
١٧٤٩

 
   

تطبيقية) تأصيلية (دراسة

إعداد
املصلح عبداهللا بن د.خالد

املشارك الفقه أستاذ
اإلسالمية والدراسات الرشيعة بكلية

القصيم جامعة

P-1749



١٧٥٠

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

1750 Blank



١٧٥١

4
F

وسيئات أنفسنا رشور من باهللا ونعوذ ونستغفره، نحمده، ونستعينه، هللا احلمد إن
إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال لِل يُضْ ومن له، لَّ ضِ فال مُ اهللا هيده من أعاملنا،
ودين باهلد اهللا أرسله ورسوله، عبده ا حممدً وأشهد أن له، ال رشيك وحده اهللا
وأصحابه آله وعىل اهللا عليه صىل ا، شهيدً باهللا وكفى الدين كله، عىل ليظهره احلق

. تسليامً وسلم

أما بعد..

وسنة تعاىل اهللا كتاب يف جاءت التي اخلامتة الرشيعة به ت متيَّزَ ما أعظم من فإن
من دينهم أمور من  حاجة فيه للنَّاس ا مَ لَّ كُ نَتْ بيَّ رشيعة أهنا الكريم، الرسول

 E D C B A @ ? [ :تعاىل اهللا قال حالل وحرام،
.(٨٩ Z  (النحل: H G F

جماهد: وقال وكل يشء. علم كل القرآن هذا يف بُنيِّ لنا قد مسعود: ابن «قال
عىل اشتمل القرآن فإن أعم وأشمل، ابن مسعود وقول حرام. وكل كل حالل،
إليه وما الناس وحرام، وكل حالل سيأيت، ما وعلم سبق، ما خرب من نافع كل علم

ومعادهم»(١). ومعاشهم ودينهم دنياهم أمر حمتاجون يف

صار «بحيث شافيًا بيانًا الناس حيتاجه ما كل نَا يَّ بَ املطهرة  والسنة  فالقرآن 
ومعاملتها، عبادهتا، يف ة األمّ هدي يف كافيًا والسنّة بالقرآن احلاصل جمموع الترشيع
وافيًا الدين فقد كان حاجاهتا، إليه تدعو ما بحسب عصورها، يف سائر وسياستها،

كثري. ابن تفسري (١)
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والداه، رباه

بسيطة املسلمني  مجاعة أحوال ابتدأتْ ولكن املسلمون، حيتاجه بام وقت كلّ يف
بمقدار أحواهلم يف احلاجات لبيان يكفيهم الدين فكان جامعتهم، اتَّسعت  ثمَّ
استكملت ه، حتّى رسوخُ ن ليتمكَّ التدريج  الدين بطريق تعليم كان إذ اتِّساعها؛
ة، أمّ تكون ما كأكمل  ةً أمّ وصاروا ،الكرب اجلوامع كلّ شئون املسلمني جامعة
هلم الدين إكامل معنى ها، فذلك بحاجاهتم كلِّ الوفاء به ما الدين بيان  من فكمل

.(١)« يومئذٍ

والنوازل. الوقائع أحكام حثيثة لبيان ا عرب قروهنا جهودً األمة علامء بذل وقد
بنظائرها،  الوقائع «مثلوا } حيث الكرام صدر أولئك الصحابة يف كان ولقد
باب للعلامء وفتحوا أحكامها، يف بعض  إىل  بعضها وردوا بأمثاهلا، وشبهوها
رمحهم اهللا، العلامء، تتابع ثم سبيله»(٢). وا هلم نُ وبيَّ طريقه، هلم وهنجوا االجتهاد،
ويوضحون األحكام، نُون يِّ يبَ ، هُ عدولُ خلف كل يف الرايةَ حيمل السبيل، هذا يف

لألنام. الرشائع

بن ق: حممد املحقِّ الفقيه مة العالَّ شيخنا الزمان هذا يف األعالم هؤالء من وكان
تعاىل. اهللا رمحه العثيمني، صالح

