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AN ANALYTICAL STUDY OF THE BOOK OF
JURISPRUDENTIAL DECIDES OF MODERN SCOURAGES
1
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Abstract

It is the wisdom of God, in his legislation, to make him fit to manage life
in every time and place, even though he knows that the provisions of
this legislation are numerous and limited, while the events of reality are
changing and renewed, only ending with the end of life on Earth, by
creating and facilitating ways for the smart scientists who carry out their
mission to make the provisions of this legislation a statement
appropriate to all times and all places, not to the contrary. Almighty
God, the nation is honoured to carry out this task, the Almighty of the
Sheikh, Dr. Abdel-Sattar Abdul-Jabbar, who took a careful look at the
reality. For God's sightedness, Dr. Abdul Sattar did this big job with
sincere resolve, answered some of the issues that he frequently talks
about, and then collected them into a nice, precise book that every
Muslim needs in our present reality, to the benefit of all Muslims, he
called his book: "The doctrinal provisions of modern update" The
question is mentioned in its full text by the person who asked it, then it
is prepared to state the legal and factual issues related to the matter,
and then it begins with a detailed statement of the judgement. The
judgement is supported by legal evidence that is considered, sometimes
detailed and sometimes brief, and sometimes abbreviated by others, all
in a simple, understandable, uncomplicated manner. It also documents
statements and evidence in relation to their proper sources, giving the
verses to their Suras, and showing the degrees of prophetic talk
accurately, recalling the sources adopted in each doctrine of
jurisprudence.
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دراسة تحليلية لكتاب األحكام الفقهية للنوازل العصرية
عدنان آلگول
جمال زنكاه
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4

الملخص
إن من حكمة هللا تعالى في تشريعه أن جعله صال ًحا إلدارة الحياة في كل زمان ومكاان ااالر م مان هلماه
سبحانه أن نصوص هذا التشريع معدودة ومحادودة ايمماا أحادال الواماع مت يارة ومت اددة وي تمت اي إي
اانت اء الحياة هلى وجه األرض وذلك ات يئة وتيسير السابل للعلمااء األفاذاذ الاذين يم واون ام مات م فاي
ايان أحكام هذا التشريع ايانًا يالئم كل زمان وكل مكان اما ي يتعارض مع المصوص القطعياة وي يلال
اأي مصلحة شرهية معتبرة؛ وممان هللا
مان هللا تعاالى هلاي م وأكارم األماة ا ام ليقوماوا ا اذف الم ماة فوايلة
الشيخ الدكتور هبد الستار هباد ال باار الاذي نظار إلاى الواماع نظارة فاحصاة دميقاة نا ا
ظ اار المااهم المادر
لكثرة مشاكله ونوازلاه المعاصارة والتاي اطتلطاك أحكام اا وتبايماك فاي نظار هاماة الماام وتمتظار مان
يبين ل م أحكام ا الشارهية الصاحيحة الشاافية؛ ليعبادوا هللا تعاالى هلاى اصايرة فقاام الادكتور هباد الساتار
ا ذف الم مة الكبي رة اعزيمة صاادمة فأجااع هان اعام المساائل التاي يكثار الكاالم حول اا فام جمع اا فاي
كتاع لطيف دميق يحتاجه كل مسلم في وامعما الحالي ليعم نمعه كافة المسالمين وسامى كتاااها حاألحكاام
ً
كامال ممن سأل ا فم يم اد للحكام ابياان األماور
المق ية للموازل العصريةح حيث يذكر فيه المسألة امص ا
ً
المتعلقة ا ذف المسألة من الماحية الشرهية والوامعياة فام يبادأ ابياان الحكام في اا ممصاال وي ياد هاذا الحكام
ً
ً
وملتصارا احكم اا أحيانًاا أطار ،وذلاك
وموجزا أحيانًا أطار،
ممصال أحيانًا
ااألدلة الشرهية المعتبرة
ً
كلاه اأساالوع اسايه مم ااوم دون تعقيادن كمااا إناه يوفااق األماوال واألدلااة امسابت ا إلااى مصاادرها الصااحيحة
ذاكرا للمصادر المعتمدة في كال ماذهم مان
هازيًا اآليات لسورها ومبيمًا درجات األحاديث المبوية ادمة
ً
المذاهم المق يةن
الكلمات المفتاحية :المقه الحكم المتو ،الموازل المست دةن

المقدمة
الحمد هلل الذي امعمته الصالحات والصالة والسالم هلى سايدنا محماد إماام األنبيااء وسايد المرسالين
القائلا « ام ْن ي ُِر ِد هللا
ِين» وهلى آله وصحبه أجمعينن
َّللاُ ِا ِه اطي ًْرا يُما ِق ْ هُ ِفي الد ِ
أما اعدا
إن مما ي يلمى هلى المسلمين جميعًا أهمية المقه فاي حياات م؛ فمان طاللاه يعرفاون حكام هللا
تعااالى الااذي ُك ِلمااوا اااه امتوااا ًء أو تلييا ًارا وذلااك ماان طااالل الرجااوا إلااى أهاال العلاام األفااذاذ فااي هااذا
التلصص الدميق وي سيما فيما يست د من مسائل متعلقة اعباادات م ومعاامالت م وساائر تصارفات م
والتي تحتاج إلى ايان حكم هللا في ا وكل ذلك احم وامتثال لقول را م تعاالى القائالا فااسْاأالُوا أ ا ْها ال
ال ِذ ْك ِر إِن ُكمت ُ ْم اي ت ا ْعلا ُماونا } ؛ لكايال يقعاوا فيماا حرماه هللا هلاي م وليمتثلاوا حكام هللا الاذي كلماوا ااه
فيحققوا اللالفة الراانية في هذف األرض اإهمارها اكل طاهة تعود االلير هلى العباد جميعًان
وهذا ي كد صالحية هذف الشريعة لكل زمان ومكان كيف ي ومد شملك كافة جوانام الحيااة
البشرية واستوهبك جميع القوايا اإلنسانية لذا ي يتصور أن تكون شاريعة هللا تعاالى هااجزة ً هان
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ايان األحكام للومائع المست دة ويظ ر ذلك جليًا فاي معال اة المقاه اإلساالمي لماا يسات د مان ناواز ال
تحتاج ايانًا دميقًا ألحكام ا؛ فمشأ ما يسمى امقه الموازل الذي انبر ،له اعم أهل العلم وأطذوا هلى
هاتق م القيام ا ذف الم مة ماع ططورت اا الكامماة فاي كاون المقياهيالممتيا مائماا مقاام المباي صالى هللا
هليااه وساالم فااي ايااان حكاام هللا تعااالى الااذي يتطلاام الوصااول إليااه احثًااا هميقًااا واجت ااادًا دميقًااا وفااق
شروط ي اد من توفرها فيمن يتصدر ل ذا األمر اهتماادًا هلاى آياات كثيارة تحاذر مان اللاوض فاي
هذا الم ال لمن ليس من أهله؛ ألن القول ا يار هلام هاو افتاراء هلاى هللا تعاالى ومم اا مولاه تعاالىا
ظ ا ار ِم ْم ا ا او اما اا ا
ش اما ا
اق اوأان ت ُ ْش ِار ُكوا ِا هللا
اامِ اماا
ي ْالما او ِ
اح ا
طنا او ْ ِ
ي ِا اي ِْار ْال اح ِ
اإلفْ ام او ْال اب ْ ا
مُ ْل ِإنهللا اما اح هللار ام ار ِا ا
س ْال ا
هلااى هللا
اف
لا ْم يُم ِاز ْل اِ ِه ُ
اص ُ
َّللاِ اماا اي ت ا ْعلا ُماونا }ن ومولاه جال جاللاها او اي تاقُولُاوا ِل اماا ت ِ
طانًا اوأان تاقُولُاوا ا
هلااى هللا
هلااى هللا
ِع اي
َّللاِ ْال اكاذ ا
ِع ِ ِإ هللان الهللااذِينا اي ْمت ا ُارونا ا
َّللاِ ْال اكاذ ا
ِع َٰ اهذاا اح ااالل او َٰ اهاذاا اح اارام ِلت ا ْمت ا ُاروا ا
أ ا ْل ِسمات ُ ُك ُم ْال اكذ ا
يُ ْم ِل ُحونا }ن
وهااذا الماام س السااديد مااد ظ اار لااد ،أئمااة المااذاهم األراعااة يأاااي حميميااة ومالااك والشااافعي
وأحمااد رحم اام هللاا وماان اعاادهم إلااى يوممااا هااذا حيااث رسااموا لمااا طارطاة الطريااق الصااحيحة فااي
التدرج في كيمية معرفة أحكام المسائل المست دة وذلك االمظر ً
أوي في القرآن الكريم فام فاي السامة
المبوية المط رة فم في إجماا العلماء فم في القيامن
ق فا ا اع ْلتُم ِم ْمهُ اح ارا ًماا او اح ااال ًي مُ ْ
ال هللا
فال تعالىا مُ ْل أ ا ارأ ا ْيتُم هللاما أانزا ال هللا
هلااى
آمُ أاذِنا لا ُكا ْم م أ ا ْم ا
َّللاُ لا ُكم ِمن ِر ْز ٍ
َٰ
َّللاِ ت ا ْمت ُارون ااو امااا ا
اام اولا ِكا هللا
ظا َّ
ِع ياا ْاو ام ْال ِقياا اما ِة إِ هللان هللا
هلاااى هللا
هللا
ان
َّللاا لااذُو فا ْ
هلاااى المهللاا ِ
وا ٍل ا
َّللاِ ْال اكاذ ا
ان الهللااذِينا يا ْمتا ُارونا ا
أ ا ْكث ا ار ُه ْم اي اي ْش ُك ُرونا }ن
ويمكن القول اأ ن المم س المعتمد في اياان األحكاام المسات دة يقاوم هلاى الساير المتادرج فاي
مصادر التشريع األصلية وفق األساس اآلتياةا البحاث فاي كتااع هللا تعاالى فاإن لام ي اد الحكام فياه
فيبحث في سمة رسول هللا صلى هللا هليه وسلم فإن لم ي د في ما فيبحث في مسائل اإلجماا فإن لم
ي د في ا جميعًا فيل أ للقيام وفق ضوااه وشروط هديدة اقياس ا هلى مسألة سااقة ورد في اا ناص
وتتمق مع ا في العلة كما يمكن ايهتماد هلى المصادر المرهية األطر،ن
كاال مااا ساابق ي كااد أن التشااريع اإلسااالمي امااا يحويااه ماان أحكااام مسااتمبطة ماان المصااوص
الشرهية صالح لكل زمان ومكان ي يمحصر في هصر دون آطر؛ ألن أدوات ايستمباط وايجت ااد
موجودة والمصادر التشريعية متوفرة وتحتاج هلماء متلصصين يستلمون زمام هذف األمور ليبقى
شرا هللا مائ ًما ما دامك السماوات واألرض وممن أكرمما هللا ا م للقياام ا اذف الم ماة ال اماة م ِلاف
الكتاع الذي نحن اصدد الحديث هن م ا لهللامهن
أهمية البحثا
إن األمة احاجة كبيرة إلى ايان األحكام المق ية في المسائل الشرهية الملتلمة اشاكل هاام والمساائل
المست دة التي تالمس وامع م المعاش -التي ومعك اسبم التطور الكبير الذي ش دته البشارية -اشاكل
طاص هذف المسائل التي لم تكن موجودة في القرن الماضي ال إن مم ا لام يكان موجاودًا فاي العقاد
الماضي وكان ي ادهللا من اذل ال د في إظ ار حكم ا؛ لكي يتمكن المام من هبادة را م هلى الوجه
الاذي يرضايه وحتاى يتايقن العاالم كلاه أن هااذا الادين امصاادرف وفرواتاه العلمياة ال زيارة وهلمائااه
هللا
ألن هااذا الشاارا هااو شاارا رع
األفااذاذ مااادر هلااى حاال مشاااكل المااام فااي كاال األزمااان واألماااكن
ير}ن
يف ْال ال ِب ُ
العالمين القائلا أ ا اي اي ْعلا ُم ام ْن اطلاقا او ُه او اللهللا ِط ُ
وتت لى أهمية دراسة الموازل المق ية في هدة أمور ومم ا أن ا:
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 8/Issue 5, May 2021

