــل هـــو القاســم املشــرتك والنســـيج اجلــامع لشـــىت بــالرجوع  إليهــا واالنضـــباط 

  1.)فئات املسلمني على اختالف عصورهم وأمكنتهم

مشل ملا أصـبحت عليـه السـلفية اليـوم بتقسـيمها إىل: وضع آخر بني اإلمام تعريفا أدق وأويف م
فنحن سلفيون أيضا لكن بعضنا ظـاهري  مظهرية ومعللة، قائال: (لن حيول أحد بيننا وبني السلفية،

  .2وبعضنا معلل، وهذا هو الفرق)

خالل القرنني التاسع عشر والعشرين، لعبت املؤثرات الفكرية والثقافيـة الغربيـة، ووالدة القـوى 
اإلسالمية السياسية، أدوارا إضافية يف تكاثر التعبريات السلفية وتعددها: سلفية إصالحية جتديدية، 

ظـــة، نصـــية وأقـــرب ألهـــل احلـــديث؛ ســـلفية معاديـــة للتمـــذهب، وســـلفية متصـــاحلة مـــع وســـلفية حماف
ــال  املــذاهب الفقهيــة؛ ســلفية علميــة، وســلفية علميــة دعويــة؛ ســلفية مسيســة، وســلفية بعيــدة عــن ا
السياســــي؛ ســــلفية مســــلحة، وســــلفية مناهضــــة للتســــلح؛ ســــلفية معارضــــة، وأخــــرى مواليــــة ألنظمــــة 

  3.احلكم

  الموازنة بين المصالح والمفاسدالفرع الثالث: 
الشريعة جاءت ملصاحل العباد، ودفع الضـرر عـنهم، وعـن هـذه احلقيقـة يقـول ابـن القـيم ـ رمحـه 

فــإن الشــريعة مبناهــا وأساســها علــى احلكــم ومصــاحل العبــاد يف املعــاش واملعــاد، وهــي عــدل   اهللا ـ:(
ت عـن العـدل إىل اجلـور، وعـن كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها؛ فكـل مسـألة خرجـ

                                                             
  .12مرجع سابق، ص.حممد سعيد رمضان البوطي، السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي،  1
)، بتاريخ: 46فقه الواقع (حماضرة مرئية: الدقيقة  -موقع اإلمام، حماضرة العالمة ابن بيه يف جامعة الزيتونة 2

  م04/06/2018
، ، ( قطــــــر: مركــــــز اجلزيــــــرة للدراســــــات01جمموعـــــة مــــــن البــــــاحثني، الظــــــاهرة الســــــلفية التعدديــــــة التنظيميـــــة والسياســــــات، ط. 3

 .31م)، ص.2014-ه1435
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الرمحـة إىل ضـدها، وعـن املصـلحة إىل املفسـدة، وعـن احلكمـة إىل البعـث؛ فليسـت مـن الشــريعة وإن 
  1أدخلت فيها بالتأويل).

ـا بـني مـا تنـازع مـن املصـاحل و  يعرف فقه املوازنات بأنه: (جمموعة املعايري واألسس اليت يرجح 
  2ينبغي فعله، وأيهما ينبغي تركه). أو املفاسد، ويعرف به أي املتعارضني

ـــار أهـــون الشـــرين'، و'إذا تعـــارض  عـــرب الفقهـــاء عـــن قضـــية املوازنـــات بعـــدة قواعـــد منهـــا: 'خيت
يتحمـل الضـرر اخلـاص لـدفع الضـرر العـام'، أعظمهمـا ضـررا بارتكـاب أخفهمـا'، و'مفسدتان روعي 

ضـرران، ومل ميكــن اخلـروج عنهمــا  و 'الضـرر ال يــزال مبثلـه'، و'إذا اجتمــع مكروهـان، أو حمظــوران، أو
  وجب ارتكاب أخفهما'.

   ﴿استدل اإلمام عن أصل املوازنات يف القرآن بقوله تعاىل:   

                 ﴾. 219:[البقرة[.  

ووجه الداللة من اآلية: أن علة التحرمي هي زيادة املفسـدة علـى املصـلحة املتحققـة مـن شـرب 
اخلمر، ولعب امليسر، فاإلمث الكبري واملفسدة يف ذهاب العقل، وما يرتتب عليه من تصـرفات سـيئة، 

ا، فحرمــــت اخلمــــر وامليســــر أعظـــم كثــــريا مــــن مصــــلحة الـــربح، واملتعــــة،  والنشــــوة، املرتتبــــة علـــى شــــر
املوازنـــة بـــني املصـــاحل أو املنـــافع أو اخلـــريات املشـــروعة  وأهـــم مـــا يقـــوم عليـــه فقـــه املوازنـــات: 3لـــذلك.

واملوازنـة  واملوازنـة كـذلك بـني املفاسـد أو املضـار أو الشـرور املمنوعـة بعضـها وبعـض. بعضها وبعض.
 4اخلريات والشرور إذا تصادمت وتعارض بعضه ببعض.بني املصاحل واملفاسد أو 

                                                             
، 03ج.، )هـــ 1423 اجلــوزي، ابــن دار: الســعودية( ،01.ط مشــهور،: حتقيــقابــن القــيم، إعــالم املــوقعني عــن رب العــاملني،  1

  .11ص. 
يد حممد السوسة، فقه املوازنات يف الشريعة اإلسالمية، ط. 2  .13م)، ص.2004-ه1425، (دار القلم، 01عبد ا
حســـني أمحــــد أبــــو عجــــوة، فقــــه املوازنـــة بــــني املصــــاحل واملفاســــد ودوره يف الرقــــي بالـــدعوة اإلســــالمية، مــــؤمتر الــــدعوة اإلســــالمية  3

، ص. م)2005أبريــل  17 -16ه 1426ربيــع األول  8-7اجلامعــة اإلســالمية بغــزة كليــة أصــول الــدين ( ،ومتغــريات العصــر
1090.  

  .27م)، ص.1996-ه1416، ( القاهرة: مكتبة وهبة، 02يوسف القرضاوي، يف فقه األولويات، ط. 4
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ولقـد دل علــى مشــروعية فقــه املوازنــات الكتــاب والســنة واإلمجــاع والعقــل. فأمــا القــرآن الكــرمي 
ـا، وميكـن  والسنة النبوية فقد ورد فيهما العديد من النصوص الدالـة علـى مشـروعية املوازنـة والعمـل 

  1:، وثالثة أحاديث، يف صور ثالثاالقتصار هنا باالستدالل بثالث آيات

ـــة بـــني املصـــاحل:    ﴿ الصـــورة األوىل تتعلـــق باملوازن          

             ﴾ ]67: األنفال[ ،

  2».وم وليلة خري من صيام شهر وقيامهرباط ي: «ويف احلديث قال رسول اهللا 

 ﴿والصورة الثانية تتعلق باملوازنة بني املفاسد:        

              ﴾  :ويف ]79[الكهف ،

دعـوه وهريقـوا علـى بولـه : «احلديث: قام أعرايب فبال يف املسجد، فتناوله الناس، فقال هلـم النـيب 
  3».منا بعثتم ميسرين، ومل تبعثوا معسرينسجال من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإ

   ﴿  والصــــورة الثالثــــة تتعلــــق باملوازنــــة بــــني املصــــاحل املتعارضــــة مــــع املفاســــد: 

          ﴾  :عن عائشة رضي  احلديث، ويف ]108[األنعام

عهــد جباهليــة ألمــرت بالبيــت،  ويــا عائشــة، لــوال أن قومــك حــديث«قــال هلــا:  اهللا عنهــا: أن النــيب 
فهــدم، فأدخلــت فيــه مــا أخــرج منــه، وألزقتــه بــاألرض، وجعلــت لــه بــابني، بابــا شــرقيا، وبابــا غربيــا، 

   4.»فبلغت به أساس إبراهيم

وأمـــا مـــن العقـــل: يقـــول العـــز بـــن عبـــد الســـالم: (ومعظـــم مصـــاحل الـــدنيا ومفاســـدها معـــروف 
بالعقـل وذلـك معظـم الشـرائع؛ إذ ال خيفـى علـى عاقـل قبـل ورود الشـرع أن حتصـيل املصـاحل احملضـة، 

                                                             
يد حممد السوسة، فقه امل 1  .16سابق، ص.وازنات يف الشريعة اإلسالمية، مرجع عبد ا
، 1913عـــز وجـــل، رقـــم احلـــديث:  كتـــاب اإلمـــارة، بـــاب فضـــل الربـــاط يف ســـبيل اهللامســلم، صـــحيح مســـلم، مرجـــع ســـابق،   2

  .1520، ص. 03ج.
، 220البخــاري، مرجــع ســابق، كتــاب الوضــوء، بــاب صــب املــاء علــى البــول يف املســجد، رقــم احلــديث: البخــاري، صــحيح  3

 .54، ص. 01ج.
ا، رقم احلديث: نفسهاملرجع  4   .147، ص.02، ج.1586، كتاب احلج، باب فضل مكة وبنيا
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ودرء املفاســــد احملضــــة عــــن نفــــس اإلنســــان وعــــن غــــريه حممــــود حســــن، وأن تقــــدمي أرجــــح املصــــاحل 
، وأن درء أفسـد املفاسـد فأفســدها حممـود حسـن، وأن تقـدمي أرجـح املصــاحل فأرجحهـا حممـود حسـن

فأرجحهــــا حممـــــود حســــن، وأن درء أفســـــد املفاســــد فأفســـــدها حممــــود حســـــن، وأن تقــــدمي املصـــــاحل 
الراجحـــة علـــى املرجوحـــة حممـــود حســـن، وأن درء املفاســـد الراجحـــة علـــى املصـــاحل املرجوحـــة حممـــود 

  1.حسن)

جاريــــة يف التكليــــف مبقتضــــاها علــــى الطريــــق الوســــط األعــــدل،  و يقـــول الشــــاطيب: (الشــــريعة
اآلخذ من الطرفني بقسط ال ميل فيه، الداخل حتت كسب العبـد مـن غـري مشـقة عليـه وال احنـالل، 
بـــل هـــو تكليـــف جـــار علـــى موازنـــة تقتضـــي يف مجيـــع املكلفـــني غايـــة االعتـــدال، كتكـــاليف الصـــالة، 

ذلك ممـا شـرع ابتـداء علـى غـري سـبب ظـاهر اقتضـى ذلـك، والصيام، واحلج، واجلهاد، والزكاة، وغري 
  2أو لسبب يرجع إىل عدم العلم بطريق العمل).

ويقــول ابــن تيميــة: (ومــن أصــول الشــرع أنــه إذا تعارضــت املصــلحة واملفســدة قــدم أرجحهمــا 
ــى عــن بيــع الغــرر ملـا فيــه مــن املخــاطرة الــيت تضــر بأحـدمها ويف مــن املنــع ممــا حيتــاجون إليــه  فهـو إمنــا 

البيع ضرر أعظم من ذلك فال مينعهم من الضرر اليسري بوقـوعهم يف الضـرر الكثـري بـل يـدفع أعظـم 
اهم عن املزابنة ملا فيها من نوع ربا أو خماطرة فيها ضـرر أباحهـا  الضررين باحتمال أدنامها وهلذا ملا 

يتـة ملـا فيهـا مـن خبـث هلم يف العرايا للحاجة ألن ضرر املنع من ذلك أشد وكذلك ملا حرم علـيهم امل
  3).عند الضرورة؛ ألن ضرر املوت أشد التغذية أباحها هلم

  الفرع الرابع: االستنتاج والتعليق
: خماطبـــة الســـائل مبـــا يفهـــم ويعرفـــه، اســـتيعاب صـــائص الـــيت بـــرزت يف هـــذه الفتـــوىمـــن اخل -

  اجلواب جلميع األسئلة، توظيف املقاصد، االستدالل بالقرآن الكرمي.

                                                             
 .05، ص. 01العز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف مصاحل األنام، مرجع سابق، ج. 1
  .163، ص. 02لشاطيب، املوافقات، مرجع سابق، ج.ا 2
. ابــن القــيم، إعــالم املــوقعني عــن رب العــاملني، مرجــع ســابق،  538، ص. 20ج.ميــة، جممــوع الفتــاوى، مرجــع ســابق، ابــن تي 3

  .06، ص.02ج.
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لرتبــوي: الــدعوة  إىل التفقــه يف الــدين ملعرفــة مواضــع االخــتالف واإلمجــاع ممــا يرتتــب األثــر ا -
ـــاء عليـــه تقليـــل اخلـــالف، وعـــدم تعـــرض املســـلم بـــاألذى لغـــريه خص ـــم وراث األنبي وصـــا العلمـــاء أل

  .عليهم الصالة والسالم

  من القواعد اليت وظفها اإلمام قاعدة املوازنة بني املصاحل واملفاسد. -

  : في التفسير 'ترجمة القرآن'رابعال المبحث
قال اإلمام: (رأينا الشرعي يف الرتمجة: ال ميكن أن تعترب قرآنا ولو حرفية، فهـي ترمجـة للمعـاين 
مبنزلـة التفسـري، هلــذا فمـن املستحسـن أن يوضــع تفسـري جـامع يتفــق عليـه أهـل العلــم؛ ليـرتجم لســائر 

م مع كتابة النص القرآين بالعرب   1).يةاألقوام بلغا

  حكم كتابة نص القرآن بحروف غير عربية

ال حتل كتابة نـص القـرآن العظـيم بغـري احلـروف العربيـة، سـواء كانـت كتابـة ملصـحف كامـل أم 
بعض مصحف، وحتـرم طباعتـه علـى هـذه الصـفة، كمـا حيـرم نشـره وتوزيعـه واملتـاجرة بـه. وذلـك نظـرا 

واترة، إذ القـــراءة ســـنة متبعـــة أحكامهـــا لكـــون قـــراءة القـــرآن مـــن شـــروطها أن تعتمـــد علـــى روايـــة متـــ
توقيفيــة، وهــذه الطريقــة وهــي كتابــة القــرآن بــاألحرف الالتنيــة ال تســتجيب هلــذه الشــروط البتــة؛ ملــا 
يدخلها من حتريف. وال يستثىن من كتابتـه بغـري احلـروف العربيـة إال مـا كـان يف مقـام التعلـيم يف مثـل 

 وخباصة لغري عريب حديث عهد بإسـالم، مـع احلـرص علـى الفاحتة واآلية إذا مل ميكن  بالنص العريب
أن يقـرتن ذلـك عنــد حصـوله بالســماع مـن قــارئ مـتقن بالعربيـة. وميحــى املكتـوب علــى تلـك الصــفة 

  2بعد ذلك.

حيـرم وال يصـح شـرعا ترمجـة نظـم القـرآن الكـرمي، ألن ذلـك  رأي الزحيلي في ترجمة القـرآن:
ـــا القـــرآن عـــن ســـائر اللغـــات  ـــة الـــيت نـــزل  متعـــذر غـــري ممكـــن، بســـبب اخـــتالف طبيعـــة اللغـــة العربي
از واالستعارة والكناية والتشبيه والصور الفنية الـيت ال ميكـن صـبها بألفاظهـا  األخرى، ففي العربية ا

                                                             
  .64ابن بيه، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، مرجع سابق، ص.  1
لس األوريب لإلفتاء والبحوث، مرجع سابق، ص.  القرارات والفتاوى الصادرة عن 2  .167ا
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ث ذلـك لفسـد املعـىن، واختـل الرتكيـب، وحـدثت العجائـب يف فهــم يف قوالـب لغـة أخـرى، ولـو حـد
املعـاين واألحكــام، وذهبــت قدســية القــرآن، وزالــت عظمتــه وروعتــه، وتبــددت بالغتــه وفصــاحته الــيت 

  هي سبب إعجازه.