واألوراق البحوث سلسلة  ضمن به مَ دَّ أتَقَ أن نِي فُ يرشِّ الذي البحث فهذا
منهجية دراسات  العلمية، العثيمني صالح بن حممد الشيخ جهود لندوة املقدمة
إىل احلاجة تدعو الذي  النوازل بفقه يُعنى كونه جهة من أمهيته يكتسب حتليلية، 
التي األصول  بعض لتجلية حماولة كونه جهة ومن معامله، وبيان أصوله، تناول
وبحثه دراسته يف املعارص الفقه  أعالم مٌ من لَ عَ انتهجه الذي والسبيل اعتمدها،
من جانب إبراز من أمتكن أن وأرجو بالتطبيقات، العناية مع الفقهية،  للنوازل 

.١٣٣/٤ التحرير والتنوير (١)
املوقعني (٢٣٨/١). إعالم (٢)
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وسمته: وقد الفقهية، معاجلته ودراسته للنوازل يف عثيمني بن حممد شيخنا جهود
تطبيقية». تأصيلية دراسة عثيمني ابن الشيخ «النوازل الفقهية عند

التايل: عىل النحو وفصلني ومتهيد، مقدمة، يف جعلته وقد

مقدمة. *

دراستها حقيقة النوازل الفقهية وكيفية متهيد: *

وأمهية العناية. الفقهية النوازل تعريف األول: املبحث ـ

دراسة النازلة. خطوات الثاين: املبحث ـ

الفقهية. النوازل الشيخ ابن عثيمني يف األول: فقه الفصل *

النوازل الفقهية. بدراسة عثيمني ابن الشيخ األول: عناية املبحث ـ

عثيمني. ابن منهج شيخنا يف التمييز معامل الثاين: املبحث ـ

الفقهية. النوازل أحكام يف استنباط عثيمني ابن أصول الشيخ الثاين: الفصل *

السنة. أو القرآن من حكم النازلة استنباط املبحث األول: ـ

بنظريه. النظري وإحلاق القياس بإعامل النازلة استنباط حكم الثاين: ـ املبحث

فقهي. ضابط أو قاعدة ضمن بإدراجها النازلة حكم استنباط الثالث: املبحث ـ

الرشيعة. مقاصد بإعامل النازلة حكم استنباط الرابع: املبحث ـ

القول يف يسددين يف هذا البحث، وأن اإلفادة عىل يعينني أسال أن واهللا هذا،
أمجعني. وأصحابه حممد، وعىل آله نبينا عىل والعمل. وصىل اهللا
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والداه، رباه

U
    

األول املبحث
  

الفقهية، وكلمة النوازل،  كلمة مها: كلمتني من مركب  مٌ  لَ عَ الفقهية النوازل 
ما سأتناوله وهو ، العلميّ املصطلح هذا معنى تتكون مالمح معرفة معنامها ومن

ييل: فيام
األول املطلب

 

   

كام املكان(١). يف وحل  بَطَ  هَ بمعنى لَ نَزَ من مأخوذة نازلة، مجع لغة النوازل
بالناس(٢). تنزل شدائد الدهر من عىل الشديدة ا أيضً لَق طْ تُ

    

أهنا  البحث  موضوع من أقرهبا معانٍ عدة يف الفقهاء استعمله لفظ النوازل:
تقع(٣). مل أم أوقعت سواء جواب، إىل حتتاج التي واحلوادث املسائل

ة املستجدّ واملسائل الوقائع عىل غالبًا لَق طْ فتُ املتأخرين يف استعامل النوازل أما
واحلادثة.

.(٩٢٢/٢) الوسيط واملعجم األثري (٤٢/٥)، احلديث، البن غريب يف النهاية ر: نْظَ يُ (١)
(نزل) (٦٥٦/١١). مادة العرب، (٢) لسان

.(٢٨٣/١) االعتصام ،(١٩٠/٢) الباري فتح يف االستذكار (٥٨١/٨)، الرب عبد ابن قاله (٣)
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يف زيد أبو بكر فقال الشيخ ا، عمومً النوازل العلم من أهل مجاعة فَ رَّ عَ وقد
الناس، بلسان بني احلادثة املشهورة ة املستجدَّ واملسائل «الوقائع النوازل: تعريفه
اجتهاد»(٢). أو  نص  فيها يسبق مل التي اجلديدة «الوقائع هي وقيل: العرص»(١).