Adnan Algül & Gamal Zenkah

-1
-2
-3
-4
-5

292

تعالس المست دات المق ية المطروحة هلى الساحة الوامعية وتوع المبااد والواوااه التاي
يلزم اهتمادها من أجل الوصول إلى األحكام الشرهية الصحيحة في ا.
تحاايه اكاال المحاااور المتعلقااة االمازلااة شاارهيًا وتاريليًااا ومانونيًااا واجتماهيًااا وطبيًااا
وامتصاديًا ومن فم ايان الحكم الشرهي المماسم ل ا.
اإلسالمي وكماءته في تقديم الحلول الماجعة للوماائع المعاصارة فاي أومات اا
تظ ر مدرة المقه ِ
المماسبةن
اإلسااالم وصااالحيته يسااتالم زمااام ميااادة الحياااة احوادف ااا ال دياادة إلااى يااوم
تعاازز مصاادامية ِ
الدين.
سا يظ ر مد ،أداء هلماء األمة األماناة التاي كلم ام هللا ا اا ابياان األحكاام الشارهية
تعد مقيا ً
وهدم كتمان ان

أسباب اختيار البحث:
تكمن أسباع اطتيار هذا البحث في المقاط اآلتيةا
 -1تقمي الطرق التي سلك ا العلماء في تأصايل فقاه الماوازل ومبادئاه وضاوااطه؛ للبمااء هلي اا
وتطويرها للوصول إلى أهلى درجات الدق واإلتقان في تقديم األحكام الشرهية للموازلن
 -2مشاركة إطواني من أهل العلم في طدمة المقه اإلسالمين
 -3تكوين الملكة العلمية في كيمية التعامل مع الموازل اشكل دميقن
 -4إفراء المكتبة المق ية ابعم المراجع المتعلقة امقه الموازلن
 -5ايان مم س الم لف في تعامله مع الموازل المعاصرةن
 -6توضيح األمور التي ي م هلى المقيه مراهات ا في التعامل مع الموازل المعاصرةن
 -7تسليه الووء هلى اعم ج ود الم لف في هذا الكتاعن
منهج البحثا
لقااد سااار الباحااث فااي هااذا البحااث الملتصاار وفااق المماااهس اآلتيااةا الماام س ايسااتقرائي والماام س
التحليلي حيث تم استقراء مم س الم لف أفماء هرضه لمسائل الكتاع من أوله إلاى آطارف فام تحليال
أموال الم لف في هدة جوانم فمم ا ما يتعلق امص المتو ،ومم اا ماا يتعلاق اموامون ا وفحواهاا
فم استمباط المتائس التي ظ رت وترتيب ا احسم أنواه ان
خطة البحثا
لقد شملك ططة هذا البحث هلى المحاور الموجودة في ال دول اآلتيا

 1مقدمةن

م
8

المطلم األولا مم ه ااهتبار الوسطيةن

 2أهمية البحثن

9

المطلم الثانيا مم ه ااهتبار اإلي از واإلطماعن

م

م
15

طاتمةن

16

ف ااااااااااارم المصاااااااااااادر
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 3أسباع اطتيار البحثن