لكــن جيــوز شــرعا ترمجــه معــاين القــرآن أو تفســريه، علــى أنــه لــيس هــو القــرآن، فــال تعــد ترمجــة 
انـت الرتمجـة دقيقـة، وال يصـح االعتمـاد عليهـا يف اسـتنباط األحكـام الشـرعية، القـرآن قرآنـا، مهمـا ك

ألن فهــم املــراد مــن اآليــات حيتمــل اخلطــأ، وترمجتهـــا إىل لغــة أخــرى حيتمــل اخلطــأ أيضــا، وال يصـــح 
  االعتماد على الرتمجة مع وجود هذين االحتمالني .

ـا، ألن القــ1وال تصـح الصـالة بالرتمجـة رآن اسـم للـنظم واملعـىن، والـنظم: هــو ، وال يتعبـد بتالو
عبارات القرآن يف املصـاحف. واملعـىن: هـو مـا تـدل عليـه العبـارات، وال تعـرف أحكـام الشـرع الثابتـة 

  2بالقرآن إال مبعرفة النظم واملعىن.

مســألة ترمجــة القــرآن وخلــص إىل:  وقــد حبــث صــاحب تفســري املنــار رأي محمــد رشــيد رضــا:
؛ رية، فهــو حمظــور ال يبيحــه اإلســالمحرفيــة متعــذرة ويرتتــب عليــه مفاســد كثــأن ترمجــة القــرآن ترمجــة (

ألنــه جنايــة عليــه وعلــى أهلــه، وال جيــوز أن تســمى الرتمجــة قرآنــا وال كتــاب اهللا، وال أن يســند شــيء 
؛ ألن كتـاب اهللا وقرآنـه عـريب بـالنص القطعـي واإلمجـاع الشـرعي إليه تعـاىل فيقـال قـال: اهللا كـذا منها

ــا لــيس هلــا شــيء مــن مــن ســلف أهــ ل امللــة كلهــم وخلفهــم ال اإلمجــاع األصــويل املختلــف فيــه؛ وأل
ـــــه يف املعـــــىن   ـــــد أن تكـــــون خمالفـــــة ل ـــــة كاإلعجـــــاز، وهـــــي ال ب خصـــــائص القـــــرآن اللفظيـــــة وال املعنوي
كمخالفتها يف اللفظ، فإسنادها إليه تعاىل كذب عليه وكفر بكتابه. بل أمجع املسلمون على أنـه ال 

' يف رادفـه مـن اللغـة العربيـة ككلمـيت 'شـك، وريـبلفظ من ألفاظ املصحف بلفظ آخر ي جيوز إبدال
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  ﴿ قولــه تعــاىل:      ﴾ ]:وأمــا الرتمجــة املعنويــة الــيت هــي عبــارة عــن  ]02البقــرة

  1فيه املصلحة الشرعية بقدرها.تفسري ما حيتاج إىل تفسريه منه بلغة أخرى فغري حمرم، وإمنا تتبع 

  كالم محمد حسين الذهبي في ترجمة القرآن:

 معنويـة وترمجـة حرفية، ترمجة: قسمني إىل يرى الدكتور حممد حسني الذهيب أن الرتمجة تنقسم
 لغــة أخــرى، مــع مراعــاة املوافقــة يف نقــل الكــالم مــن لغــة إىل يمــا الرتمجــة احلرفيــة: فهــأ( .تفســريية أو

  النظم والرتتيب، واحملافظة على مجيع معاىن األصل املرتَجم.

شرح الكالم وبيان معناه بلغة أخـرى، بـدون مراعـاة لـنظم األصـل  يوأما الرتمجة التفسريية: فه
   وترتيبه، وبدون احملافظة على مجيع معانيه املرادة منه.

 بغـــري ترمجـــة تكـــون أن وإمـــا باملثـــل، ترمجـــة تكـــون أن إمـــا فـــرعني:يقســـم الرتمجـــة احلرفيـــة إىل مث 
ُرتَجم أن فمعناها: باملثل احلرفية الرتمجة أما املثل،  حبيـث حبذو حذواً  حتاكيه أخرى بلغة القرآن نظم ي
ا مفرداته، حمل الرتمجة مفردات حتل لـه مـا الرتمجة تتحمل حىت أسلوبه، حمل وأسلو  األصـل نظـم حتمَّ
ا املقيدة املعاين من  اهللا لكتـاب بالنسـبة ممكـن غـري أمـر وهـذا التشـريعية، وأحكامهـا البالغيـة بكيفيا

  ...العزيز

ُرتجم أن فمعناها: املثل بغري احلرفية الرتمجة وأما  املـرتِجم طاقـة بقـدر حبـذو حـذواً  القـرآن نظـم ي
شـــر، كـــالم يف جـــاز وإن وهـــو ممكـــن، أمـــر وهـــذا لغتـــه، تســـعه ومـــا َ  اهللا لكتـــاب بالنســـبة جيـــوز ال الب

 كونــه عــن فضــالً  حلرمتــه، وانتهاكــاً  مبعنــاه، وإخــالالً  القــرآن، لــنظم إهــداراً  فاعلــه مــن فيــه ألن العزيــز،
   2.ضرورة إليه تدعو ال فعالً 

قـائال:  الرتمجتـنيبعد هذا التقسيم والتفريع يذكر مثـاال لرتمجـة آيـة مـن القـرآن لبيـان الفـرق بـني 

         ﴿: تعـاىل قولـه يـرتجم أن إنسـان أراد لـو(
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  ﴾  :وعـن العنـق، يف اليـد ربـط عـن النهـى على يدل بكالم ألتى حرفية ترمجة]، 29[اإلسراء 

 قصـــده الــذى املعــىن يـــؤدى ال كــان رمبــا إليهـــا املــرتَجم اللغــة يف التعبـــري هــذا ومثــل املـــد، غايــة مــدها
: نفسـه يف ويقـول القـرآن، عنـه ينهـى الـذى الوضـع هـذا اللغـة تلـك صـاحب يسـتنكر قد بل القرآن،

 فاعلـه علـى للضـحك مثـري ألنـه القـرآن، عنـه ـى الـذى الفعـل هـذا بنفسـه يفعـل عاقـل يوجـد ال إنه
 هــذا وراء مــن وقصــده القــرآن أراده الـذى املعــىن اللغــة، هــذه صـاحب خبلــد يــدور وال منــه، والسـخرية

 التبـــذير عـــن بـــالنهى يـــأيت فإنـــه تفســـريية، ترمجـــة اجلملـــة هـــذه يـــرتجم أن أراد إذا أمـــا. البليـــغ التشـــبيه
 املــرتَجم اللغــة تلــك أســلوب يناســب حســبما اإلنســان، منهــا ينفــر شــنيعة، بصــورة مصــورِّين والتقتــري،

ــن إلــف ويناســب إليهــا،  اآليـــة، هــذه مــن اهللا أراده الــذى الغــرض أن يتبــني هــذا ومــن. ــا يــتكلم مَ
 .احلرفية الرتمجة دون التفسريية، الرتمجة يف ووضوح سهولة بكل مفهوماً  يكون

ـم إذا ِ ل  ترمجــة القــرآن ترمجـة جبــواز يقــول أن إنسـان كــل وعلــى علينـا الســهل مــن أصـبح هــذا، عُ
 للقــرآن تفســري ســوى ليســت تفســريية ترمجــة القــرآن ترمجــة فــإن تــردد، أدىن يــرتدد أن بــدون تفســريية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت لغتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري بلغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمي                .1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل ال
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  :    الباب الثالثملخص 

هـذا البـاب الــذي تقتضـيه مثـل هــذه الدراسـات جــاء كفـروع ألصـول تقــدمت يف البـاب الثــاين 
، فأمـا الفـروع فتمثلـت يف جمموعـة مـن فتـاوى اإلمـام ابـن بيـه متـت دراسـتها عموماواألول  ،خصوصا

  وفق األبواب اليت تندرج حتتها، وهي: 

الزكـــاة لبنــاء معاهــد أزهريــة، الصــالة يف مســاجد مكـــة صــالة اجلمعــة وقــت االختبــار، صــرف 
  وتكرار العمرة يف موسم احلج: حتت باب العبادات.

: ، الـزواج بنيـة الطـالق يف فقـه األقليـاتترقيـع غشـاء البكـارةاهلدايا املقدمة من البنوك الربوية، 
  حتت باب املعامالت.

 حاجــة أو معينــة ضــرورات يــاملق الضــرائب،. العقيــدة يف :عــاله يف جــل البــاري صــفات تأويــل
ترمجـة القــرآن: يف و  التشــهري بالعلمـاء: يف اآلداب واألخــالق.و  يف السياســة الشـرعية. :ذلــك تقتضـي

 واألخـــالق والسياســـة العقيـــدة يف مســـائل 'جـــاءت منتظمـــة حتـــت عنـــوان:  التفســـري وعلـــوم القـــرآن.
   .'والتفسري

مـنهج اإلمــام ابـن بيــه ـ يف الفتـوى ـ واالسـتنتاج العـام الــذي خـرج بــه هـذا البــاب هـو: جتســد 
. فـــألن كانـــت فتـــاواه كجســــد، فـــإن تنظـــريه هـــو ذاك الثـــوب املفصـــل لــــذلك يالنظـــري، يف التطبيقـــ

  ..اجلسم
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  خاتمةال
بعــد الوقــوف علــى أجوبــة التســاؤالت الــيت طرحهــا هــذا البحــث ســواء مــا تعلــق منهــا بتكــوين 
اإلمـــام ابـــن بيـــه، أو مـــا تعلـــق منهـــا خبصـــائص منهجـــه يف الفتـــوى والـــيت خصصـــت هلـــا جمموعـــة مـــن 
الفتاوى كنماذج تطبيقيـة: تعلقـت ببيـان مذهبـه الفقهـي، وبرتجيحاتـه واختياراتـه يف مسـائل أصـولية، 

  املقاصدي، حسب جماالت الفتوى املتعددة واملتنوعة.وباجتهاده 

بعــد ذلــك ميكــن أن أســجل مــا ظهــر يل مـــن نتــائج، ومــا بــدا يل مــن معــان يف هــذه الدراســـة 
مرتبة وفق خطة البحث، مع التنبيه على بعض التوصيات اليت يتطلع هلا لسد الفراغ العلمي البحثي 

  يف هذا املوضوع.

  أوال: نتائج البحث

إخبــار املفــيت املنتصــب املســتفيت بــاحلكم الشــرعي يف خصــوص مســألته عــن  الفتــوى هــي: -1
نقل أو اجتهاد بال إلزام. والفتوى املنضبطة هـي الـيت تكـون وفـق منهجيـة الفتـوى، وهـذه 
ا: مـدلول الـدليل،  املنهجية تقوم على أربعة أركان: املادة والصورة والفاعل والغاية، فماد

ا تتشكل من خالل العالقة بـني النصـوص والواقـع وتعليل الدليل، وتنزيل الدليل . وصور
واملقاصد، وهذا الربط بني هـذه العناصـر الثالثـة ينـتج اإلصـابة يف األحكـام والصـواب يف 

والفاعــل يف الفتــوى: هــو املفــيت املؤهــل الــذي عــرب عنــه الشــاطيب باملنتصــب،  االســتنباط.
  ارف، وبعض املعاصرين بالعامل.وعرب عنه اإلمام ابن بيه باملستبصر، والزقاق بالع

 وهــذه الصــناعة، مصــطلح إليهــا فأضــاف وتأصــيله، املصــطلح بضــبط اإلمــام ابــن بيــه متيــز -2
ا الفتوى، خطورة تبني اإلضافة   .بديلة وطاقة ثقيلة صناعة حقيقة وأ

ا إنتاجه العلمي يف املقاصد والفقه والفكر،  -3   هي:اخلصائص اليت خيتص 

ــــة بأصــــول الفقــــه -  يف وأ األلفــــاظ، دالالت يفإن  ،االجتهــــادخصوصــــا مــــا تعلــــق ب ،العناي
 .املناط بتحقيق أو النص، معقول

 سعة االطالع، وبعد النظر، وعمق اإلدراك. -
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 اخلطاب األديب الراقي اجلامع بني حسن املعىن ومجال املبىن. -

 النظرة التجديدية ملعظم العلوم اإلسالمية، خصوصا 'أصول الفقه'. -

 اجلماعي.البحث والعمل  -

 االهتمام بأمر املسلمني. -

  االعتناء باملنطق والفلسفة. -
ــــيت المقصــــود بمــــنهج ابــــن بيــــه فــــي الفتــــوى -4 ــــة املنتظمــــة ال : جمموعــــة العمليــــات الذهني

استخدمها كطريق لإلخبار عن احلكم الشرعي. وهو مـنهج تبـني مـن خـالل البحـث أنـه 
 لتطبيق هلا.منهج متكامل حيث مجع بني التنظري احملكم للفتوى وصحيح ا

اإلمــــام كــــان حاضــــرا يف املشــــاهد املوريتانيــــة، حضــــور املــــؤثر واملتــــأثر، فقــــد عــــايش فــــرتة  -5
االحـتالل الفرنســي لبلــده، كمــا عــايش فــرتة االسـتقالل، وقــد بــرز هــذا التــأثر يف تكوينــه، 

ه واملناصب اليت تقلدها، وجهوده الرتبويـة والسياسـية واإلداريـة، ومل تقـف حـدود اهتماماتـ
ا إىل االهتمـــام واملســـامهة يف حـــل القضـــايا العلميـــة والسياســـية ببلـــده  موريتانيـــا، بـــل تعـــد

 واالقتصادية واالجتماعية لألمة اإلسالمية.

ـا مـن  -6 متيز اإلمام ابن بيه املفـيت مبجموعـة مـن الصـفات اخللقيـة، والـيت ينبغـي أن يتخلـق 
معرفــة االخــتالف وعــدم يتصــدر لإلفتــاء، منهــا: الربانيــة، التواضــع، ذم التعصــب وتركــه، 

التشنيع على املخالف وعدم رميه بالقبيح من القول، الرجوع عن رأيه إذا تبني له جمانبتـه 
 للصواب، النصيحة.