رشعي»(٣). إىل حكم حتتاج التي «احلادثة وقيل: هي

أقرب يظهر أن للنوازل. والذي املعارصين العلم أهل من تعريفات مجلة هذه
من نص فيها ليس التي املستجدة والوقائع احلوادث أهنا النوازل تعريف يف الُ قَ ما يُ

يبني حكمها. سابق اجتهاد وال أو السنة، الكتاب

الثاين املطلب
 

   

إدراك فالفقه ومعنًى(٤)؛ وزنًا الفهم وهو ا، هً فِقْ هَ قِ فَ من: مأخوذ ـ لغة ـ الفقه
من أخص «الفقه أهل العلم: إن بعض قال وقد خطابه(٥). من املخاطب غرض
ظِ فْ اللَّ عِ ضْ وَ مِ هْ فَ زائد عىل جمرد ر قدْ وهذا كالمه، من مراد املتكلم فهم وهو الفهم،

وفتحها. ثمرة تشقيق املعاين فالفقه اللغة»(٦). يف

    

بأدلتها الفرعية العملية الرشعية  األحكام ةُ فَ رِ عْ مَ هو ـ االصطالح يف ـ الفقه

أيب زيد (٩/١). بكر للشيخ النوازل فقه (١)
ص(٩٠). املعارصة، الفقهية النوازل أحكام استنباط منهج (٢)

ص(٤٩٢). الفقهاء، لغة معجم (٣)
ص (١٣). شبري، الفقهي للدكتور التكييف (٤)

.(٤٨٦ الرازي (١/ تفسري (٥)
املوقعني (١٦٨/١). إعالم (٦)
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والداه، رباه

فِني املكلَّ أفعال يف اهللا  أحكام  «معرفة  الفقه حقيقة  أن  بَنيّ تَ يُ وهبذا التفصيلية(١).
والسنة، الكتاب من متلقاةٌ واإلباحة، وهي والكراهة واحلظر والندب بالوجوب
قيل األدلة من األحكام تْ تلك جَ رِ استُخْ فإذا األدلة، من ملعرفتها الشارع نصبه وما

الفقه»(٢). هلا:

الرشعية يف األحكام يبحث مٌ لْ عِ الفقهية: النوازل بأن القول يمكن تقدم ومما
حكمها. يبني سابق اجتهاد نص وال التي ليس فيها املستجدة للحوادث

،(٤١/١) رشح الكوكب املنري ،(٦/١) األحكام يف أصول اإلحكام ص(١٧٥)، للجرجاين (١) التعريفات
.(٣٦/١) املحيط البحر

ص (٣٨٩). البن خلدون (٢) املقدمة
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الثاين املبحث
  

إىل احلكم دائبًا للوصول وعمالً ا، كبريً ا جهدً ن يتضمَّ ـ ا فقهي� ـ النازلة دراسة
املسألة املنظورة، عىل النازلة حد انطباق من التحقق فبعد فيها، رأي إىل واالهتداء
يمكن حكمها، يبني سابق اجتهاد نصٌّ وال ليس فيها مستجدة كوهنا حادثة وهو

التالية: الفروع يف جعلتها مراحل، يف دراستها خطوات إمجال

األول املطلب
   

واإلحاطة حقيقتها، وإدراك واقعها فهم  النازلة: يف احلكم رضورات من
يف احلق إصابة احلكم، فال يمكن تنزيل موضع ألهنا حكمها؛ يف املؤثرة بالتفاصيل
بدين اهللا عنده الفقيه يكون بد أن «ال :~ شيخنا قال به. التام بالعلم احلكم إال
األحكام الرشعية عىل بِّق طَ يُ أن كن حتى يُمْ وواقعهم، أحوال الناس فقه من يشء
أن من صفات القضاء: باب يف العلامء ذكر الناس، وهلذا أحوال من مَ هِ مقتىض ما فَ
وأفعاهلم»(١). كالمهم يف  ومصطلحاهتم الناس بأحوال ا عارفً يكون أن القايض

يَة  األقضِ من  عليه يرد  فيام < موسى  أبا  < عمر اخلليفة  به  أمر  ما وهذا
نفاذ ال بحقٍّ مٌ لُّ تَكَ ينفع  فإنه ال إليك؛ أُديلَ  إذا  «فافهم له: كتب واملسائل؛ حيث
سنة، وال قرآن يف ليس مما عليك ورد  مما إليك َ يلِ دْ أُ فيام مَ هْ الفَ مَ هْ الفَ ثم له...،
فيام القيم أشار إليه ابن ما وهذا واعرف األمثال»(٢). عند ذلك، األمور قايس ثم
«وال يتمكن املفتي :~ يقول إليه، يرد فيام باحلق ليحكم واملفتي احلاكم حيتاجه