10

المطلم الثالثا مم ه ااهتبار الرد هلى اللصومن 17

 4مم س البحثن
 5ططة البحثن

11
12

المطلم الرااعا إلحاق المتاو ،اأصول ان
المطلم اللامسا مم ه ااهتبار ايستديلن

 6التم يدا معمى االمتو ،والمازلةن
 7السيرة الذاتية للم لفن

13
14

المطلم السادما ما ي طذ هلى الم لفن
المطلم السااعا مم ه في هرضه لمقرات الكتاع

والمراجعن
ف رم الموضوهاتن

التمهيدا معنى الفتوى والنازلة:
 -1معنى الفتوى لغة واصطال ًحا:
المتو ،ل ةا المتو ،االواو امتح الماء أو ضم ا وهيا اسام مان أفتاى العاالم إذا ااين الحكام وال ماع
المتاااوي اكساار الااواو هلااى األصاال ومياال ي ااوز المااتح للتلمياافن وممااها أفتااى الرجاال فااي المسااألة
واستمتيته في ا فأفتاني إفتاءن وفتى وفتو،ا اسمان يوضعان موضع اإلفتاءن ويقالا أفتيك فالنًاا رؤياا
رآها إذا هبرت ا له وأفتيته في مسألته إذا أجبته هم ا والمتيا تبيين المشكل من األحكام ي5ان
هرف ا العلماء اتعريماات هديادة ومم ااا تعرياف القارافاي اأن ااا حإطباار
وأما المتو ،اصطال ًحا فقد هللا
ي 6ا
هن حكم هللا تعالى المتعلق امصالح اآلطرة والدنياح ن وتعريف اان الصالح اأن ااا حتومياع هان هللا
تبار وتعالىحي7ان
 -2معنى النازلة لغة واصطال ًحا:
الموازل ل ةا جمع نازلة مال اان فارما حالماون والازاي والاالم كلماة صاحيحة تادل هلاى هباوط
شيء ووموهه والمازلةا الشديدة من شدائد الدهر تمزل االمامحي8ان
اصطال ًحاا هي المسائل الوامعة ال ديدة التي تستدهي اجت ادًا وايانًا للحكم ي9ان
السيرة الذاتية للمؤلف:
إن من األهمية امكان -مبل البدء ادراسة كتاع الم لف -التقديم اسيرة ذاتية ملتصرة لحياة الم لاف؛
لكي تكون اصمة هملية وضاءة من اصمات العلمااء فاي طدماة هاذا الادين الحمياف والتاي ي ام أن
يقتد ،ا م وهم أحياء ويقتمى أفرهم اعد موت م دون ايكتمااء ااإاراز حيااة العاالم العلمياة اعاد موتاه
تقاديرا وهراونًاا لابعم ج اودف المباركاة فاي طدماة الادين
فقه إضاافة إلاى أن هاذف السايرة ساتكون
ً
اإلسالمين ويمكن القول ااأن حيااة الم لاف-اشاكل ملتصار لعادم تاوفر المراجاع الكافياة -تت لاى فاي
األمور اآلتيةا
 -1حياة الم لف الشلصيةا هو الشيخ الدكتور هبد الستار هبد ال بار هرامي ال مسيةن
 5اااان ممظااور محمااد ااان مكاارم ااان هلااي لسااان العاارع ايااروت دار صااادر ط1414 3ه ا ج 15ص148ن
هللا
الزايدي محمد ان محمد ان هبد الرزاق الحسيمي تاج العروم من جواهر القاموم دار ال داية ج 39ص208ن
 6القرافي أاو العبام أحمد ان إدريس المروق يأنوار البروق في أنواء المروقا ايروت هالم الكتم ادون طبعة
وادون تاريخ ج 4ص95ن
 7اان الصالح هثمان ان هبد الرحمن أاو همارو أدع الممتاي والمساتمتي تحقياقا دن موفاق هباد هللا هباد القاادر
مكتبة المديمة الممورة العلوم والحكم ط2002 2م ج 1ص24ن
 8اان فارم أحمد ان فارم القزويمي مع م مقاييس الل ة تحقيقا هبد السالم محمد هاارون اياروت دار المكار
1979م ج 5ص417ن
9محمد ان حسين ال يزاني فقه الموازل السعودية دار اان ال وزي ط2006 2م ج 1ص21ن
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 -2حياة الم لف العلميةا هو الشيخ الدكتور المقيه األصولي اللطيم المماوف الاواها الما فر
األديم المحوي الماطق االحق الرافم للظلم السياسي المعتدلن
 -3المماصم التي تويهاا تقلد هدة مماصم هلمية ومم اا هواو ال يئاة العلياا للم ماع المق اي
العرامي لكبار العلماء للدهوة وايفتاء ونائم رئيس م لس هلماء العراقن م لماتها لقد ألف
الدكتور هبد
 -4الستار هبد ال بار العديد من الم لمات ومم اا
أن حاألحكام المق ية للموازل العصريةحن
عن حتيسير المتو ،ضوااه وصور همليةح يرسالة ماجستيران
تن حمم ية اإلفتاء اان هاادين أنموذجاح يأطروحة دكتوراةان
لن حفتاو ،امك اإلسالمح يفتاو ،في أهم ما تحتاج إليه المرأةان
جن حتيسير أحكام الصيامح يرسالة موجزة في أحكام الصيامان
حن حمن فقه الزكاةح يرسالة موجزة في أحكام الزكاةان
خن حأصول اإللقاء اللطاايحن
دن حأاو حميمة فقيه أهل العراق وإمام أصحاع الرأيحن
ذن حتيسير المحو العرايح يموجز تعليمي للمحو العرايان
رن حالشذوذ في المتو ،ماهيته وأسبااه وهالجهحن
زن حهلم أصول المقه وصلته امقاصد الشريعةحن
من حاللالف المق ي في المظرية والتطبيقحن
شن حمذاهم األصوليين في حكم ايستثماء إذا تعقم ً
جمال متعاطمةحن
دراسة كتاب المؤلفا
إن الكتاع الذي سيكون موضوا البحث هاو حاألحكاام المق ياة للماوازل العصاريةحن وماد تمياز هاذا
الكتاع اأمور هديدة ومم اا
أ -اطتص االمتاو ،المق ية للمسائل المعاصرةن
ع -ضاام تساااعًا وساااتين مساااألة تموهاااك موضااوهات ا ااااين فتااااو ،متعلقاااة االعقيااادة وأطااار،
االمعامالت وفالثة مرتبطة االقوااء ورااعاة متعلقاة اشا ون األسارة وطامساة االسياساة
وسادسة االزيمة و يرهان
ت -يقع الكتاع في مئة وواحد وهشرين صحيمة ي121ان طبعة دار الكتم والوفائق اب داد سمة
2015م الموافق لعام 1437فن
وستمتظم دراسة هذا الكتاع في سبعة مطالم وهي كاآلتيا
المؤلف باعتبار مناهج الفتوىا
المطلب األول :منهج
ِّ
لكي يتوح مم س الم لف ادمة -في كتااه األحكام المق ية -ي اد من تسليه الووء هلى المماهس التاي
انت ا الممتون في فتاواهم وهي فالفة وفق الترتيم اآلتيا
 1مم س التشددا وهو المم س الذي يقوم هلى الشدة وال لظاة وال ماود هلاى رأي واحاد دون يارف
ويلتص هذا المم س اسمات هديدة ومم اا
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أن التعصم للمذهم الواحد أو لارأي أحاد فق ااء الماذهما فيار ،الممتاي أن مذهباه فاي األماور
ايجت اديااة هااو الحااق الم ااائي الااذي ي يمكاان ملالمتااه ااال ي اااجم ماان يلالمااه ماان العلماااء
ويسعى إللزام المام اه من طالل إمماه م اصحة موله دون يرف؛ مما يا دي إلاى التواييق
هلي م وإيقاه م االحرجن وهذا التعصم السلبي العقيم يلاالف مام س كباار العلمااء الساااقين
ف ذا اإلمام أحمد ان حمبل رحمه هللا يمصاح العلمااء ويلاص الاذين تصادروا للمتاوً ،
ماائالا
حمن أفتى المام ليس يمب ي أن يحمل م هلى مذهبه ويشدد هلي محي10ان
عن التمسك اظاهر المصوص دون المظر إلى ِحكم ا ومقاصدها؛ مما ي دي إلاى اللطاأ فاي ف ام
المصاوص وهاادم ايهتاداء إلااى الطريااق الصاحيح الااذي يباين المااراد مم ااا كماا يا دي إلااى
ال رأة الطائشة في إصدار الكثير من المتاو ،التي لم يمزل هللا تعالى ا ا من سلطانن
إن أصحاع هذا المكر يتساهلون في إصدار المتااو ،الملرجاة مان الملاة وإطاالق األحكاام
هلى ملالمي م االكمر والردة كما يمعل اللوارج في كل العصور وهو ما أفرز تشاددًا لاد،
الكثير من شباع اليوم -من طلبة العلم األ رار -آلرائ م وتوج ات م همادًا وج ًال مم من
ومدمرا دون انوباط اووااه المقل والعقلن
تن اينقياد إلى العاطمة ال ياشة انقيادًا م ذيًا
ً
إن مم س التشديد اسماته العديدة مد طلف نتائس كارفية هلى األمة حيث كاناك ُ
طع ًماا ألهاداء
اإلساالم اساتثمروف فاي سابيل إن اا مواناا ابعواما فاداروا وحااكوا إلشاعال العصابية المقيتاة للارأي
الواحد اومود العاطمة العراية ال ياشة والتي إذا استحكمك لبك العقل البًا وجعلته تااعًا واالتالي
ايمتتال والمتمة اين المسلمين وهو من أيسر الطرق للتللص من موة المسلمينن
وإن مااا ي كااد ططااورة ماام س التشااديد هااو الوامااع الااذي تعيشااه الشااعوع المساالمة فااي الاادول
العراياة والتاي حاادفك في اا حااروع الثاورات العرايااة حياث مااد التشاادد أامااء اعاام المسالمين إلااى
إحدال كاوارل فاي الم تماع ااساتحالل دمااء الملاالمين وأماوال م امباررات ي تساتمد إلاى أي دليال
صحيح مويم؛ ومن فم فقد أومع هذف المم س المام في الشدة والويق والعمكن وي يمكان معال اة هاذف
الظاهرة اللطيرة إي االتركيز هلى التعلايم الشارهي األصايل القاائم هلاى الم ام الصاحيح للمصاوص