عنـد قـراءة كتـب اإلمـام تبــني سـعة اطالعـه، ودقـة نظــره، وكيـف أنـه وإن مل حيقـق الكتــب  -7
لــه اطــالع واســع  ويشــتغل بــذلك إال أنــه ميكــن وصــفه بــاحملقق املــاهر بــل جــدير بــه، فهــو

الفلســفة الغربيــة، ومل يــدخر جهــدا يف علــى علــى الــرتاث اإلســالمي مطبوعــه وخمطوطــه، و 
الرجـوع إىل املراجـع واملـوارد إلرسـاء ومتتـني التكامــل املعـريف عنـده، وصـناعة عناصـر النازلــة 
والفتـــوى. وهكـــذا ينبغـــي أن يكـــون زاد املفـــيت: فيعتـــين بـــالقراءات القرآنيـــة وجبميـــع آيـــات 

حكــام، ويطلــع علــى متــون األحاديــث ومؤلفاتــه الضــعيفة واملوضــوعة، ويكــون لــه علــم األ
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بأحاديــث األحكــام، وإملــام مبصــطلح احلــديث؛ وعلــم بأحكــام الفقــه وبأصــوله ومقاصــد 
متوسطة، وأن تكون له ثقافـة فيمـا يتعلـق  معرفة الشريعة اإلسالمية، ومعرفة باللغة العربية

لفلســــفة واملنطــــق ومعرفــــة أحــــوال الزمــــان وســــري العمــــران باالقتصــــاد والقــــانون الوضــــعي وا
 واالجتماع، وكل ما له عالقة بفهم الواقع.

حضـــور األدلـــة األصـــلية والتبعيـــة يف فتـــاوى الشـــيخ: الكتـــاب والســـنة واإلمجـــاع والقيـــاس،  -8
رائع وشــرع مــن قبلنــا وقــول الصــحايب؛ والعــرف واملصــلحة املرســلة واالستحســان وســد الــذ

ختـريج  التيسري،  تميز به اإلمام ابن بيه يف فتاويه، هو: النظر املصلحي،إال أن أكثر ما ي
لواقع، وكذا استشراف ه امع االهتمام الكبري بفق الفروع على الفروع، الرتجيح باملقاصد.

علـــم الكــــالم، يف ( للعلـــوم اإلســـالميةحمكمـــة نظـــرة جتديديـــة  املســـتقبل، بـــاالنطالق مـــن
 .والفقه، والرتبية)

قاصدي عنده يأخذ من توظيف القصد واستنتاجه والبحـث عنـه ـ علـى رأي االجتهاد امل -9
مــن يــرى أن االجتهــاد املقاصــدي باحــث عــن القصــد ـ والــرأي الــذي أختــاره يف تعريــف 
االجتهاد املقاصدي هو الرأي الذي يرى أنـه توظيـف للقصـد ال باحـث عنـه، ذلـك ألن 

تهـــد املعرفـــة باملقاصـــد ليوظفهـــا ال ليبحـــ ث عنهـــا، وإن كـــان البحـــث عـــن مـــن شـــروط ا
 املقصد نوع من االستنباط.

مــن معــامل الفقــه الرتبــوي عنــد اإلمــام ابــن بيــه: ذم التعصــب، التأكيــد علــى ضــرورة تعلــم  -10
النــاس االخــتالف وأســبابه، الرتبيــة علــى االحتيــاط واالســترباء، التوجيــه إىل الصــلح ورأب 

ة، تشــخيص أمــراض األمــة الصــدع ونبــذ الشــقاق واخلصــومة علــى مســتوى األســرة واألمــ
وتقــدمي العــالج، االبتعــاد عـــن الفتنــة ومواطنهــا والــدعوة إىل الوئـــام والســالم، بيــان عجـــز 
واحنــــراف بعــــض املؤسســــات املاليــــة واهليئــــات الشــــرعية عــــن اجلــــادة مــــع ســــالمة القصــــد، 

 توجيهات لألقليات املسلمة شعارها 'وخالق الناس خبلق حسن'، بث األمل.

ا هذه الدراسـة يف فتـاوى اإلمـام، وهـي عبـارة عـن ضـوابط ينبغـي أن اخلصائص اليت أبرز  -11
ــــا الفتــــوى: التيســــري، اعتمــــاد الــــدليل، اجلريــــان علــــى مقاصــــد الشــــريعة، التــــزام  تنضــــبط 
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، االعتــدال والوســطية، املســتفتينيالضــوابط والقواعــد األصــولية والفقهيــة، مراعــاة أعــراف 
عة االطـالع، توجيـه األقـوال الفقهيـة قبـل ، سـتدقة التشخيص والتحليل، التحـري والتثبـ

 ذكر اختياره.

يف وضع ضوابط للفتوى علينا أن نروج ملنهجيـة الفتـوى، بـدءا بأصـول الفتـوى 'الكتـاب   -12
والسـنة'، إىل احــرتام منهجيـة االســتنباط فـإذا كــان األمـر يتعلــق بـدالالت األلفــاظ فــاملفيت 

وازنـــات بـــني املصـــاحل واملفاســـد فـــاملفيت حيتـــاج إىل علـــوم اللغـــة، وإذا كـــان األمـــر يتعلـــق بامل
حيتــاج إىل املقاصــد، مث يف التنزيــل حيتــاج إىل حتقيــق املنــاط وهــذا ال يقــوم بــه املفــيت شــرطا 
بــل يقــوم بــه املوجــه إليــه اخلطــاب، فقــد يقــوم بــه الطبيــب، وقــد يقــوم بــه اجلهــة احلكوميــة، 

 وقد يقوم به املقلد.

يف االســتدالل، وهــذا يظهــر يف: الغفلــة عــن الــنص،  مــن مزالــق املفتــني املــنهج االجتزائــي  -13
، اجلهـل وعدم مراعاة مراتب اإلمجـاع عدم سرب درجات األمر والنهيك  الظاهرية يف الفهم

بــاحلكم والتعليــل، اعتمــاد القيــاس الفاســد، املغــاالة يف ســد الــذرائع، جتاهــل الواقــع عنــد 
املصاحل واملفاسـد، االنفكـاك بـني ، عدم مراعاة التنزيل، االرتباط باجلزئيات دون الكليات

 .خطاب التكليف والوضع

الفتوى يف هذا الزمان كالزمان نفسه، فيه انفالت، واخللـل يكمـن يف عـدم احـرتام معـايري  -14
الفتــوى وضــوابطها، فرتشــيد وتقــومي فتــاوى اللجــان الشــرعية اليــوم حيتــاج إىل جمموعــة مــن 

  واقع، وهذا الربط يكون بـ:العناصر، هي: الربط بني ثالثي النص واملقاصد وال
 اإلحاطة علما مبصادر الشريعة اإلسالمية وجزئيات نصوصها وكليات مقاصدها.   -  أ

الدراســــة والتعمــــق يف أصــــول الفقــــه ألنــــه يــــدرب العقــــل املســــلم علــــى مــــنهج التفكــــري   - ب
 الصحيح والنظر السديد

 فهم تأثري كلي الواقع يف األحكام الشرعية يف اجلملة  - ت

 لتنزيل األحكام الشرعية على الوقائعإدراك وفهم الواقع   - ث
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عند التنزيل البد من التطابق الكامل بني األحكام الشرعية وتفاصيل الواقـع حبيـث ال   - ج
 يقع إمهال ألي عنصر له تأثري من قريب أو بعيد.

 رد اجلزئيات إىل الكليات.   - ح

التجديـــد يف األصـــول لتصـــحيح الفـــروع ألن التجديـــد يف أصـــول الفقـــه هـــو بالضـــرورة   - خ
 ديد يف الفقه ذاته.جت

 اعتبار املصلحة واملئال.  -  د

 مراعاة قواعد التنزيل.  -  ذ

مراعــاة مســالك التحقيــق: اللغويــة والعرفيــة واحلســية والعقليــة والطبيعيــة وميــزان املصــاحل   - ر
 واملفاسد، والنظر يف املئاالت، والعرف.

 وحال الوقت. حتقيق املناط يف األنواع واألشخاص واألعيان  - ز

ا كانت مؤصلة عندهم.وباجلملة مراعاة    قواعد الفتوى عند السلف أل

الفتـــوى ليســــت يف درجــــة واحــــدة، فــــالفتوى يف الطهــــارة والصــــالة والشــــعائر التعبديــــة أو  -15
القضــايا الشخصــية عمومــا يقــوم بــه مفــيت القريــة وهــذا املســتوى األول، واملســتوى الثــاين 

م بـاع يف التأصـيل الشـرعي، الذي خيص القضايا املالية وهذه حتتاج إىل املؤهلني الـذين هلـ
ـامع الفقهيـة. ومـن هنـا جـاء  واملستوى الثالث حتتـاج الفتـوى فيـه إىل اللجـان الشـرعية وا
القــول بتضــمني املفــيت، ولــذا البــد مــن التــدريب علــى كلمــة 'ال أدري'. وهــذه املســتويات 

ويل النظـر يف بناء على: من حيقـق املنـاط؟، واآلثـار املرتتبـة علـى الفتـوى أي بـالتعبري األصـ
 املآالت.

البــد مــن إبــراز املفتــني املــؤهلني مــن خــالل إبــراز النــاس هلــم، ويكــون ذلــك بــتعلم النــاس   -16
 ، وهـذا كمـا أبـرز الفقهـاءأحكـام ديـنهم حـيت مييـزوا بـني املؤهـل مـن الـدجال ـ إن وجـد ـ

ك ، جتلــى ذلــمحــد. واإلمــام ابــن بيــه أبــرزه العلمــاءاإلمــام أبــا حنيفــة ومالــك والشــافعي وأ
ــا ومســتفتوه. ومـــن خــالل دوره  يف الرشـــيد اإلبــراز مــن خـــالل موضــوعات فتاويـــه وجماال

امع الفقهية.  ا
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فتــاوى ابـــن بيـــه وآراؤه متثـــل خالصـــة فقهـــه الــذي يتفـــق غالبـــا مـــع املشـــهور مـــن مـــذهب   -17
ــــرجح فيهــــا الروايــــة  ــــيت قــــد ي ــــه ال ــــه واختيارات ــــل اجتهادات ــــا أيضــــا متث ــــك، إال أ اإلمــــام مال

 .هب األخرىويف أحيان أخرى قد يعتمد  فيها على بعض آراء أئمة املذااملرجوحة، 

وبنظرتــه فقــه اإلمــام فقــه متميــز مبالكيتــه، وبارتباطــه بالــدليل، وبتوخيــه احلكــم واملقاصــد،   -18
وبتعـــدد مـــوارده مـــن داخـــل املـــذهب وخارجـــه، فهـــو فقـــه واقعـــي، وهـــو فقـــه التجديديـــة، 

ك مـا عكســته فتاويـه مــن خـالل النمــاذج عملـي، وهــو فقـه غــائي، وهـو فقــه تربـوي. وذلــ
 التطبيقية اليت متت دراستها.

ـا، اســتنتاج   -19 الـربط بـني املقاصــد والفقـه والواقـع يف فتــاوى  ابـن بيـه يتجلــى يف: الرتجـيح 
  املقصد، وتوظيفه.

  ثانيا: توصيات البحث

ــذا القائمــة املرجعيــة الــيت اقرتحهــا مــن كتــب ابــن بيــه يف تكــوين املفتــني تكوينــا  -1 نظريــا ـ 
  الرتتيب ـ:

  أوال: أمايل الدالالت وجمايل االختالفات

  ثانيا: مشاهد من املقاصد

  ثالثا: تنبيه املراجع على تأصيل فقه الواقع.

  رابع: إثارات جتديدية يف حقول األصول

ـــة التكـــوين يف أصـــول الفقـــه: مـــن خـــالل إعطـــاء االعتبـــار واألمهيـــة القرتاحاتـــه يف  -2 منهجي
  الفقه.جتديد أصول 

  دراسة املنهج االجتهادي البن بيه. -3
  دراسة آراء وإضافات ابن بيه املقاصدية. -4



 

 ~332 ~ 
 

  مجع فتاوى الشيخ ودراستها وطبعها. -5

دراســــة فتــــاوى املواقــــع اإللكرتونيــــة حيــــث أن مــــن أهــــم خصائصــــها عــــدم معرفــــة حــــال  -6
  املستفيت، بل وال حىت معرفة القائم على الفتوى.

  ديب عند اإلمام ابن بيه.دراسة اخلطاب األ -7
امع الفقهية.  -8   دراسة تعليقات اإلمام على ا
إنشـــاء مراكـــز ومعاهــــد تعـــىن بتكــــوين فقهـــاء مقاصـــديني يف دورات مكثفــــة تتســـم بــــروح  -9

 اجلدية واالنفتاح والتواضع لتحصيل العامل املؤهل يف معاين الشريعة.

  دراسة املصطلح عند اإلمام ابن بيه. -10

  

  



  
 

 

  

   

  

  الفهارس العامة
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  الفهارس العامة:
  فهرس اآليات القرآنيةأوال: 

  فهرس األحاديث املرفوعةثانيا: 

  فهرس اآلثار املوقوفة واملقطوعةثالثا: 

  رابعا: فهرس احلدود واملصطلحات العلمية

  األصوليةخامسا: فهرس املسائل 

  سادسا: فهرس الفرق والطوائف

  األشعارفهرس سابعا: 

  فهرس األعالم ثامنا: 

  املراجعتاسعا: 

  فهرس املوضوعاتعاشرا: 
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 القرآنية فهرس اآلياتأوال: 
رقم   السورة

  اآلية
 الصفحة  

 البقرة

﴿      ﴾   02  322.  

 

﴿     ﴾  115  

 

299.  

 

﴿             

    ﴾  

219  311، 
317. 

 ﴿     ﴾  275. 101. 

 ﴿         ﴾  278. 101. 

﴿

﴾   

280 158. 

 آل عمران

﴿         ﴾ 07 898 ،
303  

 ﴿           ﴾ 130 101. 
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﴿           ﴾ 165 232. 

﴿    ﴾  169 270.  

 النساء

﴿       ﴾  78 201.  

﴿             ﴾ 82 116.  

﴿ 

 

 ﴾  

160، 
161.  

283.  

 ﴿             ﴾ 174 99.  

﴿      ﴾ 176 28 

  المائدة

﴿   ﴾ 02 28. 

﴿    ﴾ 06 157.  

﴿          ﴾  17 290. 

﴿     ﴾ 33 187. 

﴿   ﴾   45 102. 

﴿      ﴾  48 20. 
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﴿        ﴾ 73 290.  

 األنعام

﴿   ﴾ 55 270. 

 ﴿            ﴾ 108 318. 

 األعراف

﴿  ﴾ 32 285. 

﴿    ﴾ 54 101.  

  االنفال

﴿             

       ﴾  

67 318. 

 التوبة

﴿          

              

 ﴾  

60 268. 

﴿      ﴾ 79 167. 

﴿   ﴾  122 201.  

  يوسف
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﴿        ﴾ 85 29 

﴿    ﴾  108 270. 

 إبراهيم

﴿  

 ﴾  

01. 101. 

 ﴿          ﴾ 04 67. 

 النحل

﴿      ﴾ 09 164. 

﴿   ﴾  15 270 

 ﴿    ﴾ 90 198. 

﴿   ﴾ 125 270. 

 اإلسراء

﴿            

﴾  

01 275. 

﴿      ﴾  23 133. 

﴿           ﴾  29  322  

﴿       ﴾ 71 27. 
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 الكهف

﴿           

      ﴾  

79  318. 

 طه

 ﴿     ﴾ 05 301، 
302. 

 الحج

﴿           ﴾ 25 275. 

﴿        ﴾ 78 275، 
278. 

 الفرقان

﴿    ﴾ 74 27 

  القصص    

﴿  ﴾  05 27.  

﴿       ﴾  41 27 

 الروم

﴿                  ﴾ 39 101. 