ص(١٥٧). عثيمني، البن العلم كتاب (١)
.(٢٠٣٢٤) رقم ،(١٥/١٠) يف الكرب البيهقي أخرجه (٢)
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الواقع فهم أحدمها: الفهم؛ من ِ نيْ عَ بِنَوْ إال باحلق واحلكم الفتو من احلاكم وال
حتى والعالمات، واألمارات بالقرائن وقع، ما حقيقة علم واستنباط فيه، والفقه

.(١)« علامً به حييط

بموضوع املتصلة املعلومات عُ ْ مجَ املنظورة: النازلة حقيقة فهم وسائل ومن 
قال هبا. أحاطت التي والظروف ا، َ صورهتَ ُ بَنيِّ وتُ ا،  تَهَ يقَ حقِ فُ شِ تَكْ التي النازلة
وقت، سواء كل ثُ يف دُ ْ حتَ التي املسائل «مجيع فتاواه: يف السعدي عبدالرمحن الشيخ
حقيقتها رِفت فإذا عُ كل يشء، ر قبل تَصوّ تُ أن  جيب أفرادها، أو أجناسها حدثت
ونتائجها ومقدماهتا بذاهتا ا تام� ا رً تصوُّ اإلنسانُ ها  رَ وَّ وتَصَ صفاهتا، ت خصَ وشُ

الكلية»(٢). وأصوله الرشع عىل نصوص تْ بِّقَ طُ
أهل مراجعة  حقيقتها: وإدراك  املستجدة النازلة فهم اكتامل يف يُعني ومما
أو اجتامعية أو  اقتصادية أو طبية  كانت  سواء  النازلة،  موضوع يف  االختصاص
االختصاص ذوي إىل املسائل من كثري يف الفقهاء عَ جَ أَرْ وهلذا ذلك. غري سياسية أو

أفادوه. عىل ما نظرهم ونتاج وأقضيتهم أحكامهم وبنوا بحثوها التي املسائل يف

الثاين املطلب
  

وفق املستجدة الواقعة حتديد حقيقة يف ع سْ بذل الوُ هو للنازلة: الفقهي التكييف
التكييف بَنيَّ أن تَ يُ وبه املناسب، إىل حكمها للوصول ا متهيدً الفقهي، النظر قواعد
بيان الباحثون ل نَاوَ تَ وقد  اآلثار. ومعرفة األحكام بناء كرب يف له أمهية الفقهي
عمر احلكم الرشعي، وفيام كتبه إىل التوصل الفقيه ألجل خيطوها وات التي طُ اخلُ
يسلكها  التي اخلطوات يف أصالً دَّ عَ يُ أن يمكن ما القضاء نَهُ عىل عيَّ ملَّا يْح َ لرشُ <

املوقعني (٨٧/١-٨٨). إعالم (١)

ص (١٩.). السعدية، (٢) الفتاو
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أمر أتاك «إذا :~ يقول واألقضية، والنوازل ات دَّ املستجِ يف النظر عند الفقيه
رسولُ فيه نَّ سَ بام فاقضِ اهللا، كتاب يف ما ليس أتاك اهللا، فإن كتاب يف بام فيه فاقضِ
عَ َ أمجْ فاقض بام ،S اهللا رسول يسنَّه ومل اهللا كتاب ليس يف ما أتَاكَ فإن ،S اهللا
فيه يتكلم ومل ،Sاهللا رسول ومل يسنَّهُ اهللا، يف كتاب ليس ما الناس، فإن أتاك عليه

به...»(١). فخذ شئت فأيّ األمرين أحد،
إذا العامل عىل البغدادي: «فيجب اخلطيب يقول وبيان، مزيد بسط وإيضاح ويف
منطوق يف فينظر ،S نبيه وسنة اهللا، كتاب يف حكمها يطلب أن نازلة به لَتْ نَزَ
يف وليس وإقراره، ،S الرسول أفعال  ويف ومفهومها،  والظواهر  النصوص،