الشرهية والمأطوذة من أموال المق اء واستمباطات م ممن يم مون مراد الشارا الحكيم.
 2مم س التساهلا وهذا المام س يعااكس مام س التشادد ف او المام س الاذي يقاوم هلاى التسايم والتملاة
نظارا للط ياان الماادي
وتمييع الدين وأحكامهن وهذا المام س لاه انتشاار واساع فاي العاالم اإلساالمي؛
ً
وكثرة الومائع المعاصرة وملة الوازا الديمي وت لل الشا وات وتحكم اا فاي المماومن ويعارف هاذا
المم س اسمات هديدة ومم اا
أن تحقيق المصالح حتى لو هارضك المص الشرهي؛ حما ً
ظا هلى الحركة الت ارية فاي الدولاة
م ما كان مصدرها كإااحة التعامل االراان
عن تتبع الرطص الموجودة اين المذاهم للتش ي والتالهم واينحالل من التكاليف دون حاجةن
ً
رجاال همال اكال رطصاة اقاول أهال
وفي هذا يقول اإلمام يحيى القطان رحمه هللاا حلاو أن
ي11ا
الكوفة في المبيذ وأهل المديمة االسماا وأهل مكة في المتعة كان فاسقًاح ن
 10اان تيمية تقي الدين أحماد اان هباد الحلايم المتااو ،الكبار ،اياروت دار الكتام العلمياة ط1987 1م ج6
ص340ن
 11اان تيمية المستدر هلى م موا فتاو ،شيخ اإلسالم ط1418 1ه ج 2ص258ن
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وإن هااذا الماام س -كسااااقه -لااه آفااار ططياارة؛ إذ يا دي إلااى التمااازل هاان المساالمات والثااواع
واألصول واالتالي تستباح اه الحرمات ويقدم الباطل اح ة اينسياق لو وطات الوامع
القاسي ونمرة المام من الدينن
ولم يدر أصحاع هذا المم س أن الدين اميك أحكامه هلى اليسر ورفاع الحارج هان الماام
وفق ممظومة من الووااه الشرهية التي تحافا هلى األحكام التكليمية كماا أرادهاا هللا تعاالى لتكاون
مصلحة الدين أهلى المصالحن
 -3ماام س ايهتاادالا وهااو الماام س الااذي يقااوم هلااى الوسااطية وايهتاادال انطالمًااا ماان مولااه تعااالىا
س ً
طا}ن ويقع في مرتبة ااين المم اين الساااقين دون إفاراط وي تماريه وفاي
او اك َٰذالِكا اج اع ْلماا ُك ْم أ ُ هللامةً او ا
هذا يقول اإلمام الشاطبي في هذا المام سا حالممتاي الباالر ذروة الدرجاة هاو الاذي يحمال الماام هلاى
المع ااود الوسااه فيمااا يليااق اااال م ور فااال يااذهم ا اام مااذهم الشِاادهللاة وي يمياال ا اام إلااى ماام س
اينحاللحي12ان
ومد اين الم لف أاعاد وحدود الوسطية اشكل صريح ودميق من طالل المقاط اآلتيةا
أن التااوازن اااين األدلااة المق يااة والمصااالح الشاارهية فااال يقااوم ايسااتديل المق ااي امعاازل هاان
ها؛ وذلااك يحقااق ايحتاارام ل ميااع المااذاهم المق يااة وهاادم التعصاام
المصاالحة المعتباارة شاار ً
ألحدها دون اآلطرين ويحقق مراهاة ايطتالف اين البالد واألهرافن
عن التااوازن اااين الاارطص والعاازائم؛ فالشااريعة تقتوااي العماال اااالرطص كامتوااائ ا العمااال
االعزائم تحقيقًا لمبدأ يسر الشريعة ورفع ا الحرج هن األمةن
تن تقديم المتاو ،ال ة هصرية س لة مم ومة فال تطرح وفق المصطلحات العلمية الدميقة التاي
تصعم هلى أكثر األمة إي ما كان من أهل ايطتصاص الشرهين
ومن األهمية امكان اإلشارة إلى أمر م م أي هو وجوع مراهاة الممتي حال المساتمتي مبال
إهطائه المتو ،فيحمله هلاى أهلاى درجاة للحكام الشارهي -فيماا يحتااج إلاى ذلاك -إذا وجاد فاي هاذا
حكمة ومصلحة البة كحال شلص جاء يسأل هان ارتكااع معصاية وحالاه يادل أناه مقادم هلي اا
تيسايرا
فمي هذف الحال يمب ي أن يشدد هليه وفي المقاال حمل المستمتي هلى أيسر األحكام التكليمياة
ً
هليه فيما يقتويه الدليل كحال شلص سأل هن حكم مسألة وحاله يدل أنه مشدد هلى نمسه فيهن
واماء هلى ما سبق فيمكن استمتاج مم س الم لف في فتاويه من طالل كتااه حاألحكام المق ياة
للموازل العصريةح اأنه اهتمد المم س الوسطي من ير إفراط وي تمريه فاي الب اا مراهيًاا حاال
المستمتي وهو ما نص هليه في كتااه هذا حيث مالا حوي اد أن تراهي هذف اإلجااات وسطية األمة
فتحمل وسطية اإلفتاءنننحي13ان
ومن أمثلة الوسطية فاي فتااو ،الم لاف جواااه هان مساألة اياع المسا د المم ادم ي14ا وشاراء
مس د آطر اثممه حيث أورد طالف المق اء في ذلك وفق اآلتيا فريق مالوا إنه ام ارد هدماه يرجاع
إل ى ملك الوامف وفريق فاني اعدم جواز ايعه ويبقاى هلاى ماا هاو هلياه وفرياق فالاث ماالوا ا اواز
ايعه وشراء آطر اثممه ليقوم مقامه وفريق رااع ا واز ايعه اإذن الحاكمن فم رجح القول الراااع إي
 12الشاطبي إاراهيم ان موسى الموافقاات تحقياقن أااو هبيادة مشا ور اان حسان آل سالمان دار ااان هماان ط1
1997م ج 5ص276ن
13هبد ال بار هبد الستار األحكام المق ية للموازل العصرية ص 4ن
 14الم لف األحكام المق ية للموازل العصرية ص24-23ن
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أنه اشترط أن يكون تحك إشراف الوامف ي الحاكمن ورأيه هذا أمرع إلى روح التشاريع؛ ألن ال اياة
من الومف هو اينتماا اه فلما لم يستطع اينتماا اه إي ااستبداله جاز ذلكن
ي15ا
ً
حيث ذكر
تساهال في اعم المتاو ،ومم اا مسألة ايع الدطان
إي أن الماظر ي د همدف
أن حكم شرع التدطين إن لم يصل إلى الحرمة القطعية فيكون مكرو ًها ومد أورد أموال العلماء في ا
كاآلتيا القول األول االحرمة وهو مول الشرنبالني والحصكمي والقول الثاني االكراهة وهو مول
ير حرماة شاراه لام يار
الشيخ حامد العمادين فم مال اأن الذي ير ،حرمة شراه يحرم ايعه ومن لم ا
سا في ايعه حيث اهتبر أنه لم يبلر الحرمة ف و مكروفن
اأ ً
والصااواع -فيمااا يظ اار للباحااث -حرمااة شااراه وايعااه؛ لقولااه تعااالىا اوي ُِحا َّل لا ُ ا ُم هللا
ت
الطيِباااا ِ
هلا ْي ِ ُم ْال ال ابا ِئ ا
ث} ي16ا وموافقة ألموال كثير من أهل العلم المعاصارين واهتماادًا هلاى أماوال
اويُ اح ِر ُم ا
األطباء الذين أكدوا فبوت ضررف فبوتًا ي يدا م ًاي للشك في حرمة ذلك كلهن
وا فتواف ا واز تمثيل شلصيات معاصرة ألدوار الصحااة -وذلاك
ومن تساهل الم لف أي ً
اعد ايانه المكانة العظيمة للصحااة -ألنه وسيلة للتعريف احيات م اأسلوع تمثيلي مشوق ولما له من
أفر هظيم في نموم المشاهدين فأفرف يكون أماو ،فيماا لاو استعرضاك حيااة الصاحااة اقاراءة كتام
هم م لكمه ميد جوازف اشرط هدم اشتماله هلى محرم فإذا اشتمل هلى محارم فيكاون محر ًماا وأماا
مااا دون ذلااك فااال مااانع فيااه؛ لعاادم وجااود أدلااة شاارهية تحاارم ذلااك اشااكل مطلااق كمااا اسااتثمى تمثياال
شلصيات أم ات الم ممين فلم ي وزف؛ احترا ًما لمكانت ن وطصوصيت نن
ويمكن القول اأن هذا ايستديل الذي رجحه الم لف فيه نظر؛ وذلك ااهتبارات هديدة ومم اا
 إن المصلحة التي ذكرها الم لف مد تقاال ا ممسدة أكبر مم ا وهي انتقاص ممزلاة الصاحااة
أدورا
والتقليل مان شاأن م وي سايما أن أ لام الشلصايات ممان يمثال تلاك األدوار يمثلاون
ً
أطر ،متملتة واعيدة هن الحياء والحشمة مما يحدل ً
كبيرا وانمصا ًما همد جيال األماةن
طلال ً
ومعلوم في القواهد المق ية أن درء المماسد مقدم هلى جلم المصالحن
 ما أظ رته نتائس ايستقراء لوامع المسلسالت التي مثلاك أدوارهام أناه ي يكااد يللاو مسلسال
إي وفيااه نساااء اطريقااة تلاال ااااآلداع الشاارهية وتتللااى هاان اللبااام الشاارهي ااهتبارهااا
مسلسالت تمثل وامعًا اجتماهيًا معا ً
شا والذي يستوجم وجود كل من الذكر واألنثاى فيماتح
ااع فتمة ايطتالط المحرمن
 اسبم التبرج الموجود في اعو ا فإنه ي ي اوز للمارأة التبارج فاي الشاارا فكياف ل اا أن
تتبرج وتلتله االرجال في التلماز ويشاهدها ماليين المامن
ساا هلاى تمثيال دور
 ي دي إلى التساهل وتمثيل أدوار األنبياء -وفيه ماا فياه مان المماساد -ميا ً
الصااحااة والذريعااة هااي نمااس الذريعااة الموجااودة فااي جااواز تمثياال دور الصااحااة وهااي
التعريااف ا اام ومااد لااوحا ذلااك ماان طااالل اعاام المسلسااالت التااي ت اارأت وجساادت دور
األنبياء ال زادوا هلى ذلك ات سيد جبريل هليه السالم كما في مسلسل المبي يوساف هلياه
السالمن