 األحزاب
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﴿        ﴾ 50 141. 

﴿            

  ﴾  

58 310.  

 فاطر

﴿ ﴾ 10 301. 

 يس

﴿        ﴾   12 27. 

 غافر

﴿     ﴾ 29 270. 

  الشورى

﴿  ﴾  11  301 

﴿        ﴾  52 99. 

 الزخرف

﴿   ﴾  10  270.  

﴿   ﴾  37  270.  

  الرحمن
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﴿   ﴾  01 ،02 101.  

 المنافقون

﴿     ﴾ 07 201.  

 عبس

﴿   ﴾ 20 270. 

 األعلى

﴿    ﴾  01 298 
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 المرفوعةثانيا: فهرس األحاديث 
 الصفحة الحديث

 .206 ............................................. اختالف أميت رمحة

 .207 ...................................... أخروهن حيث أخرهن اهللا

 .114 ..................... بعريا واشرتط ظهره إىل املدينة اشرتى النيب 

 .128 .......................................أقل احليض للجارية البكر

 .265 ................................... أال أخربك برأس األمر وعموده

 .276 ............................................. إال املسجد الكعبة

 .299 ......................................... إن اهللا يف قبالة املصلي

 .198 ...................................أمر بوضع اجلوائح أن النيب 

 .198 ...........................إن بعت من أخيك مثرا فأصابته جائحة

 .273 ................................ اهللا سبيل يف ناقته جعل رجال أن

 .144، 208 ..... مؤذنا يؤذن هلاكان يزورها يف بيتها وجعل هلا  أن رسول اهللا 

 .158 ...............................................إنكم ترون ربكم

 .313 .......................................... الدين يف والغلو إياكم

 .299 ...............................................بني املصلي وقبلته

 .128 .............................اهللا ستة أيام أو سبعةحتيضي يف علم 
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 .294 ........................................... تزوجوا الولود الودود

 .294  ................................... ملاهلا خصال ألربع املرأة تنكح

 .268 .............................. اجلمعة حق واجب على كل مسلم

 .315 ..............................................خري الناس قرين...

 .201 ...................................... رب حامل فقه ليس بفقيه

 .318 ........................صيام ........... من خري وليلة يوم رباط

 .201 .................................. فذلك مثل من فقه يف دين اهللا

 .266 ................................... قال لقوم يتخلفون عن اجلمعة

 .318 ...................................... املسجد يف فبال أعرايب قام

 .283 .................... قبل هدية اليهودية اليت أهدت له شاة مسمومة

 .111 ..................................... قرض جر نفعا فهو رباكل 

 .313 .....................................أنفسكم .. على تشددوا ال

 .211 ............................................. ال تؤمن امرأة رجال

  .198  .....................................ضرار ......... وال ضرر ال

 .112 ............................................. التباع حىت تفصل

 .299 .................................. اللهم أنت الصاحب يف السفر

 .175 ................... اللهم ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه
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 .201 .................................................... اللهم فقهه

 .266 ............................... لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات

 .290 ............................... املرأة تنكح ملاهلا وجلماهلا وحلسبها

 .266 ..................................... من ترك اجلمعة ثالث مرات

 .275 ........................................ من حج من مكة ماشيا

 .219، 112 ...................................... عن بيع الغرر ى النيب 

 .313 ..............................املتنطعون .................. هلك

 .298 .................الناس من كثري يعلمهن ال مشتبهات أمور وبينهما

 .313 .............................كقتله ......... فهو مؤمنا لعن ومن

 .285 ....................................... يا رسول اهللا، أال نتداوى

 .318 .................... جباهلية عهد وحديث قومك أن لوال عائشة، يا

 .278، 274 ........................................ يسروا وال تعسروا وبشروا
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  ثالثا: فهرس اآلثار الموقوفة والمقطوعة
 الصفحة األثر

 .266 ................................... ملؤذنه يف يوم مطري  ابن عباس 

  284  .......................................... عامل صديق لك كان إذا

 .153 أمساء ـ رضي اهللا عنها ـ كانت تعمل فكانت تعلف ناضحا للزبري.........

 .310 .......................... اعرف الرجال باحلق وال تعرف احلق بالرجال

 .283 .............................إن يل جارا يأكل الربا وإنه ال يزال يدعوين

ا  .283  .......................................ولوهم بيعها وخذوا منهم أمثا
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 والمصطلحاترابعا: فهرس الحدود 
 الصفحة الحد أو المصطلح

، 144، 143، 142، 127، 78، 35، 30 .......................اإلمجاع.........
145 ،152 ،163 ،164 ،184 ،192 ،
194 ،224 ،256 ،311 ،318 ،320 ،
321 ،328. 

 .156، 155، 140 .................................اآلحاد

 .328، 284، 281 ...............................االسترباء

 .190، 188، 180، 179، 170، 159 ...............................االستقراء

 .128 ................الباب هذا يف شيء أصح

  .114  االضطراب.............................

 .219، 218 ....االقرتاض...........................

  .103  .................احلديث يف املؤمنني أمري

 .197، 154، 83  ..................اإلجيار املنتهي بالتمليك

 .175 .........................البدعة اإلضافية

 .243، 237 ..........................البصمة الوراثية

 .238، 199، 197، 83 ........................بيع دين السلم
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  .224  ................................البينية

 .197، 83 .......................تأجيل العوضني

 .197، 83، 63 ................................التأمني

، 298، 297، 252، 239، 137، 35 ................................التأويل
299 ،300 ،301 ،302 ،303 ،304، 
311 ،315 ،317. 

 .114 ............................حتالف القيم

 .187، 176 ...................................الرتك

  .301 .................................التشبيه

 .280، 236، 235، 198، 83،85 ................................التضخم

 .172، 169، 168 .........................تعريف املقاصد

 .301 ................................التعطيل

 .224 ..............................التمذهب

، 255، 253، 183، 81، 250، 71، 35 .................................التنزيل
256 ،258 ،329 ،330. 

  .104  احلاكم.................................

، 281، 245، 220، 204، 203، 85 ..................................احلرام
284 ،298. 
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  .193  احلكمة................................

 .138 ...........................داللة اإلشارة

 .135 .........................داللة السكوت

 .150، 149 .................................الدوران

  .114  السنن األربعة...........................

 .283، 242، 210 .................................الشركة

  .114  الشواهد................................

 .307، 303 .................................الضريبة

 .256، 142 ................................الضمان

 .138، 137 .................................الظاهر

 .197، 83، 45 ..........................اخليارات عقود

 .197، 83 .......................عقود املستقبليات

 .184 ............................قادح الكسر

 .256، 191 ............................قادح النقص

 .242، 184 .....................قادح فساد االعتبار

، 146، 145، 141، 78، 63، 30، 24 .................................القياس
147 ،153 ،155 ،159 ،164 ،179 ،
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191 ،192 ،194 ،203 ،240 ،
242،244 ،250 ،256 ،267 ،268 ،

328 ،329 . 

، 183، 179، 174، 173، 166، 35  ..................................الكلي
185 ،190 ،193 ،195 ،196 ،232 ،
233 ،236 ،239 ،244 ،255 ،256 ،
257 ،259 ،307 ،308.  

 .140 ..................................املتواتر

از  .320 ،137،141، 136، 134 ...................................ا

 .202 .............................جمتهد الفتيا

 .202 ..........................جمتهد املذهب

تهد املطلق   .202  ...........................ا

 .196، 192 .........................حمرمات املقاصد

 .176 ..........................مدارك املقاصد

 .282، 147، 84 ................................املضاربة

 .139، 138 ..........................مفهوم املخالفة

 .181، 180 ..........................املقاصد اجلزئية

 .173 .........................املقاصد اخلاصة
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 .189، 174 ..........................املقاصد العامة

 .174 .........................مقاصد املقاصد

 .288، 179،240، 174، 151 املقصد التحسيين .......................

، 196، 185، 179، 174، 151، 79 املقصد احلاجي.........................
240. 

، 180، 179، 174، 173، 151، 79 ........................املقصد الضروري
185 ،186 ،190 ،193 ،195 ،196 ،
240. 

 .312، 240، 149 ................................املناسب

 .250، 175 .................................الندب

 .140، 139 .................................النسخ

 .138، 137، 133 ..................................النص

 .251، 250، 187، 176، 175 ...............................الوجوب

 .282 .................................الودائع

 .174 .........................وسائل الوسائل
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  خامسا: فهرس المسائل األصولية
 الصفحة المسألة

، 167، 15، 08 املقاصدي.................................................. االجتهاد
169 ،170 ،328. 

 .160، 44 ...................................................االجتهاد اجلماعي

 .145 ..............................................اإلمجاع املستند إىل قياس

 .143 ...............اجلمهور على أقوال، فهل جيوز إحداث قول آخر؟إذا اتفق 

 .143 .............إذا اتفق الصحابة على قولني، فهل جيوز إحداث قول ثالث؟

إذا قــال عــامل مــن العلمــاء يف مســألة: مل أقــف فيهــا علــى خــالف أو ال نعلــم 
 فيها خالفا، هل يعترب هذا النفي إمجاعا؟

144. 

 .190، 174، 150  .........................................................االستحسان

 .147 .........................................................حتقيق املناط

 .154 ....................................................التعادل والرتاجيح

 .182 ................................................املناط حتقيق يف التقليد

 .259، 177 ......احلاجات يف إباحة املمنوعات كاعتبار الضرورات يف إباحة احملظورات

 .144 .............................................السكويت؟ اإلمجاع حجية

 .146 ..........................................حجية القياس اجللي والواضح

ا النيب   .141 ...................هل تعم أم ال؟ حكاية األحكام اليت حيكم 
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 .141 ...........................................دخول املرأة يف اجلمع املذكر

 .154 ..................................درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل

 .153، 152، 151 ..................................................دليل املصاحل املرسلة

 .154 .........................................................الذرائعسد 

 .150 .......................................شرع من قبلنا: هل هو شرع لنا؟

 .142 ........................................العامي هل له رأي يف اإلمجاع؟

 .179 ..........................................العبادات بني املعقولية والتعبد

 .153 ..............................................................العرف

م يف اإلمجاع؟  .143 .............................العلماء املنحرفون هل يعتد 

 .151 ........................................................الصحايب قول

 .185 ..........................................الكلي و اجلزئي أيهما يقدم؟

ـــو اختلـــف الصـــحابة يف مســـألة علـــى قـــولني: هـــل جيـــوز للمجتهـــد أن يقلـــد  ل
 إحدى الطائفتني بدون متحيص؟

151. 

 .144 ..................ال؟ أم به يعتد هل واحد جمتهد إال عصر يف يكن مل لو

تهد الذي يعتد برأيه يف اإلمجاع؟  .142 ....................................ا

 .177 ................................احلكم يف املؤثر الواقع من التحقق معيار

 .179 ...................................من يعرف املصلحة؟ العقل أم النقل؟
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 .140 ؟......................................النكرة هل هي من ألفاظ العموم

 .144 ........................................إمجاعا؟ يعترب األكثر اتفاق هل

 .149 ..................................هل الدوران مسلك من مسالك العلة؟

 .143 .................................هل تدخل املسائل الدنيوية يف اإلمجاع؟

 .141 ........................هل جيب العمل بالعام قبل البحث عن خمصص؟

 .143 .................................................هل جيوز خطأ األمة؟

 .141 ..................يف اخلطاب للمؤمنني أو ال يدخل؟ هل يدخل النيب 

 .143 ..........................................يعتد بإمجاع أهل املدينة؟ هل

 .142 ....................هل يعتد بإمجاع ما بعد الصدر األول، أو ال يعتد به؟

 .143 ......................هل يعتد بالتابعي يف اإلمجاع إذا بلغ رتبة االجتهاد؟

 .145 .............................................هل يكفر منكر اإلمجاع؟

هـل يكفــي جمــرد اشــرتاك األصــل والفـرع يف العلــة، أم البــد مــن املســاواة بينهمــا 
 يف العلة؟

145. 

 .162 ؟..........................هل يكلف النايف بدليل، أم  ال  يكلف بدليل

يــــدعي أنــــه متمســــك هــــل ميكــــن ملــــن يتمســــك باحلــــد األدىن وهــــو األقــــل أن 
 باإلمجاع؟

144. 

 .135 .................................؟احلقيقة الشرعية هل هي حقيقة عرفية
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  الجماعاتسادسا: فهرس الفرق و 
 الصفحة جماعةالفرقة أو الطائفة أو ال

 .300 .........................................األشاعرة  

 .45 ............................................الباطنية

 .300 ............................................اجلهمية

، 313، 311، 309، 55 ............................................السلفية
314 ،315 ،316. 

 .60 ...........................................الشاذلية

  .109، 89، 57، 56 ...........................................الصوفية

 .60 .......................................طريقة الغظف

  .152  ......................................املعتزلة.......
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  األشعار سابعا: فهرس
 الصفحة  طرف البيت الشعري

 .72 .......................................أمن ( آل بيه ) ظبية مل تسلم

ا  .248 ......................................إن السالمة من سلمى وجار

يت ما مجعه اجتهادي  .125 ...........................................أ

 .92     ........................بطــيبــــــــــة نــــــــــــور للنــبـــــــــــــــــــي يــلـــــــــوح..........

 .93  ......................................مبربع شيخي أيها القلب فارتع

  .31  .....................................عرفـــــــــــــــــــــا قد من إخبار: ورمسها

 .69 ............................................اهللايا مرحبا بالشيخ عبد
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  ثامنا: فهرس األعالم
 الصفحة العلم

 .227 .............................إبراهيم عيسى 

 .118 .............................بن أبان عيسىا

 .107،111 .............ابن أيب أسامة أبو حممد احلارث  

 .300، 130 .........................ابن أيب زيد القريواين

 .113، 108 .......ابن أيب شيبة أبو بكر عبد اهللا بن حممد

 .270 ...................حممد بن املبارك ابن األثري

 .211، 124 .................عمر بن عثمان ابن احلاجب

  .163  .............علي بن اهللا هبة الشجري ابن

 .95 ،63، 62 ،61، 45  .......................ساملحممد بن الشني ا

 .290 ،177، 112 ،100، 99  ..........ابن العريب أبو بكر حممد بن عبد اهللا

 .123  .....................ابن القاسم عبد الرمحان

 .316، 391 ،206 ،177 ..................بكر أيب بن حممد ابن القيم

 .277 .......العزيز عبد بن امللك عبد نابن املاجشو 

 .111 عبد احلميد...................... ابن باديس

  .42   ..........حممد بن علي احلسن أبوابن بري 
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 .219، 218 ..................إبراهيم الطاهر أبو ابن بشري

 ،10،11 ،08،09، 07، 06، 05، 04، 03    ابن بيه عبد اهللا بن الشيخ احملفوظ..........
13 ،14 ،15 ،16 ،19 ،27 ،37 ،41 ،50 ،
51 ،53 ،55 ،58 ،66 ،68 ،70 ،71 ،72 ،
92 ،98 ،133 ،153 ،165 ،167 ،169 ،

171 ،172 ،174 ،181 ،197 ،169 ،171 ،
172 ،174 ،181 ،197 ،199 ،202 ،203 ،
206 ،220 ،223 ،227 ،229 ،230 ،251 ،
252 ،257 ،273 ،285 ،324 ،326 ،327 ،
328 ،329 ،331 ،332 ،352.  

  .305  ابن تاشفني يوسف.......................

، 251، 250، 247، 222، 188، 177، 125  ......تقي الدين أمحد بن عبد احلليمابن تيمية 
312 ،319. 

  .244، 169  .........جين بن عثمان الفتح بوأ جين ابن

 .105، 104، 103 .............................ابن حبان حممد

 .306، 250 ،110 ،109  ...........ابن حجر أبو الفضل أمحد بن علي

  .85 ،78، 77  ابن حزم...............................

 .105، 103  ..........بكر حممد بن إسحاق ابن خزمية أبو

  .306  ................حممد بن أمحد خلكان ابن

 .302، 114 ................علي بن حممد ابن دقيق العيد
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 .122  ......ابن رجب زين الدين عبد الرمحن بن أمحد

 .220 ..........................احلسن ابن رحال

 .216، 123، 30 ................حممد الوليد أبو ابن رشد اجلد

،  215، 114، 213، 207، 179، 128، 122  ...............أمحد بن حممد ابن رشد احلفيد
282.  

 .108  ................ابن سعد أبو عبد اهللا حممد

  .124   ...احلسني بن اهللا عبد بن حممد سنينة ابن

 .277 حممد.......................... ابن سريين

 .212، 123  ............ابن عابدين حممد أمني بن عمر

 .302 ،189، 177، 127، 121، 100  ...................بن عاشور حممد الطاهرا

، 301، 276، 275، 266، 201، 21 ،20 ....................... اهللا عبد ابن عباس
313 ،342. 

  .223، 219، 174  ...........الورغمي حممد بن حممدابن عرفة 

 .276 عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب........ابن عمر 

  . 200، 28، 26  .......فارس بن أمحد احلسني أبوابن فارس 

 .42  ...........بن فحفو سيدي حممد بن السالكا

 .277، 273، 209، 208، 122  .......حممد موفق الدين عبد اهللابن قدامة أبو 

 .100  ..........ابن كثري أبو الفداء إمساعيل بن عمر
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 .113  ..........ابن ماجة أبو عبد اهللا حممد بن يزيد

  .62، 61، 42  .... اهللا عبد بن اهللا حممد عبد أبو مالك ابن

 .315، 313، 301، 284، 283، 281، 266 عبد اهللا......................... ابن مسعود

 .105  ..................ابن وهب أبو حممد عبد اهللا

 .119 .........................أبو احلسني البصري

  .106  أبو بكر الصديق.........................

 .273 ،208، 207  .....................خالد بن إبراهيم أبو ثور

، 243، 222، 212، 201، 193 ،160، 106 ..................ثابت بن النعمان أبو حنيفة
245 ،272، 303 ،330. 

 .208، 206، 113، 110، 105  ...أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق

  .305  ..........قاسم بن فرج لب بن سعيد أبو

  .306  ...............................طيبة أبو

  .163  .......القاسم بن إمساعيل القايل علي أبو

 .106  ........أبو نعيم األصبهاين أمحد بن عبد اهللا

 .112  ...................................أبو هريرة

 .236 ،222، 211 .......يعقوب بن إبراهيم، القاضي أبو يوسف

  .90  .............................الطيب أمحد
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 ،201، 154، 142، 125، 113، 107،108 ..............................أمحد بن حنبل
202 ،206 ،208، 209 ،212 ،225 ،247 ،
272 ،273 ،277 ،297 ،300 ،303 ،311 ،
330. 

  09  أمحد حسني

 .131 ...............عبد الرمحن بن حممد األخضري

  .07   .......................الواحد اإلدريسي عبد

  .08  ............................ماسك إزانة

  .153  أيب بكر الصديق...............أمساء بنت 

  .90  علي بن إمساعيل....... احلسن األشعري أبو

 .32 ..................أسامة عمر سليماناألشقر 

 .33 .......................األشقر حممد سليمان

 .248 ..............أبو عمرو بن عبد العزيز أشهب

 .215 .............................بن الفرج أصبغ

 .110 ....................األلباين حممد ناصر الدين

 .275 ...................................أم هانئ

 .209، 208، 207، 206  ........................بنت عبد اهللا أم ورقة

 .201، 118  .........اآلمدي أبو احلسن سيف الدين علي
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  .53  ...........احلارث بن حجر بن القيس امرؤ

 .104 علي بن بلبان...... األمري عالء الدين الفارسي

 .74 ................................األمري نايف

 .205 .................................ودود أمينة

  .313، 306، 277، 276  أنس بن مالك...........................

  .252  ..........الطيب بن حممد بكر الباقالين أبو

 .306، 303، 277، 111، 29  ........البخاري أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل

 .186 ...............................بزا عبد النور

 .107  .........................البزار أبو بكر أمحد

 .186  ......................بن حرز اهللا عبد القادر

 .306 ،220 ،219، 218 ......................حممد بن احلسن البناين

 .77  ......................بنعبد العايل عبدالسالم

  .292   ..اهللا عبد بن رام البقاء أبو الدين تاج رام

 .204 ................................بوجينا غيانة

 .95، 36 .............................بيه بن السالك

 .206، 112، 111  .....................البيهقي أمحد بن احلسني

 .205 ...............................تركي الدخيل
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 .106  ............الرتمذي حممد بن عيسى بن سورة

  .212، 123   .......أمحد بن اهللا عبد بن حممد التمرتاشي

 .273 ..............................سفيان الثوري

  .198، 114  جابر بن عبد اهللا.........................

 .31 ......................علي بن حممد اجلرجاين

 .118 ......................أمحد بن علي اجلصاص

 .250، 125، 122 ،121  ............جالل الدين السيوطي عبد الرمحن

  .287  ...............................مجعة علي

  .302، 187، 178، 129، 119، 118 .....إمام احلرمني اجلويين عبد امللك بن عبد اهللا

 .105، 104  .........احلاكم أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا

 .204  .............احلجوي حممد بن احلسن الثعاليب

  09   ...............................عبود حذيفة

  .62   ..........حممد بن علي بن القاسماحلريري 

 .284 ،20 .............................احلسن البصري

  . 07، 04  احلسن املصطفى.........................

  .123   .........حممد بن علي بن احلصكفي حممد

  .202، 124  احلطاب أبو عبد اهللا حممد بن حممد........ 
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 .288  ...............................احلكمي علي

 .185، 127، 126، 119  ..................أمحد بن عبد الرمحن حلولو

 .94 ،66 ،65 ................................محزة يوسف

  .128  ........................جحش بنت محنة

 .170، 169اخلادمي نور الدين بن املختار..............  

 .110  ............اخلطايب أبو سليمان محد بن حممد

  .160  اخلليل بن أمحد الفراهيدي.................

، 218 ،215 ،212 ،182 ،160 ،124 ،123  ...........................خليل بن إسحاق
219. 

 .73 ..............................خوان كارلوس

 .204، 128، 106  ............الدارقطين أبو احلسن علي بن عمر

 .113، 30،107  ......أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحنالدارمي 

 .124 .......................أمحد بن حممد الدردير

  .08   ..................أمحد بن درويش احلسني

 .212، 123 .............عرفة بن أمحد بن الدسوقي حممد

 .270، 219 ،200 ،29، 27 ..........حممد بن احلسني الراغب األصفهاين

 .321 ، 271 ،269 ............................رشيد رضا حممد

 .69 ..............................الرفاعي حامد
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 .124  .......الرملي مشس الدين حممد بن أيب العباس

 .124  ................الرهوين سيدي حممد بن أمحد

 .199، 190، 189، 185، 177، 72 ..............................الريسوين أمحد

  .203 ،71 ،70، 33، 09  .............................الريسوين قطب

  .345، 310، 153  الزبري بن العوام...........................

 .320، 284 .............................الزحيلي وهبة

 .124،218،219،220  ..........................الباقيالزرقاين عبد 

 .302 .....................ادر بن حممد الزركشي

  57  ................................زروق أمحد

  .323، 251، 122، 34، 31  ......التجييب حممد بن قاسم بن عليالزقاق 

 .203، 129  .........الزخمشري أبو القاسم حممود بن عمرو

 .109 ...................عبد اهللا بن يوسف الزيلعي

 .63 ...........السالك ولد حممد ولد بيه املسومي

 .71، 32 ........................سانو قطب مصطفى

 .123  ........سحنون عبد السالم بن سعيد التنوخي

 .106 ............................سعيد بن منصور

 .284 ............................سلمان الفارسي
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 .287  .......................السلمي حممد املختار

 .131 ........................عبد الرزاق السنهوري

  .160 ،63 ،48  ............قنرب بن عثمان بن عمرو سيبويه

 .119 ...سيدي عبد اهللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

، 160، 127، 121، 120، 87، 45، 33 ........موسى بن أبو إسحاق إبراهيم الشاطيب
163 ،169 ،172 ،175 ،176 ،177 ،178 ،
، 189ن 188، 185، 183، 182، 181
223 ،240 ،241 ،250 ،258 ،290 ،294 ،
305 ،308 ،311 ،319 ،326. 

، 272، 212، 207، 201، 183، 117، 107  .........الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن إدريس
277 ،299 ،303 ،330. 

 .104 ................................شاكر أمحد

 .120  ..الشريف التلمساين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد

  .53  ...........األزدي مالك بن عمرو الشنفري

 .120 ...............الشنقيطي حممد األمني اجلكين

  .302، 301  ...................علي بن حممد الشوكاين

 .159 .........أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي

 .43 .............صداف بن حممد البشري املسومي

  09  .............................الوهب صهيب
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  .63  .....األمني حممد الشيخ بن اهللا عبد الطالب

 .128، 107  ....................الطرباين سليمان بن أمحد

 .207، 100 .......................جرير بن حممد الطربي

 .212، 109  ..الطحاوي أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة

  .310  .......................اهللا عبيد بن طلحة

 .152 ................القوي عبد بن سليمان الطويف

 .22 ...................إبراهيمالطويل عبد اهللا بن 

 .344، 315 ،273 ...........................أم املؤمنني عائشة

 .119 ..................، القاضيعبد اجلبار املعتزيل

 .283، 113  ..........عبد الرزاق الصنعاين أبوبكر بن مهام

 .170، 169 ......................عبد السالم آيت سعيد

 .71 ................عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي

 .72، 69 ...................حممد بن سامل حممدعدود 

 .286 ..................عز الدين اخلطيب التميمي

 .318، 250، 188، 181، 177، 152، 47 .........................العز بن عبد السالم

 .277، 276، 21 ................اخلراساين مسلم أيب بن عطاء

 .277، 20 ..........................اهللا عبد بن عكرمة
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 .118  ........عالء الدين السمرقندي أبو بكر حممد

 .189 ..............................عالل الفاسي

 .230 ،179 ،72، 68  ............................العلواين طه جابر

 .111 ..........................أيب طالبعلي بن 

 .221 ...........................عمر بن اخلطاب

 .287، 94 ،72 ،70 ،69 ،43 ..............................العودة سلمان

  .130  ...............عياض بن موسى بن عياض

 .08  ........اهللا عبد بن حممد بنت العيسي وفاء

، 178، 177، 163، 127، 119، 118 ،57  ......................أبو حامد حممدالغزايل 
194 ،241 ،302 ،305 ،308. 

  .110  .........الصديق بن حممد بن أمحد الغماري

  .222، 62، 53  ........مسعود بن يس بن عقبة بن غيالن

 .63  .....................فاطمة بنت حممد األمني

 .302، 298، 252، 184 ..............حممد بن عمرالرازي  فخر الدين

 .112 .............................فضالة بن عبيد

  09  .............................حممد طه قاسم

  .203  .................الدين مجال حممدالقامسي 
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 .211 ................القاضي عبد الوهاب بن علي

، 215، 177، 171، 141، 127، 119، 31 .........أمحد العباس أبو الدين شهاب القرايف
243 ،250 ،251. 

 .273، 221، 100، 72، 68 القرضاوي يوسف........................ 

 .100، 99  ...........القرطيب أبو عبد  اهللا حممد بن أمحد

  .309  ...........علي الدين حمي داغي علي القره

 .271، 269 ........علي بن حممد بكر أبو الشاشي القفال

 .221،  93  .................................قوته عادل

 .211، 118  .................اهللا عبيد احلسن الكرخي أبو

 .122  ......أبو بكر بن مسعود الدين ساين عالءالك

  .62  ..............سلمى أيب بن زهري بن كعب

 .10  ...غالب بن صاحل اهللا عبد الرزاق عبدالكندي 

 .09  ..............................اهللا كنون عبد

 .32  ..............................اللقاين إبراهيم

  .165، 07، 03  ...............اللمعي إيهاب حممد السامرائي

 .156 ............علي بن حممدأبو عبد اهللا  املازري

، 158، 154، 133، 123، 122، 103، 100 .........بن أنس بن مالك بن أيب عامر مالك
182 ،184 ،194 ،199 ،201 ،207 ،212 ،
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213 ،214 ،215 ،216 ،221 ،222 ،223 ،
225 ،228 ،235 ،240 ،269 ،272 ،290 ،
303 ،330 ،331. 

  09  ............................حممد أمحد مثىن

 .61، 60 ..............................احملفوظ بن بيه

 .42 ....حممد أحيد بن سيدي عبد الرمحن املسومي

 .227 ............................حممد إكرام احلق

 .67 ..............................حممد السادس

 .287 ......................حممد املختار الشنقيطي

 .271 ........................حممد بن عبد احلكم

 .227   ....................حممد تقي الدين العثماين

  .287  .......................منصور خالد حممد

 .62 ............حممد خونا بن سيد حممد [مرقون]

 .170 ............حممد سامل بن عبد احلي بن دودو

 .269، 80 ................اهللا خري حسن بن عبده حممد

 .42  ..................حممد حممود بن بيه املسومي

 .287، 286 ...........................حممد نعيم ياسني

 .129  .............مرتضى الزبيدي أبو الفيض حممد
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 .247، 124  ..........املرداوي عالء الدين أبو احلسن علي

 .306، 276، 198، 112، 111، 103، 72  ........احلسن القشريياحلجاج أبو مسلم بن 

  09  .............................سلمان مصعب

 .277  ...............بن عبد اهللا أبو عبد اهللا مطرف

  .265  ...................عمرو بن جبل بن معاذ

 .09  ............................صاحل مال حمسن

  .73 ................................خالدامللك 

 .08 ................................سعود امللك

 .75، 74، 67، 66 امللك عبد العزيز..........................

 .67 .............امللك عبداهللا الثاين بن احلسني

 .73 ...............................امللك فهد

 .73 ................بن عبد العزيزامللك فيصل 

 .122 املنجور أمحد بن علي..................... 

  .115  .........القوي عبد بن العظيم عبد املنذري

 .170 .................مها سعد إمساعيل الصيفي

  .276  بنت احلارث...................... ميمونة

 .237 ............................الناصر اللقاين
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 .276 ،114، 113 ،112، 106، 105 .......النسائي أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب

 .145 ....................سيار بن إبراهيم النظام

 .122  ..............النووي أبو زكريا حميي الدين حيىي

 .108، 107  .................اهليثمي أبو احلسن نور الدين

  .287  الواعي توفيق............................