 15المرجع السااق ص85ن
 16األهراف 157/7ن
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وامظرة أطر ،للباحث يمكان القاول اإمكانياة تمثيال دور الصاحااة فقاه وفاق ضاوااه دميقاة
ي م ايلتزام ا ا وإي فال ي وز ومم اا أن يكون الممثلون ألدوار الصحااة معاروفين االمصادامية
واألمانة والعدالة وايلتزام الديمي ووجوع ستر العورات وهدم التبرج أاادًا وتحاري الدماة العلمياة
ً
كامالن وهللا أهلمن
والشرهية في كل هروض المسلسل اوجود هيئة شرهية تدمق فقراته
ي17ا

فكاان ناص

أما في المتاو ،التي تشدهللاد في ا الم لف -فيما يظ ر للباحث -مسألة العمولة والرشوة
المسألةا
حشركة تسويق أدوية تمتس هقامير امواصمات هالية ال ودة و ير م شوشاة وتقادم لبطبااء
الذين يصامون الادواء المماتس هادايا فميماة كاأن تكاون اطاماة سامر ألوروااان ماا حكام العمال كممادوع
تسويق مبيعات ل ذف الشركة؟ح
فأجاع اأنه ي وز العمل في ا وي وز للموظمين في ا أطذ ال دايا ما لم تكان وسايلة إلاى ماا ي
ي وز وكذلك ي وز أطذها االمسبة للوسطاء والوكالء وممشاتت القطااا اللااص التاي ي ارتبااط ل اا
اأهمال الدولة أما ير هذف األطراف فال ي وز ل ام أطاذها ومام م األطبااء؛ سادذا للاذرائع وإ المًاا
للباع في وجوف اعم ضعماء المموم من األطباء الاذين يقادمون مصاالح م الشلصاية هلاى حسااع
المرضى وألن م ليسوا من وكالء التسويقن
ولعل األولى القول االتمصيل في هذف المسألة وفق اآلتيا إن هذف ال دايا جائزة اشروط ومم اا
أن أي ي فر هذا الدواء سلبًا هلى سالمة المريم وصحتهن
عن أي يكون في السوق دواء أفول ممه أو مثله لكمه أرطصن
تن هدم إطماء هيوع األدوية والشروط األطر ،المتعلقة احما صحة المريمن
فإن كان األمر كذلك فال مانع من أطذ األطباء لل ادايا ماا دام ذلاك ي يا فر هلاى الماريم أو
الدولااة؛ ألن ال ديااة مشااروهة فااي أصاال ا فااإن لاام يلتاازم األطباااء ا ااذف األمااور وماادموا مصااالح م
الشلصية هلى مصلحة المرضى فعمدئذ ي ي وز ل م أطذهان وهللا أهلمن
ممااا ساابق ايانااه يمكاان القااول اااأن الطااااع ال الاام فااي ماام س الم لااف هااو الماام س ايهتاادال
والتوسه -دون تشدد مقيك وي تساهل مميع -وأن ما يظ ار فاي مساائل محادودة مان ميلاه ً
ملايال هان
هذا المم س ف و محاولة ممه لالمتراع من الوسطية وفق ما ظ ر له من األدلة والمصالح المعتبرةن
المطلب الثاني :منهجه باعتبار اإليجاز واإلطناب:
مباال الحااديث هاان ماام س الم لااف ااهتبااار اإلي اااز واإلطماااع ي اااد ماان ايااان معمااى اإلي اااز
واإلطماع لتتوح صورة هذا المام سن معماى اإلي اازا هاو ديلاة اللماا هلاى المعماى مان يار زياادة
هليه والتطويل هاو ضاد ذلاكن واعباارة أطار ،هاو الديلاة هلاى المعماى األمااظ يكتماى ابعوا ا فاي
الديلة هليه ي18ان
وأما معمى اإلطماع ف وا زيادة اللما هلى المعمى لمائدةن فالحد الذي يميزف هن التطويال هاو
وجود فائدة من زيادة األلماظ الالف التطويل الذي تكون فيه زيادة األلماظ دون فائدة ي19ان

17الم لف األحكام المق ية للموازل العصرية ص39ن
 18اان األفير نصر هللا ان محمد المثال الساائر فاي أدع الكاتام والشااهر تحقياقن أحماد الحاوفي واادوي طباناة
القاهرة دار ن وة مصر للطباهة والمشر والتوزيع ج 2ص 278ن
 19اان األفير ج 2ص 212ن
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اماء هلى ما سبق يمكن القول اأن الم لف سار في كتااه هلاى هاذين المم اين هماد إصادار
فتاواف حيث أطمم في اعو ا وأوجز في اعو ا اآلطر إي أن السمة ال الباة فاي فتااواف والطرياق
وتيسيرا هلى القار طالم المائادة الملتصارة
الذي انت ه هو ايي از؛ وذلك مراهاة لحال السائل
ً
نظارا ألهميت اا
في مثل هذف األحكام وأما إطمااه في اعم المتاو ،فبن تلك المساائل تحتااج لاذلك؛
ً
وططورت ا أو ألسباع أطر ،تستدهي ذلك اإلطماعن
فمن األمثلة هلى اإلطماع همد الم لفا
ي20ا
كالموائااد الراويااة أو ال صاام أو نحااو ذلااك وي
 -1جوااااه هاان مسااألة حكاام المااال الحاارام
يستطيع الشلص الذي في يدف هذا المال أن يردف ألهله ألسباع هديدة فقد أطمم في اا ابياان
أموال العلماء وذلك للطورة هذف المسألة ولما في ا مان وهياد شاديد آلكال ماال الحارام أو
الراا أو آلكل أموال الماام ا يار الحاق أو للمتعامال ا سايل األماوال الحارام فاذكر أماوال
العلماء في هذف المسألة واين الطريق الصحيح الذي ي ام أن يساير هلياه كاي ياتللص مان
هذا اإلفم الذي ارتكبه وذلك اصرفه في وجوف الليرن
وا إطمااه في مسألة متال المادنيين هماد ال اواع هان السا ال اآلتايا حأناا طياار
 -2ومن ذلك أي ً
وأتلقى األوامر العسكرية من المراجع العليا في انتقاء األهداف وضرا ا فما حكم استشا اد
المدنيين أفماء وجودهم مرع األهداف العسكرية للعدو في القصف ال وي واذمة من ه يء
المدنيين؟ وهل هلي إفم ي21اح
نظرا لللطر الكبير الذي يترتم هلاى هاذا المعال
فذكر المسألة ممصلة أتم تمصيل
ً
وهو ايست انة ادماء األارياء من المدنيين والذريعة هاي تممياذ األوامار مان القياادات العلياا
في ال يش فذلك ي ي وز وهو من الكبائر التي ن ى الشارا هم ا وورد في ا وهيد شديد
إضافة إلى ذلك أنه كما يحرم إرامة دماء المسالمين ا يار حاق فكاذلك األمار فاي دمااء يار
المسلمين يحرم إرامت ا ا ير وجه حقن
ي22ا
ف ذا الحديث ش اار احه وفسرف وااين
 -3ومم ا أيوا المسألة المتعلقة احديثا حجئتكم االذاحح
طرمه اطريق تل م أهداء الدين ممن يت مون اإلسالم اأنه دين هم ياة ومتال وذااح ودائ ًماا
وا من ضعاف اإليمان تأفر ا م وساروا هلاى مام م
ما يحت ون ا ذا الحديث ال إن اع ً
في هذان
فبين الم لف االتمصيل معمى هذا الحديث وأسباع ورودف فام ذكار ااأن هاذف الشاب ة نااعاة
من ف م م المعلول للمصوص الديمية واين أن هذا الحديث طاص ي يحتمل التعميم؛ ألن الحاديث ماد
ورد فااي حادفااة طاصااة والساابم طاااص واللمااا طاااص فااال ي ااوز تعميمااه إضااافة لوجااود اآليااات
الكثيرة في القرآن التي تباين أن هاذا الادين إنماا هاو رحماة للماام جميعًاا وأن المباي صالى هللا هلياه
وسلم إنما أرسله هللا رحمة للعالمين فكياف يكاون رحماة م اداة وهاو ماد جااء االاذاح فوصامه ااذلك
إساءة أدع له ولرسالته صلى هللا هليه وسلم وهو ما أكدف وامع تعامل المبي صلى هللا هليه وسلم مع
مشركي مريش إذ هما هم من
ومن المسائل التي أوجز في اا