  .194، 177 ويل اهللا الدهلوي.........................

  09  ...............................سرحان وليد

 .234، 221، 171، 72، 70 .............................مياين أمحد زكي
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  المراجعقائمة 
  برواية ورش عن نافع. الكريم القرآن: أوال

  التفسير وعلوم القرآنكتب : ثانيا
، (دار طيبـة، 02ابـن كثـري، حتقيـق: سـامي بـن حممـد سـالمة، ط. تفسـري القـرآن العظـيم،-01

  م).1999 -هـ 1420
 م).1990تفسري املنار، حممد رشيد رضا، ط.د، (اهليئة املصرية العامة للكتاب، -02

، (دمشـق: دار الفكـر 02وهبـة الزحيلـي، ط. العقيدة والشريعة واملـنهج،التفسري املنري يف -03
 هـ). 1418املعاصر، 

، (دار يوسف 01حممد بن سيدي حممد موالي، ط. التفسري واملفسرون ببالد شنقيط، -04
 م).2008-ه1429بن تاشفني ومكتبة اإلمام مالك، 

وهذبـه: الشـيخ بـن حممـد بـن رسم الطالب عبد اهللا، الطالب عبـد اهللا اجلكـين، صـححه  -05
 م).1998-ه1418، (طبع على نفقة حمسن كرمي، 01الشيخ أمحد، ط.

، (بـــريوت: دار الغـــرب اإلســــالمي، 01القـــراء والقـــراءات بـــاملغرب، ســــعيد اعـــراب، ط. -06
 م).1990-ه1410

، (بــــريوت: دار الكتــــاب 03الكشــــاف عــــن حقــــائق غــــوامض التنزيــــل، الزخمشــــري، ط. -07
 ه).1407العريب، 

 مكتبـــــة: القـــــاهرة( ،01.ط قراعـــــة، حممـــــود هـــــدى: حتقيـــــق األخفـــــش، القـــــرآن، معـــــاىن -08
  .)م 1990 - هـ 1411 اخلاجني،

 الكتــب دار: القــاهرة( د،.ط  البــاقي، عبــد فــؤاد حممــد القــرآن، أللفــاظ املفهــرس املعجــم -09
 ).ه1364 املصرية،
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 إحيــــاء دار: بـــريوت( ،03.ط الـــرازي، الـــدين فخـــر الكبـــري، التفســـري=  الغيـــب مفـــاتيح-10
 . )هـ 1420 العريب، الرتاث

ــــداودي، عــــدنان صــــفوان: حتقيــــق األصــــفهاين، الراغــــب القــــرآن، غريــــب يف ملفــــرداتا -11  ال
  ).هـ 1412 الشامية، الدار: بريوت/ القلم دار: دمشق( ،01.ط

 السنة وعلوم الحديثكتب ثالثا:  
: حتقيـق الـدين، عـالء األمري: ترتيب حبان، ابن حبان، ابن صحيح تقريب يف اإلحسان -12

  ).م1988 - هـ1408 الرسالة، مؤسسة: بريوت( ،01. ط األرنؤوط، شعيب
 دار: بــريوت( د،.ط هــراس، حممـد خليــل: حتقيــق سـالم، بــن القاســم عبيـد أبــو األمـوال، -13

  ).د.ت الفكر،
 البــاكري، صـاحل أمحــد حسـني: حتقيــق اهليثمـي، احلــارث، مسـند زوائــد عـن الباحــث بغيـة -14
  ).م1992-ه1413 النبوية، ولسرية السنة خدمة مركز( ،01.ط

 اليمـــاين هاشــم اهللا عبــد الســيد: حتقيــق حجـــر، ابــن اهلدايــة، أحاديــث ختــريج يف الدرايــة -15
  ).د.ت املعرفة، دار: بريوت( د،.ط املدين،

 كتــب الكتــاين، جعفــر بــن حممــد املشــرفة، الســنة كتــب مشــهور لبيــان املســتطرفة الرســالة -16
 الكتــــاين، جعفــــر بــــن حممــــد بــــن الزمــــزي حممــــد بــــن املنتصــــر حممــــد: فهارســــها ووضــــع مقــــدمتها

  ).م1993-ه1414 اإلسالمية، البشائر دار: بريوت( ،05.ط
 ،01.ط بللــي، قــره كامــل وحممــد األرنــؤوط شــعيب: حتقيــق داود، أبــو داود، أيب ســنن -17

  ).م2009 - هـ 1430 العاملية، الرسالة دار(
 البـاقي عبـد فـؤاد وحممد) 2 ،1 جـ( شاكر حممد أمحد: حتقيق الرتمذي، الرتمذي، سنن -18

 مصــطفى ومطبعــة مكتبــة شـركة: مصــر( ،02.ط ،)5 ،4 جـــ( عـوض عطــوة وإبــراهيم) 3 جــ(
  ).م1975 - هـ 1395 احلليب، البايب
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 املـنعم عبـد حسن -األرناؤوط شعيب: حتقيق الدارقطين، عمر بن علي الدارقطين، سنن -19
  )م2004-ه1424 الرسالة،( ،01.ط برهوم، أمحد -اهللا حرز اللطف عبد -شليب
 دار: السـعودية( ،01. ط الـداراين، أسـد سـليم حسني: حتقيق الدارمي، الدارمي، سنن -20

  ).م2000 - هـ 1412 املغين،
 دار: بــــريوت( ،03.ط عطــــا، القــــادر عبــــد حممــــد: حتقيــــق البيهقــــي، الكــــربى، الســــنن -21

  ).م2003 -هـ 1424 العلمية، الكتب
 الرســــــالة،( ،01.ط شــــــليب، املــــــنعم عبــــــد حســــــن: حتقيــــــق النســــــائي، الكــــــربى، الســــــنن -22

  ).م2001-ه1421
 احلـــق، جـــاد ســـيد وحممـــد النجـــار زهـــري حممـــد: حتقيـــق الطحـــاوي، اآلثـــار، معـــاين شـــرح -23

  ).م1994-ه1414 الكتب، عامل( ،01.ط املرعشلي، الرمحن عبد يوسف: ورقمه راجعه
 شـاكر، أمحـد: حتقيق حبان، ابن الفارسي، الدين عالء األمري برتتيب حبان ابن صحيح -24
  ).م1952-ه1372 املعارف، دار: مصر( د،. ط

 املكتــب( ،03.ط األعظمــي، مصــطفى حممــد: حتقيــق خزميــة، ابــن خزميــة، ابــن صــحيح -25
  ).م2003-هـ 1424 اإلسالمي،

 طـوق دار( ،01.ط الناصـر، ناصـر بـن زهـري حممـد: حتقيق البخاري، البخاري، صحيح -26
  ).هـ1422 ،'الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة' النجاة

 دار: بـريوت( د،.ط البـاقي، عبـد فؤاد حممد: حتقيق ،بن احلجاج مسلم مسلم، صحيح -27
  ).د.ت العريب، الرتاث إحياء
 وأشـرف وصـححه بإخراجـه قـام البـاقي، عبـد فـؤاد حممـد: رقمـه حجـر، ابـن الباري، فتح -28
  ).ه1379 املعرفة، دار: بريوت( د،.ط اخلطيب، الدين حمب: طبعه على
 علــــي، حســــني علــــي: حتقيــــق الســــخاوي، للعراقــــي، احلــــديث ألفيــــة بشــــرح املغيــــث فـــتح -29
  ).م2003 - هـ1424 السنة، مكتبة: مصر( ،01.ط
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 دار: القـــاهرة( د،. ط املنشـــاوي، صـــديق حممـــد النبـــوي، احلـــديث مصـــطلحات قـــاموس -30
  ).د.ت الفضيلة،

: الكويـــــت( ،01.ط ورســـــتاين،نال حممـــــدي حممـــــد النســـــائي، اإلمـــــام ســـــنن إىل املـــــدخل -31
  ).م2008-ه1429 الفنية، الشؤون مكتب

 ،01.ط النورســــتاين، حممــــدي حممــــد احلجــــاج، بـــن مســــلم اإلمــــام صــــحيح إىل املـــدخل -32
  ).م2007-ه1428 الفنية، الشؤون مكتب: الكويت(

 عطــا، القــادر عبــد مصــطفى: ، حتقيــقالنيســابوري احلــاكم الصــحيحني، علــى املســتدرك -33
  ).م1990 -ه 1411 العلمية، الكتب دار: بريوت( ،01.ط

 األرنـــؤوط شـــعيب: حتقيـــق حنبـــل، بـــن حممـــد بـــن أمحـــد حنبـــل، بـــن أمحـــد اإلمـــام مســـند -34
  ).م2001-هـ 1421 الرسالة، مؤسسة( ،01.ط وآخرون، مرشد، وعادل

 العلميــــــة، الكتـــــب دار: بـــــريوت( ،01. ط الـــــدهلوي، اهللا ويل املوطـــــأ، شـــــرح املســـــوى -35
  ).م1983 -ه1403

 الكشـــناوي، املنتقـــى حممـــد: حتقيـــق البوصـــريي، ماجـــه، ابـــن زوائـــد يف الزجاجـــة مصـــباح -36
  ).هـ 1403 العربية، دار: بريوت( ،02.ط

ـــرزاق عبـــد املصـــنف، -37 : اهلنـــد( ،02.ط األعظمـــي، الـــرمحن حبيـــب: حتقيـــق الصـــنعاين، ال
لس   ).ه1403 العلمي، ا

يـــد عبـــد بـــن محـــدي: حتقيـــق الطـــرباين، الكبـــري، املعجـــم -38 : القـــاهرة( ،02.ط الســـلفي، ا
  ).د.ت تيمية، ابن مكتبة
ـــــرمحن ضـــــياء حممـــــد األســـــانيد، ولطـــــائف احلـــــديث مصـــــطلحات معجـــــم -39  األعظمـــــي، ال
  ).م1999 -ه1420 السلف، أضواء: الرياض( ،01.ط
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: كراتشـي( ،01.ط قلعجـي، أمـني املعطـي عبـد: حتقيـق البيهقـي، واآلثار، السنن معرفة -40
 الوفــاء، دار: املنصــورة/ الــوعي دار: حلــب/  قتيبــة دار: دمشــق/ اإلســالمية الدراســات جامعــة

  ).م1991 - هـ1412
 ،"الصــحيح اجلــامع" خــالل مــن وتعليلهــا األحاديــث تصــحيح يف البخــاري اإلمــام مــنهج -41
  ).م2000 - هـ 1422 حزم، ابن دار( ،01.ط كايف، بكر أبو

ـــاء دار: بـــريوت( د،.ط البـــاقي، عبـــد فـــؤاد حممـــد: حتقيـــق أنـــس، بـــن مالـــك املوطـــأ، -42  إحي
  ).م1985 -هـ 1406 العريب، الرتاث

 حممـد وحممـود الـزاوى أمحـد طـاهر: حتقيـق األثـري، ابـن واألثـر، احلـديث غريـب يف النهايـة -43
  ).م1979 - هـ1399 العلمية، املكتبة: بريوت( د،.ط الطناحي،

 املرعشــــلي الـــرمحن عبــــد يوســـف: حتقيـــق الغمــــاري، البدايـــة، أحاديــــث ختـــريج يف اهلدايـــة -44
  ).م1987 -ه1408 الكتب، عامل: بريوت( ،01.ط وآخرون،

  اللغة والمعاجمكتب رابعا:  
 ،01.ط الناشـــر، بإشــراف العلمــاء مـــن مجاعــة وصــححه ضـــبطه اجلرجــاين، التعريفــات، -45

  ).م1983- هـ1403 العلمية، الكتب دار: بريوت(
  .ه)1414، ، (بريوت: دار صادر03لسان العرب، ابن منظور، ط. -46
(بـريوت: مؤسسـة  ،02حتقيـق: زهـري عبـد احملسـن سـلطان، ط.جممل اللغة، ابن فـارس،  -47

  .م)1986-هـ 1406الرسالة، 
ـــار الصـــحاح -48 ـــرازي، حتقيـــقخمت ، 05مـــد، ط.: يوســـف الشـــيخ حم، حممـــد بـــن أيب بكـــر ال

  .م)1999 -هـ 1420الدار النموذجية،  -صيدا: املكتبة العصرية  -بريوت (
كر، : عبد السالم حممد هارون، ط. د، ( دار الفحتقيقمقاييس اللغة، أمحد بن فارس،  -49

 .م)1979 -هـ 1399
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 الفقه المذهبيكتب : مساخا

  الفقه الحنفي
  .، (دار الكتاب اإلسالمي، ت.د)03البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن جنيم، ط. -50
بدائع الصـنائع يف ترتيـب الشـرائع، الكسـاين، حتقيـق: علـي حممـد معـوض والشـيخ عـادل  -51

  ).م2003 -ه1424العلمية،  ، (بريوت: دار الكتب02أمحد عبد املوجود، ط.
 -هـــ1412، (بـريوت: دار الفكـر، 02ابـن عابـدين، ط. رد احملتـار علـى الـدر املختـار، -52

  م).1992
، (دار الفكـــــر، 02الفتـــــاوى اهلنديـــــة، جلنـــــة علمـــــاء برئاســـــة نظـــــام الـــــدين البلخـــــي، ط. -53

 هـ). 1310

  الفقه المالكي
  .ط.د، (دار املعارف، ت.د)، أمحد الصاوي ،بلغة السالك ألقرب املسالك -54
 دار: بــــريوت( ،01.ط معصــــر، اهللا عبــــد املــــالكي، الفقــــه مصــــطلحات معجــــم تقريــــب -55

  ).م2007 العلمية، الكتب
أمحـد بـن  عي البن احلاجب، خليل بن إسـحاق، حتقيـق:التوضيح يف شرح املختصر الفر  -56

ـــــب، ـــــه01ط. عبـــــد الكـــــرمي جني ـــــرتاث،  ، (مركـــــز جنيبوي  -ـهـــــ1429للمخطوطـــــات وخدمـــــة ال
  .م)2008

  .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي، ط.د، (دار الفكر، ت.د) -57
: يوسـف أبـو احلسـن العـدوي، حتقيـق حاشـية العـدوي علـى شـرح كفايـة الطالـب الربـاين، -58

  .م)1994 -هـ 1414، البقاعي، ط.د، (بريوت: دار الفكرالشيخ حممد 
: سـعيد أعـراب، 6، 2: حممد حجـي، جـزء 13، 8، 1: جزء حتقيقة، القرايف، الذخري  -59

ــــزة، ط.12 - 9، 7، 5 - 3جــــزء  بــــريوت: دار الغــــرب اإلســــالمي، ، (01: حممــــد بــــو خب
  .م)1994
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شرح الزرقاين على خمتصر خليل، الزرقـاين، ومعـه: الفـتح الربـاين فيمـا ذهـل عنـه الزرقـاين،  -60
 -هــــــ1422: دار الكتـــــب العلميـــــة، ، ( بـــــريوت01ط. ،ضـــــبطه: عبـــــد الســـــالم حممـــــد أمـــــني

  .م)2002
  .)ت.دليبيا: دار ومكتبة الشعب، ( ط.د، العبادات أحكام وأدلة، الغرياين، -61
، (اجلزائــر: دار 01العالمــة أمحــد محــاين شــيخ اإلفتــاء يف اجلزائــر، حمفــوظ بــن صــغري، ط. -62

  .م)2012-ه 1433الوعي، 
دار احلـديث، ، (القـاهرة: 01قيق: أمحد جاد، ط.إسحاق، حتخمتصر خليل، خليل بن  -63

  .)م2005-هـ1426
، 01امي، ط.املـــذهب املـــالكي مدارســـه ومؤلفاتـــه خصائصـــه ومساتـــه، حممـــد املختـــار املـــ -64

  .م)2002 -ه1422، (اإلمارات: مركز زايد
 يش عبـــد احلـــق،املعونـــة علـــى مـــذهب عـــامل املدينـــة، القاصـــي عبـــد الوهـــاب، حتقيـــق: محـــ -65

  ، ت.د).كتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز: املط.د، (مكة املكرمة
زارة : و حممـد حجـي، ط.د، ( املغـرب ، الونشريسي، خرجه فقهاء بإشـرافاملعيار املعرب -66

  .م)1981-ه1401بريوت: دار الغرب اإلسالمي، األوقاف والشؤون اإلسالمية/
-هـــــ1409، ت: دار الفكــــرط.د، (بــــريو  مــــنح اجلليــــل شــــرح خمتصــــر خليــــل، علــــيش، -67

  .م)1989
  .م)1992 -هـ 1412 ، (دار الفكر،03ط. مواهب اجلليل، احلطاب، -68

 الفقه الشافعي
احلــاوي الكبــري يف فقــه مــذهب اإلمــام الشــافعي، املــاوردي، حتقيــق: علــي حممــد معــوض  -69

  م).1999-هـ 1419، ( بريوت: دار الكتب العلمية، 01وعادل أمحد عبد املوجود، ط.
  م).2004 -هـ  1424احلاوي للفتاوى، السيوطي، ط.د، (بريوت: دار الفكر،  -70
موع شرح املهذب، النووي، ط.د، (دار الفكر، ت.د). -71  ا
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 الفقه الحنبلي
، (السـعودية: دار 01إعالم املوقعني عـن رب العـاملني، ابـن القـيم، حتقيـق: مشـهور، ط. -72

  هـ). 1423ابن اجلوزي، 

  كشاف القناع عن منت اإلقناع، البهوتى، ط.د، (دار الكتب العلمية، ت.د). -73

مطالـــب أويل النهـــى يف شـــرح غايـــة املنتهـــى، مصـــطفى بـــن ســـعد بـــن عبـــده الســـيوطي،  -74
  م).1994 -هـ 1415، (املكتب اإلسالمي، 02ط.

  م).1968 -هـ 1388املغين، ابن قدامة، ط.د، (مكتبة القاهرة،  -75

 أبـــو إبـــراهيم الوهـــاب عبــد: حتقيـــق القـــاري، اهللا عبـــد بــن أمحـــد الشـــرعية، اماألحكـــ جملــة -76
  ).م1981-ه1401 امة، دار: جدة( ،01. ط علي، إبراهيم حممدو  سليمان

 الفقه المقارن والعام
 ،الشــــنقيطي املختــــار حممــــد بــــن حممــــدأحكــــام اجلراحــــة الطبيــــة واآلثــــار املرتتبــــة عليهــــا،  -77 

  .)م1994-ه1415 الصحابة، مكتبة: جدة( ،02.ط
أحكام الزكـاة علـى ضـوء املـذاهب األربعـة، عبـد اهللا ناصـح علـوان، ط.د، (دار السـالم،  -78
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املوافقـــات يف أصـــول الشـــريعة، الشـــاطيب، شـــرح: عبـــد اهللا دراز، ضـــبط وتـــرقيم ووضـــع  -143
  م).1975 -ه1395، (دار الفكر العريب، 02حممد عبد اهللا دراز، ط. تراجم:
، ( املعهـد العـاملي للفكـر 04نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، أمحـد الريسـوين، ط. -144

  م).1995 -ه 1415اإلسالمي، 
 دار ، (بـــريوت:01ايـــة الســـول شـــرح منهـــاج الوصـــول، عبـــد الـــرحيم اإلســـنوي، ط. -145
 م).1999 -هـ1420، العلمية الكتب

  والسير: كتب التاريخ ثامنا
ـــة علـــى موريتانيـــا، حممـــد بـــن ناصـــر العبـــودي، ط. -146  -ه1417، ن.د.د، (01إطالل

  م).1997
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 ةاملنارة.. والرباط، اخلليل النحوي، ط.د، (تونس: املنظمة العربية للرتبي-بالد شنقيط  -147
  م).1987والثقافة والعلوم، 

تـاريخ ابــن طـوير اجلنــة، الطالـب أمحــد بـن طــوير اجلنـة احلــاجي الـواداين، حتقيــق: ســيد  -148 
  م).1995أمحد بن أمحد سامل، ط.د، ( الرباط: املعارف اجلديدة، 

، حممــــد الضــــعيف الربــــاطي، حتقيــــق: أمحــــد 'تــــاريخ الدولــــة الســــعيدة' تــــاريخ الضــــعيف -149
  م).1986 -ه1406، (دار املأثورات، 01العماري، ط.

تاريخ العامل اإلسالمي احلديث واملعاصر، إمساعيل أمحد يـاغي، ط.د، ( الريـاض: دار  -150
  م).1993-ه1413املريخ، 
مــن العصــور القدميــة إىل حــرب شــرببه الكــربى بــني  -تــاريخ بــالد شــنكيط "موريتانيــا"  -151

: دار الكتــب ، (لبنــان01، محــاه اهللا ولــد الســامل، ط.-أوالد الناصــر ودولــة إبــدوكل اللمتونيــة 
  م).2010العلمية، 

مــن مــا قبــل التــاريخ إىل االنتشــار احلســاين يف بــالد -تــاريخ موريتانيــا القــدمي والوســيط  -152
، (دار الفكر، 01ن حمنض، ط.ه)، احلسني ب1055م/1645-ق.م 125000شنقيط (
  م). 2010-ه1431

دار الغــرب اإلســالمي،  حيـاة موريتانيــا [اجلغــرايف]، املختــار ولــد حامــد، ط.د، (لبنــان: -153
  م).1994-ه1414

ـــدار العربيـــة للكتـــاب،  -154 ـــار بـــن حامـــد، ط.د، (ال ـــاة الثقافيـــة'، املخت ـــا 'احلي ـــاة موريتاني حي
  ت.د).
فيـات اإلسـالم تاريخ الذهيب، -155 وَ األعـالم املشـاهري وَ اد بشـار: حتقيـق ،وَ . ط معـروف، عـوّ

  )م2003 اإلسالمي، الغرب دار: بريوت( ،01
ــــن القــــيم، ط. -156 ــــاد، اب ، (بــــريوت: مؤسســــة الرســــالة/ 27زاد املعــــاد يف هــــدي خــــري العب

  م).1994-هـ1415مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت: 
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ســـري أعـــالم النـــبالء، الـــذهيب، حتقيـــق: جمموعـــة مـــن احملققـــني بإشـــراف الشـــيخ شـــعيب  -157
  م).1985 -هـ1405، (مؤسسة الرسالة، 03ؤوط، ط.األرنا

 نايــــت قاســــم مولــــود م،1830 ســــنة قبــــل العامليــــة وهيبتهــــا الدوليــــة اجلزائــــر شخصــــية -158
  )م2007 األمة، دار: اجلزائر( ،02.ط بلقاسم،

-ه1422 الثقافيــة، الــدار: القــاهرة( ،01.ط عــرتيس، حممــد العــامل، بلــدان معجــم -159
  .)م2002

  : كتب الرجال والتراجم والطبقاتتاسعا
 إبــراهيم، الفضــل أبــو حممــد: حتقيــق واللغــويني، النحــويني طبقــات اإلشــبيلي، بكــر أبـو -160 

  .)د.ت ، املعارف دار( ،02.ط
االســــتيعاب يف معرفــــة األصــــحاب، ابـــــن عبــــد الــــرب، حتقيـــــق: علــــي حممــــد البجـــــاوي،  -161

  م).1992 -هـ  1412، (بريوت: دار اجليل، 01ط.
املوجـود وعلـي حممـد اإلصابة يف متييز الصـحابة، ابـن حجـر، حتقيـق: عـادل أمحـد عبـد  -162

  ه).1415، (بريوت: دار الكتب العلمية، 01معوض، ط.
أعــــالم الفكــــر اإلســــالمي يف العصــــر احلــــديث، أمحــــد تيمــــور، ط.د، ( القــــاهرة: دار  -163 

  م).2003-ه1423اآلفاق العربية، 
  م).2002دار العلم للماليني، ، (15األعالم، الزركلي، ط. -164
البدر الطـالع مبحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع، الشـوكاين، ط.د، (بـريوت: دار املعرفـة،  -165

  ت.د).
خالصـــة األثـــر يف أعيـــان القـــرن احلـــادي عشـــر، احملـــيب، ط.د، ( بـــريوت: دار صـــادر،  -166

  ت.د).
الـديباج املـذهب يف معرفـة أعيــان علمـاء املـذهب، ابـن فرحــون، حتقيـق: الـدكتور حممــد  -167

  النور، ط.د، (القاهرة: دار الرتاث، ت.د) األمحدي أبو
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ـــــب، 02ســـــيبويه إمـــــام النحـــــاة، علـــــي النجـــــدي ناصـــــف، ط. -168 ، (القـــــاهرة: عـــــامل الكت
  ه).1399

ــــايل،  -169 يــــد خي ــــد ا ــــة، خملــــوف، علــــق عليــــه: عب ــــة يف طبقــــات املالكي شــــجرة النــــور الزكي
  م).2003 -هـ 1424، (لبنان: دار الكتب العلمية، 01ط.

البالتــني مــن ســري العلمــاء املعاصــرين، أبــو األشــبال أمحــد بــن ســامل املصــري، شــذرات  -170
  م).2006-ه1426، (الرياض: دار الكيان، 01.ط

، ( الربـاط: دار األمـان، 02الشعر والشعراء يف موريتانيا، حممـد املختـار ولـد ابـاه، ط. -171
  م).2003 -ه1424

قيــق: احلــافظ عبــد العلــيم خــان، طبقــات الشــافعية، تقــي الــدين ابــن قاضــي شــهبة، حت -172
  هـ). 1407 ، (بريوت: عامل الكتب،01ط.

م، أمحــــد العلــــوان، ط. -173 ت: دار ، (بــــريو 01العلمــــاء العــــرب املعاصــــرون ومــــآل مكتبــــا
  م).2011-ه1432البشائر اإلسالمية، 

، ( الكويـــت: وزارة 01علمـــاء وأعـــالم كتبـــوا يف جملـــة الـــوعي اإلســـالمي الكويتيـــة، ط. -174
  م).2011-ه1432األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

اغي، (قام بنشره: حممد علـي الفتح املبني يف طبقات األصوليني، عبد اهللا مصطفى املر  -175
  م).1947-ه1366، عثمان
، 02معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم إىل العصـر احلاضـر، عـادل نـويهض، ط. -176

  م).1980-ه1400(بريوت: مؤسسة نويهض الثقافية، 
، 02معجــم املفســرين مــن صــدر اإلســالم حــىت العصــر احلاضــر، عــادل نــويهض، ط. -177

  م).1988-ه1409(مؤسسة نويهض الثقافية، 
مالمـــح مـــن شخصـــية عـــالل الفاســـي، عبـــد الكـــرمي غـــالب، ط.د، (الربـــاط: مطبعـــة  -178

  م).1974الرسالة، 
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، (دار البشـري، 08هللا العقيل، ط.من أعالم الدعوة واحلركة اإلسالمية املعاصرة، عبد ا -179
  م).2008-ه 1429

ـــاء شـــنقيط، أمحـــد بـــن ا -180 ، ألمـــني الشـــنقيطي، عنايـــة: فـــؤاد ســـيدالوســـيط يف تـــراجم أدب
  م).1989 -ه1409، (مصر: مطبعة املدين، 4ط.

، 01وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلكــان، حتقيــق: إحســان عبــاس، ط. -181
  .)م1972(بريوت: دار صادر، 

 دار:  بـــريوت( د،.ط الســـخاوي، الـــدين مشـــس التاســـع، القـــرن ألهـــل الالمـــع الضـــوء -182
  .)د.ت احلياة، مكتبة
 -هــــــــ1419 العلميـــــــة، الكتــــــب دار: بـــــــريوت( ،01.ط احلفــــــاظ، تـــــــذكرة الــــــذهيب، -183

 )م1998

  : مراجع عامة ومتنوعةعاشرا
، (دار ابن حزم، 01ط.أجبد العلوم، أبو الطيب حممد صديق خان القنوجي،  -184

  م).2002 -هـ 1423

ــــد األنصــــاري، ط. -185 ــــدار البيضــــاء: 01أجبــــديات البحــــث يف العلــــوم الشــــرعية، فري ، (ال
  م).1997-ه1417مطبعة النجاح اجلديدة، 

، (اجلزائـر: الشـركة اجلزائريـة 03، إعداد وتصنيف: عمار الطـاليب، ط.آثار ابن باديس -186
  م).1997-ه1417 لصاحبها عبد القادر بوداود،

، ( دمشـــق: دار الفكـــر، 02أطلـــس دول العـــامل اإلســـالمي، شـــوقي أبـــو خليـــل، ط.  -187
  م).2003-ه1424

 ابـــن دار: الســعودية( ،01.ط اهلــاليل، عيـــد بــن ســليم: حتقيـــق الشــاطيب، االعتصــام، -188
  ).م1992-هـ1412 عفان،
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الوفــــا مصــــطفى املراغــــي، إعــــالم الســــاجد بأحكــــام املســــاجد، الزركشــــي، حتقيــــق: أبــــو  -189
لس ا04ط.   م).1996-هـ 1416ألعلى للشؤون اإلسالمية، ، (ا

حتقيقات وأنظار يف القرآن والسـنة، حممـد الطـاهر بـن عاشـور، ط.د، (تـونس: الشـركة  -190
  م).1985التونسية/ اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب، 

-ه1416مكتبــــة وهبــــة،  ، (القــــاهرة:10ثقافــــة الداعيــــة، يوســــف القرضــــاوي، ط. -191
  م).1996

ــــــة، مصــــــطفى حلمــــــي، ط. -192 ــــــني العقيــــــدة اإلســــــالمية والفلســــــفة الغربي  ،02الســــــلفية ب
  م).1991-ه1411(اإلسكندرية: دار الدعوة،

ــــة مباركــــة ال مــــذهب إســــالمي، حممــــد ســــعيد رمضــــان البــــوطي،  -193 ــــة زمني الســــلفية مرحل
  م).2010-ه1431، (دمشق: دار الفكر، 14ط.