 20الم لف األحكام المق ية للموازل العصرية ص34-32ن
 21الم لف األحكام المق ية للموازل العصرية ص12-10ن
 22المرجع السااق ص9-5ن
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ً
ماوجزا دون ذكار أماوال العلمااء فياه وي أدلات م وإنماا
 -1األجرة هن الكمالة ي23ا فذكر ال واع
اكتمى اذكر الحكم مباشرة اأنه ير جائز؛ وذلك يتماق المق اء هلى هذا الحكمن
ي24ا
واا مكتميًاا ااذكر الحكام
 -2جوااه هن مسألة شراء البذور للمالح
فذكر ال اواع مقتوابًا أي ً
الشرهي فيهن
المطلب الثالث :منهجه باعتبار الرد على الخصوم:
إن ايطتالف نوهانا اطتالف تموا واطتالف تواد فأما اطتالف التواد ما كان في مسائل
ايهتقاد أو في اعم مسائل المروا همد ال م ور الذين يقولون ااأن المصايم واحاد؛ وأماا اطاتالف
التموا ف و ما كان البًا في المروا المق ية والتي ي يترتم هلى ايطتالف في ا تبديع وي ه ر اين
العلماء الالف اطتالف التوادن
فمن تلك المتاو ،التي رد في ا الم لف -حمظه هللا -هلاى اللصاوم ردف هلاى اللاوارج الاذين
مالوا اذاح اإلنسان كما تذاح الشاة اماء هلى حديث حجئتكم االذاحح فبين االتمصيل المعمى المراد من
هذا الحديث ايانًا شافيًا اما ي يدا م ًاي ألحد ممن يم م المصوص الديمية ف ًما ططاأ ً فوضاع م فاي
جادة الم م الصحيح القويمن
ومم ا أيواا ردف هلاى مان ماال اوجاوع السامع والطاهاة مان الرهياة للحااكم الظاالم وهادم
جواز اللروج هليهن فذكر هذف المسألة ممصلة ألهميت ا في حياتما وطاصة اآلن في زمانما فبين أن
المراد االحاكم -في المصوص التي لم ت وز اللروج هلى الحاكم -هو الذي تمكسار شاوكة المسالمين
ويو عف كياان م لاو طارج الماام هلياه وهاذا ي يشامل الحكاام فاي هاذا الزماان الاذين ي ي م ام إي
الحماظ هلى كراسي م ومماصب م م ما كلم م ذلك من أموال ودمااء كماا ااين وجاود نصاوص تادهو
إلى اللروج في وجه الحاكم تقاال تلك المصوص التي تممع اللروج هليه و يرهاا مان األدلاة التاي
أورد ها في معرض ردف هن األدلة التي استدل ا ا أصحاع الطرف اآلطر فم طتم اقولها حواألولاى
أن يقالا إن طروج الحاكم هان الحاق والشاريعة وتمادياه فاي الممكارات القطعياة يوجام اللاروج
هليه إن كان ي ي دي إلى فتمة وإرامة دماء اما يترتم هليه ممسدة أكبر من ممسدة اقائهح ي25ان
المطلب الرابع :إلحاق المؤلف الفتاوى بأصولها:
إن مما يساهم في تعزيز الملكة العلمية لد ،العالم أو طالم العلم هاو إرجااا كال مساألة إلاى
أصل ا المق ي من أاواع المقه؛ حتى يتسمى معرفة أحكام اا ااأمرع طرياق واشاكل صاحيح فيمطلاق
من معرفة األحكام العامة للباع المق ي التي تمدرج تحته إلى التمصيل في أحكام ا احسب ا وهو ما
حرص هليه الم لف من إلحاق كل مسألة اأصل ا المق ي في أاواع المقه المعروفة المدونة فاي كتام
المق اء من هبادات ومعامالت وأحوال شلصية ومواء و يرها وذلك وفق الترتيم اآلتي في هذا
ال دولا

 23المرجع السااق ص86ن
24المرجع السااق ص100ن
 25الم لف األحكام المق ية للموازل العصرية ص51ن
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م

العبادات

م

المعامالت

م

المعامالت

م

المعامالت

1

إطماء اإلسالم

1

التعامل مع العاصي

1

العمولة والرشوة

1

مرض صمدوق اإلسكان

2

حكااااام تصااااامية ميااااااف 2
الم اري

حساااااع الزكاااااة وكيميااااة 2
إطراج ا

فوائد البمو

2

البيع هبر المك

3

ايمتاااداء ااإلماااام مااان 3
طالل التلماز

حكم المال الحرام

3

القرض الراوي

3

ومف دارا ليكون هيادة

4

صااااالة ال معااااة فااااي 4
البيك
5
حكم المس د المم دم

التواة من الراا

4

فمن الرصيد

4

شراء السيارات االتقسيه

زكاة المقود الورمية

5

اياااااااااع اطاماااااااااات 5
الشحن ااآلجل

شااراء الساايارات اقاارض
راوي

6

المصااااااااااااااااااااااااااااحف 6
ايلكترونية

التقاهد

6

حااااااااق اينتماااااااااا 6
الشلصاااااااااااااااااااااي
واسااااااتعماله ماااااان
ال ير

العماااال فااااي المصااااارف
الراوية

7

7

ايع العمالت

7

حكم ايع الدطان

7

8

8

حكم نزا القرنية

8

التعاماااااااااد هبااااااااار 8
الشبكة العمكبوتية

مطااااااااااااهم الوجباااااااااااات
الممتوحة

9

9

حكاام الموائااد الراويااة اعااد 9
التواة

كااااااااااارة القااااااااااادم 9
والشحماء

حاااق اينتمااااا الشلصاااي
واستعماله من ال ير

5

حكم زكاة الراتم

األجرة هلى الكمالة
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األطعمة
واألشراة

فقه األسرة

م

هقيدة

ال مايات
والحدود

ال اد

4
5

هقد الزواج
الصوري

6

الزواج من
ير
الملتون

مواء
وطصومات

3

حكم لبس
السوار
الم ماطيسي
تمثيل شلصيات
الصحااة

ال ل
اأحكام
الطالق
زواج
المسيار

ايستمماء

ماهدة
الورورات
تبيح
المحظورات

2

الوسوام
الق ري

مشروع
الطامة

الزواج في
تركيا

العودة إلى
الدين

تشريح ال ثث

مسائل هامة

1

الت مس ا ير
ال مسية
اإلسالمية

حكم
األسما
الممترسة

األفالم
اإلااحية

متل المدنيين

جئتكم
االذاح

حكم
الملالمة
المرورية
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رأي
اان ااز
حول
كروية
األرض