السياســـــــة الشـــــــرعية، عبـــــــد الوهـــــــاب خـــــــالف، ط.د، (القـــــــاهرة: املطبعـــــــة الســـــــلفية،  -194
  ه).1350

 دار( ،01.ط الفاســي، احلســين املكــي الطيــب أبــو احلــرام، البلــد بأخبــار الغــرام شــفاء -195
  .)م2000-هـ1421 العلمية، الكتب
عناصـــر حتليـــل النمــــو االقتصـــادي يف موريتانيـــا، املركــــز املوريتـــاين لتحليـــل السياســــات،  -196

  م).2005تعريب: يسلم ولد محدان، ط.د، (نواكشط، 
، 02الغياثي غياث األمم يف التياث الظلم، اجلويين، حتقيق: عبد العظيم الـديب، ط. -197

  هـ).1401 (مكتبة إمام احلرمني،
وت: ، (بــري 01رشــد، حتقيــق: املختــار بــن الطــاهر التليلــي، ط. فتــاوى ابــن رشــد، ابــن -198

  م).1987-ه1407دار الغرب اإلسالمي، 
يـد حممـد السوسـة، ط. -199 ، (دار القلـم، 01فقه املوازنات يف الشريعة اإلسالمية، عبد ا

  م).2004-ه1425
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-ه1416، ( القاهرة: مكتبـة وهبـة، 02يف فقه األولويات، يوسف القرضاوي، ط. -200
  م).1996

يد عبد: حتقيق زروق، أمحد التصوف، قواعد -201  دار: بريوت( ،02.ط خيايل، ا
 )م2005/ه1426 العلمية، الكتب

، (بـريوت: دار 01قواعد املـنهج السـلفي يف الفكـر اإلسـالمي، مصـطفى حلمـي، ط. -202
  م).2005الكتب العلمية، 

، 07إبــراهيم أبــو ســليمان، ط.كتابــة البحــث العلمــي صــياغة جديــدة، عبــد الوهــاب  -203
  ه).1423(بريوت: مكتبة الرشد، 

كلمـــة احلـــق، أمحـــد حممـــد شـــاكر، قـــدم للكتـــاب وتـــرجم ملؤلفـــه: عبـــد الســـالم حممـــد  -204
  هارون، ط.د، (مكتبة السنة، ت.د).

معيــار العلــم يف فــن املنطــق، أبــو حامــد الغــزايل، حتقيــق: ســليمان دنيــا، ط.د، (مصــر:  -205
  م).1961دار املعارف، 

 العـــرفج، حســـني بـــن اإللـــه عبـــد املعاصـــرة، الفتـــاوى اضـــطراب يف وأثـــره البدعـــة مفهـــوم -206
  ).م2012-ه1433 الفتح، دار( ،02.ط

، (جامعــة اإلمــام 01منهـاج الســنة النبويــة، ابـن تيميــة، حتقيــق: حممــد رشـاد ســامل، ط. -207
  م).1986 -هـ  1406حممد بن سعود اإلسالمية، 

مــنهج البحــث يف الفقــه اإلســالمي ـ خصائصــه ونقائصــه، عبــد الوهــاب إبــراهيم أبــو  -208
 -ه1416، (مكة املكرمة: املكتبة املكيـة/ بـريوت: دار ابـن حـزم، 01سليمان، ط. -209

  م).1996
 دار( ،01.ط احلفــين، املــنعم عبــد اإلســالمية، واملــذاهب واجلماعــات الفــرق موســوعة -210

 ).م1993-ه1413 الرشاد،
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 : مجالت ودورياتدي عشرحا
االجتهاد املقاصدي يف عصـر اخللفـاء الراشـدين، مهـا سـعد إمساعيـل الصـيفي، (رسـالة  -211

-ه1432ماجســـتري يف أصــــول الفقـــه مــــن كليـــة الشــــريعة والقـــانون باجلامعــــة اإلســـالمية غــــزة 
  .م)2010

 القــي حبـثاالجتهـاد املقاصـدي منزلتـه وماهيتـه، حممـد سـامل بـن عبـد احلـي بـن دودو،  -212
لــس العصــر، وقضــايا الشــريعة مقاصــد: الــدويل املــؤمتر يف  وزارة - اإلســالمية للشــؤون األعلــى ا

  .م2010 فرباير 25 - 22،  املصرية األوقاف
، ه، نـــور الـــدين بـــن املختـــار اخلـــادمياالجتهــاد املقاصـــدي: حجيته..ضـــوابطه.. جماالتـــ -213

وزارة األوقـــــــــــــاف والشـــــــــــــؤون  ، (قطـــــــــــــر:01، ط.-، الســـــــــــــنة الثامنـــــــــــــة عشـــــــــــــر65: العـــــــــــــدد
  م).1998-ه1419اإلسالمية،

'الشـــيخ عبـــد اهللا بـــن بيـــه أمنوذجـــا'، حبـــث  اســـتثمار املقاصـــد يف فقـــه النـــوازل املعاصـــرة -214
مقــدم لنيــل درجــة املاســرت، احلســن املصــطفى، إشــراف الــدكتور عبــد الواحــد اإلدريســي، جامعــة 

  م.2013م/2012السنة اجلامعية: أكادير، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، -ابن زهر
االقتصاد التضامين والتنمية االجتماعية اإلمكانيات والواقع يف موريتانيا، اهلادي عبدو  -215

-أبـــوه، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه يف العلـــوم االقتصـــادية، جامعـــة بـــوبكر بلقايـــد 
  م.2014تلمسان، 

أفــق االنتقـال الــدميقراطي أي منــط انتخــايب حيســن التجربـة االنتخابيــه يف موريتانيــا.. يف  -216
اعتمـــاده؟، ســـيدي أمحـــد ولـــد أمحـــد ســـامل، مركـــز اجلزيـــرة للدراســـات الســـودان، دفـــاتر السياســـة 

  م.2011والقانون، عدد خاص أفريل 
دراســة يف اإلصــالح السياســي، خــريي عبــد الــرزاق -التجربــة الدميقراطيــة يف موريتانيــا  -217

  م.2010، 43 :لية، جامعة بغداد، العددجاسم، جملة دراسات دو 
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دور السياســات االقتصـــادية يف مكافحـــة الفقـــر يف موريتانيــا، خطـــاري ولـــد أمحـــد ولـــد  -218
لـــد األول،  بيـــه، جملـــة جامعـــة القـــدس املفتوحـــة لألحبـــاث والدراســـات اإلداريـــة واالقتصـــادية، ا

  م.2015، حزيران 03العدد: 
ملفاسد ودوره يف الرقي بالـدعوة اإلسـالمية، حسـني أمحـد أبـو فقه املوازنة بني املصاحل وا -219

اجلامعــة اإلســالمية بغــزة كليــة أصــول الــدين  ،عجــوة، مــؤمتر الــدعوة اإلســالمية ومتغــريات العصــر
  .م)2005أبريل  17 -16ه 1426ربيع األول  7-8(

ــــاء والبحــــوث  -220 لــــس األوريب لإلفت ــــاوى الصــــادرة عــــن ا ــــذ تأسي-القــــرارات والفت ســــه من
، تقـــــــدمي: يوســــــــف م'2010-ه 1431'وحـــــــىت الـــــــدورة العشـــــــرين  م'1997 -ه1417'

  م.2013-ه1434، 01القرضاوي، مجع وتنسيق: عبد اهللا بن يوسف اجلديع، ط.
قرارات وتوصيات جممع الفقـه اإلسـالمي ـ املنبثـق  مـن منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي جـدة،  -221

، 02عبــــــد الســــــتار أبــــــو غــــــدة، ط. ، تنســــــيق وتعليــــــق:97-1، القــــــرارات 10-1الــــــدورات 
  م).1998-ه1418(دمشق: دار القلم/ جدة: جممع الفقه اإلسالمي، 

مبحث النسخ يف علم أصول الفقه ويف علم الناسخ واملنسـوخ: دراسـة حتليليـة مقارنـة،  -222
الثــــامن، شــــوال/ حمــــرم : حممــــد بــــن ســــليمان العــــريين، جملــــة اجلمعيــــة الفقهيــــة الســــعودية، العــــدد

  م.2011-2010ه/1431-1432
مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي -223   جملة ا
  نظمة املؤمتر اإلسالمي.ة جممع الفقه اإلسالمي، التابع ملجمل -224
ــــورداين،  -مــــنهج اإلمــــام شــــريح القاضــــي الفقهــــي -225 دراســــة تأصــــيلية، عمــــر مصــــطفى ال

 كليــة دار العلــوم قســم الشــريعة اإلســالمية،  جامعــة القــاهرة،(أطروحــة لنيــل شــهادة املاجســتري، 
  م).2001-ه 1421

الورقة التأطريية ملؤمتر "األقليات الدينيـة يف البلـدان اإلسـالمية اإلطـار الشـرعي والـدعوة  -226
 م.2016يناير   27إىل  25إىل املبادرة"، املنعقد مبراكش يف الفرتة املمتدة من 
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 عشر: كتب اإلمام ابن بيه ثاني
 -هــــ 1434، (جـــدة: دار التجديـــد، 01ارات جتديديـــة يف حقـــول األصـــول، ط. إثــ -227

  م).2013
 -ه1428، (الريـــــاض: مكتبـــــة العبيكـــــان، 01اإلرهـــــاب التشـــــخيص واحللـــــول، ط. -228

  م).2007
  م).2005-ه1426، (بريوت: الريان، 01قف، ط.إعمال املصلحة يف الو  -229
-ه1427، (جـــــدة: دار املنهـــــاج، 01ط.أمـــــايل الـــــدالالت وجمـــــايل االختالفـــــات،  -230

  م).2007
 التاسـع الـدويل امللتقـى ألشـغال مقـدم حبـث اإلسـالمي، الفقـه يف الفقهـي التقعيد أمهية -231

 عــني واليــة/ واألوقــاف الدينيــة الشــؤون وزارة وتقنينــه، املــالكي الفقــه تقعيــد: املــالكي للمــذهب
  .م2013 ماي 08-07 ـل املوافق ه1434 الثانية مجادى 28-27اجلزائر، الدفلى
ت: مركـــــز منـــــاء للبحــــــوث ، (بــــــريو 01تنبيـــــه املراجـــــع علـــــى تأصــــــيل فقـــــه الواقـــــع، ط. -232

  م).2014جدة: دار التجديد، والدراسات/
، (مكـــة 01توضـــيح أوجـــه اخـــتالف األقـــوال يف مســـائل مـــن معـــامالت األمـــوال، ط. -233

  م).1998 -ه1418املكرمة: املكتبة املكية/ بريوت: دار ابن حزم، 
، (الريـــــاض: مكتبـــــة 01حـــــوار عـــــن بعـــــد حـــــول حقـــــوق اإلنســـــان يف اإلســـــالم، ط. -234

  م). 2006 -ه1427العبيكان،
خطــاب األمــن يف اإلســالم وثقافــة التســامح والوئــام، تقــدمي عبــد اهللا بــن عبــد احملســن  -235

  م).1999-ه 1419، (الرياض: أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، 01الرتكي، ط.
تقــدمي: معبـد علـي اجلــارحي، ط.د، سـد الـذرائع وتطبيقاتـه يف جمــال املعـامالت املاليـة،  -236

  ).د اإلسالمي للبحوث والتدريب، ت.دالبنك اإلسالمي للتنمية/ املعه(



 

 ~395 ~ 
 

، (املغـرب: مركــز الدراسـات واألحبـاث وإحيــاء 01صـناعة الفتـوى وفقــه األقليـات، ط. -237
  م).2012-ه1433الرتاث، 

، (مؤسسـة الفرقـان للـرتاث اإلسـالمي، 02مقاصد الشريعة بأصـول الفقـه، ط. عالقة  -238
  م).2006

  م).2000، (السعودية: دار األندلس اخلضراء، 01فتاوى فكرية، ط. -239
  م).2012 -ه1433، (الرياض: دار وجوه، 02مشاهد من املقاصد، ط. -240
رتاث اإلســـــــالمي، ، (الفرقـــــــان للـــــــ02مقاصـــــــد املعـــــــامالت ومراصـــــــد الواقعـــــــات، ط. -241

2010.(  
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                                 ملخص البحث باللغة العربية:
تبعا للدور الكبري للفتوى واآلثار املرتتبة عليها، اخرتت يف هذه الدراسة فتاوى شخصية من   

ا العلمي واملعريف؛ هو اإلمام عبد    اهللا بن الشيخ احملفوظ بن بيه.الشخصيات اليت هلا وز
 الفتوى؟ يف مستقل منهج بيه البن هلدراسة اإلجابة على هذا السؤال: وقد حاولت هذه ال

 .؟إضافات؟ إليه أضافو  قلده قدمي منهج أنه أم
ولإلجابة على هذه اإلشكالية جاءت الدراسة متكونة من مدخل متهيدي: يف بيان 

أبواب؛ فالباب األول يف التعريف بابن بيه، والباب الثاين عقد مدلوالت عنوان الرسالة؛ و ثالثة 
لبيان خصائص منهج ابن بيه يف الفتوى، والباب الثالث خصصته لدراسة منوذجية تطبيقية على 

  جمموعة من فتاويه.
  وبعد الدراسة  ملعامل منهج ابن بيه يف الفتوى توصلت إىل جمموعة من النتائج أبرزها:

 يعمل حيث والتطبيق التنظري حيث من بالتكامل املعريف الفتوى يف هبي ابن يتسم منهج -
 وتنزيال. وفهما تلقيا الشرعية النصوص مع التعامل يف الصاحل السلف منهجية

، وجزئيات وقواعد، بطة باإلطار الشرعي نصوصا ومقاصداملنضالفتوى املتوازنة هي  -
 هي أصول فتاوى الرعيل األول. تلكواملراعية للواقع بكل تغرياته تنزيال. و 

 أهم مواصفات املفيت املؤهل: اإلحاطة مبنهجية السلف الصاحل يف الفتوى. -
ويف األخري أثارت الدراسة بعض املواضيع اليت يكون البحث فيها خصبا حول اإلمام عبد 

  اهللا بن بيه. كجمع فتاويه ودراستها، ودراسة موضوع املقاصد عنده. 
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  :نجلزيةملخص البحث باإل
Regarding the great role of fatwa and its effects, I chose in this study personal fatwas 

for one among the personalities who have a scientific and cognitive weight; it is Imam 
Abdullah Bin Shaykh Almahfud Bin Bayyah. 

     I tried via this study to find an answer to the following question: does Bin Bayyah 
have an independent approach in fatwa ? Or is he adopting an old one that he just 
imitated and added to? 

     In order to answer the above problematic, the study was divided into a preface: to 
highlight the thesis title meaning; and three chapters; among which the first was 
dedicated to Bin Bayyah biography, the second to clarify the features of his approach in 
fatwa, whereas the third one was devoted to a model applied study on a number of his 
fatwas. 

     After studying the features of Bin Bayyah’s approach in fatwa I came up with a set of 
results notably: 

     - Bin Bayyah’s approach in fatwa is characterized by cognitive integration in terms of 
theory and practice in that it employs the righteous predecessors (or Salaf ) 
methodology in dealing with the shariah texts in receiving, understanding and applying 
on the ground.  

     - the balanced fatwa is that which respects the provisions of shariah in terms of texts 
and maqasid , details and rules. It is also the one which observes the reality with all its 
changes when applied on the ground. Those are the first generation’s fatwas 
foundations. 

     - the most important qualified mufti specifications: the methodology mastery of the 
righteous predecessors in fatwa. 

   In the end, the study has raised some subjects which are likely to be of a great 
importance about Imam Abdullah Bin Bayyah, such as collection and study of his fatwas 
, as well as the study of the maqasid  subject according to him. 

  

  

          