م الس
المصل
العشائري
األسماء
المستعارة

المظاهرات
واللروج
هلى الحاكم
ططأ الطبيم

المطلب الخامس :منهجه باعتبار االستدالل:
ي يلمى هلى أحد اأن مقام المتو ،يلتلف هن مقام التعليم ومقام القوااء؛ ألن المتاو ،البًاا
مااا توجااه إلااى هامااة المااام وم ال ااا أوسااع فقااد تحتماال ايسااتطراد ومااد تحتماال اإلي اااز احساام
المومف واحسم الس ال وأهميتاه واحسام الساائل الاالف التعلايم الاذي يقتصار هلاى أداء الماادة
العلميااة دون المظاار إلااى يرهااا والااالف القواااء الااذي يلتاازم إصاادار األحكااام اماااء هلااى ظااواهر
األمور دون سرائرهان
وإن مم س ايستديل الذي اتبعه الم لف -في معرض المتو ،التي يوردها -أنه ذكار المساألة
ً
كامال الاون ملتلاف فام يباين حكم اا فام يمصال ااألدلاة هلياه مان القارآن الكاريم أو السامة
امص ا
المبوية أو اإلجماا أو القيام كما في فتو ،المظاهرات واللروج هلى الحاكم فاي الصاحيمة ي46ا
وكما في فتو ،إطالق الرصاص في المماسبات في الصحيمة ي62ا وكما في فتو ،الزواج من ير
الملتون في الصحيمة ي65ا وكما في مسألة التصرف االمال الحرام الماتس هن الموائد الراوية فقد
مام ذلك هلى أمر المبي صلى هللا هليه وسلم اإطعام األسار ،من الشاة الم صواة كما في الصحيمة
ي38ان
كما يعتمد الم لف في اساتديله هلاى القواهاد المق ياة المعروفاة كماا فاي مساألة دفاع المائادة
للورورة في موله حفإن طااف أن يلحقاه ضارر مواائي مان دفعاه للزياادة الراوياة يادفع الزياادة ماع
إنكارف القلبي ل اح في الصحيمة ي35ا معتمدًا هلى ماهدة الورورات تبيح المحظوراتن
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وا اهتمادف فاي فتاو ،الازواج فاي تركياا هلاى ماهادة حدرء المماساد مقادم هلاى
ومن ذلك أي ً
جلم المصالحح وذلك االمظر في تحقيق التوازن اين المصالح والمماسد وفق ضاوااه دميقاة وهاذف
القاهدة متمرهة هن القاهدة المق ية الكبر ،المتمق هلي ا حي ضرر وي ضرارحن
ومما سب ق يتبين أن الم لف مد اهتمد هلى األدلة اآلتية في ال اواع هان األسائلة التاي يساأل
هم ا والتي يصرح ا ا تصري ًحا أو يستمبه اعو ا استمبا ً
طا من كالمه وهيا
 -1القرآن الكريمن  -2السمة المبويةن  -3اإلجماان  -4القيامن  -5المصلحةن  -6القواهد المق يةن
المطلب السادس :مآخذ على المؤلف:
لقد امتوك حكمة هللا أن ي تكون العصمة إي لبنبياء وأن أهمال اامي البشر من يرهم م ما ال ك
الدرجات العليا فال اد أن يعتري ا المقص أو الس و أو ير ذلك مما يعتري همل البشرن وإن الم لاف
حمظه هللا -مد أجاد وأادا في م لمه وااذل فياه ج ادف ولكماه همال اشار ومان اااع األماناة العلمياةوالمصيحة اإلسالمية فإنه توجد اعم األمور التي ت طذ هلى الم لف في هذا الكتاع ومم اا
 -1في مساألة كروياة األرض فاي الصاحيمة ي81اا فاي معارض إجااتاه هان رأي ااان اااز ااأن
األرض مساطحة ماالا حااأن ااان اااز هاالم جليال لكماه أططاأ فاي هاذف المساألةحن وماا مالاه
الشيخ هن اان ااز رحمه هللا يحتااج إلاى تثباك وتادميق حياث تباين أن هاذا القاول الممساوع
يان ااز في هذف المسألة نسم إليه افترا ًء ولم يصدر همه أادًا وما ي كد هدم مصدامية هذا
القول همه هو مول اان اازا حأما ما نشرته همي م لة حالسياسةح ً
نقال هن البياان الاذي كتباه
كتهللااع وأدااء الت مع التقدمي في مصر منا إنكاري هبوط اإلنسان هلى سطح القمر وتكميار
ماان مااال اااذلك! أو مااال إن األرض كرويااة أو تاادورا ف ااو كااذع احااك!! ي أسااام لااه ماان
الصحة ومد يكون المامل لم يتعمد الكذع ولكن لم يتثبك في المقلحي26ان
 -2في مسألة رضا الولي في هقاد المكااح فاي الصاحيمة ي55ا حياث ماالا إن الحممياة اشاترطوا
رضا الولي في هقد المكاح و يااه ي دي إلى اطالن العقدن
لكن اعد الرجوا إلى رأي الحممية في هذف المسألة تبين أن اإلمام محمد اان الحسان
رحمه هللا هو من مال ا ذا الرأي اأنه يحق للحرة البال ة العاملة أن تمشئ العقد اممس ا اشرط
رضا الولي أما الشيلان أاو حميمة وأاو يوسف رحم ما هللا فاي ظااهر الرواياة لام يشاترطا
ذلك ي27ا ال اشترطا رضاف فيما لو تزوجك ا ير كمئ ي28ان
 -3هدم توفيقه مواضع اإلجماا في اعم المسائل التي ذكر اإلجماا في اا فمي معرض إجااته
هن اعم األسئلة يقولا اأن العلماء م معاون هلاى ذلاك الحكام دون توفياق ل اا مان كتب اا
المعروفة كما في الصحيمة ي86ان
 -4هاادم توفيااق أمااوال الصااحااة التااي يااذكرها فااي اعاام المسااائل كمااا فااي الصاامحات ي38ا
وي64ان

26العتيبي إحسان اان ااز وكروية األرضن http://www.saaid.net/Doat/ehsan/147.htm
 27المر يماني هلي ان أاي اكر ال داية في شرح اداية المبتدي تحقيقن طالل يوساف اياروت دار احيااء التارال
العراي ج 1ص191ن
 28اان هاادين محمد أمين ان همر رد المحتار هلى الدر الملتار ايروت دار المكار ط1412 2ها 1992 -م
ج 3ص56ن
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 8/Issue 5, May 2021

Adnan Algül & Gamal Zenkah

304

المطلب السابع :منهجه في عرضه لفقرات الكتاب:
لقد سار الم لف اعرضه للمسائل في كتااه األحكام المق ية للماوازل العصارية وفاق الترتيام
اآلتيا
 -1وضااع مقدمااة وحااوت اآلتاايا أ-أهااداف الكتاااعن ع-معمااى المااوازلن ج -اهتمااام المااام فااي
زمانما االموازلن
 -2توضيح سمات هصرنا الراهن فيما يتعلق االموازل المتموهةن
 -3ايان المم س الذي اتبعه في إجاااته وهو مم س الوسطية وايهتدالن
 -4اياان المساائل مرتباة ااتادا ًء مان المساألة األولاى وهايا حجئاتكم االاذاحح إلاى آطار مسااألة
وهيا حتمثيل شلصيات الصحااةحن لقد انتظم تمصيل كل مسألة وفق األمور اآلتيةا
ً
كاامالن ج-يم اد ااين يادي
أ-ي عل هموان المسألة الاون ملتلافن ع -فام يواع ناص المساألة
الحكم المق ي اذكر ما يتعلق اه من أمور شرهيةن د -يبين الحكم المق ي للمساألة ايانًاا شاافيًان
ف-ياادلل للحكاام ااألدلااة الشاارهيةن و -يمااامش وياارد هلااى الملااالمين فااي اعاام المسااائل التااي
ملتصرا في اعم المسائلن
تتطلم ذلكن ز-يوع الحكم
ً
 -5وضع ف رم للمحتوياتن
الخاتمة:
الحماد هلل الااذي أهااان ووفااق الباحااث إلن اااء هاذا البحااث المتواضااع والااذي همونتااها دراسااة
تحليلية لكتاع األحكام المق ية للموازل العصريةن هذا البحث الذي يرصاد طبارة هلمياة كبيارة-تت لاى
في شلصية الم لف -في أدق م ايت العلم دمة وططورة وهاو م اال المتاو ،فام يمقل اا ملتصارة
ممظمة إلى طالع العلم لتكون امثااة طارطة طريق يت دوا ا ا في مسايرت م العلمياة والوامعياة فكام
تقطااع اللباارة ُ العمليااة مسااافا ٍ
ت وتااوفر أوماتًااا فحااري اطااالع العلاام ايسااتمادة مم ااا واسااتثمارها فااي
حيات م العلميةن
لقد مام الباحث ادراسة مم س الم لف في هذا الكتاع من هدة اهتبارات وتوصل من طالل اا إلاى ماا
يأتيا
 -1مم ه ااهتبار الوسطيةا إن مماهس المتو ،فالفة وهيا التشدد والتساهل والوسطية وإن
مم س الم لف هو المم س الوسطي المعتدل من يار إفاراط وي تماريه فاي الب اا مراهيًاا
الدمة في المص وحال المستمتين
 -2مم ه ااهتبار اإلي از واإلطماعا حيث سار الم لف في كتااه هلى هاذين ايهتباارين هماد
إصدار فتاويه فأطمم في اعو ا وأوجز فاي اعوا ا اآلطار إي أن السامة العاماة لمتاوياه
والطريق الذي انت ه هو اإلي ازن
 -3مم ااه ااهتبااار الاارد هلااى اللصااوما حيااث اااين أنااواا ايطااتالف وهاايا اطااتالف تمااوا
واطتالف تواد ولقد ظ ر الموهان من ايطتالف في فتاويه ومم اا ردف هلى اللوارج في
مسألة جئتكم االذاح وردف هلى القائلين اعدم جواز طروج مظاهرات هلى الحاكمن
 -4مم ه ااهتبار ايستديلا إن الم لف في معرض المتو ،التي يوردها مد يذكر الادليل الاذي
استمد إليه من الكتاع أو السمة أو اإلجماا أو القياام أو القواهاد المق ياة وأحيانًاا ي ياذكر
الدليل الذي اهتمد هليه لكماه يم ام مان ساياق المتاو ،التاي ذكرهاا فعادم ذكارف الادليل الاذي
اهتمد هليه في فتواف ي يعمي أنه أفتى ا ير دليلن
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 -5إلحاق المتااو ،اأصاول ا فألحقاك كال فتاو ،اكتااع مان كتام المقاه التاي تمادرج تحتاه مان
هبادات ومعامالت وهقيدة وأطعمة وأشراة وفقاه األسارة وجماياات وحادود وج ااد
ومواء وطصومات ومسائل هامةن
 -6متطذ هلى الم لافا فاي مساألة كروياة األرض وفاي مساألة اشاتراط رضاا الاولي فاي هقاد
المكاح همد الحممية وهدم ذكر أماكن اإلجماهاات مان كتب اا المعروفاة فاي اعام المساائل
وهدم توفيق أموال الصحااة في اعم المسائلن
التوصيات:
صا ْاوا ِاا ْ
صا ْاوا
صااا ِل احا ِ
ه ِملُااوا ال هللا
انطالمًااا ماان مولااه تعااالىا ِإ هللاي الهللا اذِينا آ اممُااوا او ا
ق اوت ااوا ا
ت اوت ااوا ا
اال اح ِ
صب ِْر}ي29ا يوصي الباحث نمسه وطالع العلم -من ااع المصيحة والوصية االحق -ما يأتيا
ِاال هللا
 -1دهوة طلباة العلام لالهتماام ا اذا الم اال مان المقاه لحاجاة الماام الشاديدة لاه وي سايما فاي
وامعما المعاصرن
 -2تقو ،هللا تعالى أفماء إصدار المتاو ،فال تكون للاممس حاا في اا وأن تللاو مان أي مداهماة
ألي ج ة كانك؛ ألن م هم الممثلون والقائمون مقام المبي صلى هللا هليه وسلم في هذا األمرن
 -3افتتاح أمسام طاصة في ال امعات لتدريس هلم المتو ،اكافة أاعادها العلمية والوامعيةن
 -4تأسيس موامع إلكترونية متلصصة في المتاو ،يشرف هلي ا متلصصون أكماءن
 -5تقمين ضوااه المتاو ،وفق مواد مانونية مرتبةن
وما كان في هذا البحث من صواع فمان هللا تعاالى وحادف ولاه الحماد والمماة وماا كاان فياه
ير ذلك فممي ومن الشيطان وأرجو من كل أخ ناصح أن يذكر ما يعتريه من نقاص أو ططاأ حتاى
يتم مراهات ا يحقًان
وهللا أسأل أن يتقبل من الباحث هذا العمل المتواضع وأن يكون اصمة هملية في نقل طبارة
هملية ألحد القاماات العلمياة -الشايخ الادكتور هباد الساتار هباد ال باار -إلاى طاالع العلام ال ياورين؛
صاا
ليم لوا مم ا ويبموا هلي ا وفق الحكماة والدماة واألماناة العلمياةن كماا أساأله تعاالى أن ي علاه طال ً
لوج ه إنه ولي ذلك والقادر هليه وآطر دهوانا أن الحمد هلل رع العالمين وصلى وهللا وسالم هلاى
سيدنا محمد وهلى آله وأصحااه أجمعينن
المصادر
اان األفير ضياء الدين اان األفيار نصار هللا اان محماد يالمتاوفىا 637ها ا المثال الساائر فاي أدع
الكاتم والشاهر تحقيقن أحمد الحوفي وادوي طبانة القاهرة دار ن واة مصار للطباهاة
والمشر والتوزيعن
اان الصالح هثماان اان هباد الارحمن أااو همارو تقاي الادين المعاروف اااان الصاالح يالمتاوفىا
643ها ا أدع الممتااي والمسااتمتي تحقيااقن دن موفااق هبااد هللا هبااد القااادر المديمااة الممااورة
مكتبة العلوم والحكم ط1423 2ه 2002-من
اان تيمية تقي الدين أاو العبام أحمد ان هبد الحليم يالمتوفىا 728ه ا المتاو ،الكبار ،اياروت
دار الكتم العلمية ط1408 1ه 1987من
 29العصر 3/103ن
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اان تيمية تقي الدين أاو العبام أحمد ان هبد الحليم المستدر هلى م موا فتااو ،شايخ اإلساالم
ط1418 1ه ن
اان هاادين محمد أمين ان همر ان هبد العزيز هاادين الدمشقي الحمماي يالمتاوفىا 1252ها ا رد
المحتار هلى الدر الملتار ايروت دار المكر ط1412 2ه 1992 -من
اان فارم أحمد ان فارم ان زكريااء القزويماي الارازي أااو الحساين يالمتاوفىا 395ها ا مع ام
مقاييس الل ة تحقيقن هبد السالم محمد هارون ايروت دار المكر 1399ه 1979 -من
اان ممظور محمد ان مكرم اان هلاى أااو الموال جماال الادين ااان ممظاور األنصااري الرويمعاي
اإلفريقي يالمتوفىا 711ه ا لسان العرع ايروت دار صادر ط1414 3فن
ال هللازاياادي محمااد ااان محمااد ااان هبااد الاارزاق الحساايمي أاااو الماايم الملقاام امرتوااى هللا
الزاياادي
يالمتوفىا 1205ه ا تاج العروم من جواهر القاموم الكويك دار ال دايةن
الشاطبي إااراهيم اان موساى اان محماد الللماي ال رنااطي الشا ير االشااطبي يالمتاوفىا 790ها ا
الموافقااات تحقيااقن أاااو هبياادة مشا ور ااان حساان آل ساالمان القاااهر دار اااان همااان ط1
1417ه 1997من
هبااد السااتار هبااد ال بااار األحكااام المق يااة للمااوازل العصاارية ا ااداد دار الكتاام والوفااائق ط1
2015م1437/فن
القراف اي أاااو العبااام ش ا اع الاادين أحمااد ااان إدريااس ااان هبااد الاارحمن المااالكي الش ا ير اااالقرافي
يالمتوفىا 684ه ا المروق = أنوار الباروق فاي أناواء الماروق هاالم الكتام اادون طبعاة
وادون تاريخن
محمد ان حسين ال يزاني فقه الموازل السعودية دار اان ال وزي ط1427 2ف 2006من
المر يماااني هلااي ااان أاااي اكاار ااان هبااد ال لياال المر اااني المر يماااني أاااو الحساان ارهااان الاادين
يالمتوفىا 593ه ا ال داياة فاي شارح اداياة المبتادي تحقياقن طاالل يوساف اياروت دار
احياء الترال العراين
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/147.htm
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