 O[ :تعاىل اهللا قال Sتعارض، اهللا رسول عن احلديث نص القرآن وال نص
نبيه عن ا ربً وقال خمُ ،(٨٢ ZX W V U T S R Q P (النساء:
أنه فأخرب ٣ ـ ٤)، ]+ , - . /Z 4 3 2 1 0  (النجم: :S
كله أن عىل ذلك عنده، فدلَّ من وحي نبيه القرآن، وأن كالم من يشء يف اختالف ال
أو ، بعطفٍ إما بعض عىل هُ بعضُ ومبنيٌّ بعض، إىل بعضه مجيعه مضاف وأن متفق،

قدمناه»(٢). مما ذلك غري أو استثناء،
رسوله وال اهللا نا ِلْ حيُ احلوادث، ومل بأحكام يطة حمُ «النصوص ابن القيم: وقال
والقياس هبا، وافيةٌ كافيةٌ والنصوصُ كلها، األحكام قد بنيَّ بل قياس، وال عىل رأي
داللة وقد ختفى وامليزان، الكتاب دليالن: ام فهُ للنصوص، طابق مُ الصحيح حق
ا فيكون قياسً للنص ا موافقً يظهر ثم قد ل إىل القياس، دِ فيعْ العامل تبلغ ال النص أو
أو من موافقته بد ال نفس األمر ويف ا؛ فاسدً له فيكون ا يظهر خمالفً ا، وقد صحيحً

خمالفته»(٣). أو موافقته ختفى املجتهد قد عند خمالفته، ولكن
الرب (٥٧/٢). عبد البن وفضله، العلم بيان جامع (١)

.(٥٣٥ واملتفقه (٥٣٤/١، الفقيه (٢)
املوقعني (٩٧/٣). إعالم (٣)
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والداه، رباه

«الذي  والقضايا: املسائل من دُّ تَجِ يَسْ ما تناول  بيان يف ~ شيخنا وقال
ا  مجيعً نَا يُ أْ رَ وهذا يشء، كل Sفوق وسنة رسوله اهللا كتاب من الدعوة أن أر
أئمة وعن وعن الصحابة، الراشدين، اخللفاء عن ما ورد ذلك ييل بال شك، ثم
حدثت قد فإنه املعارصون املتأخرون  عليه  يتكلم  ما أما سلف، فيمن اإلسالم
فقد هذه الناحية، يف ينتفع به ما م بِهِ تُ كُ من اإلنسان اختذ فإذا ، رَ أَدْ هم هبا أشياء،
ممن العلم  من  أخذوا ما أخذوا إنام  املعارصين أن نعلم ونحن ، وافِرٍ بحظٍّ  أخذ
ومل تكن منا، أبرص هم هبا أمور لكن استجدت منه، مما أخذوا نحن سبق، فلنأخذ
دُ تَمِ فيَعْ ، يَنيْ نَ سْ احلُ بني اإلنسان أن جيمع أر بأعياهنا، فالذي السلف معلومة لد
اخللفاء من الصالح السلف كالم عىل وثانيًا ،S رسوله وسنة عىل كتاب اهللا أوالً
يف ت جدَّ الذين املعارصون، كتبه ما املسلمني، ثم عىل وأئمة الراشدين والصحابة

سلف»(١). فيام بأعياهنا معلومة تكن مل حوادث زمنهم
واملستجدات األقضية يف احلكم  إىل التوصل بأن القول يمكن مَ  دَّ قَ تَ ومما

اخلطوات التالية: إىل حيتاج ا هَ رِ وتصوُّ الواقعة مِ هْ بعد فَ والنوازل

من الكتاب،  الرشعية، املنظورة من األدلة حكم النازلة طلب األوىل: اخلطوة
والقياس. واإلمجاع، والسنة،

ثم  واجتهاداهتم، الصحابة أقوال من الفقهي املوروث يف الثانية: البحث اخلطوة
املرحلة هبذه يلحق ومما املشهورة. املذاهب وأصحاب سيام الفقهاء وال بعدهم، من
املجامع وأبحاث قرارات يف املمثل املعارصة االجتهاد اجلامعي جهات نتاج مراجعة
وحلقات الفقهية والندوات املتنوعة، الرشعية واهليئات ،الفتو وجلان الفقهية،
الفقهية والدراسات األبحاث مراجعة  وكذلك ذلك.  ونحو العلمية، النقاش
والدوريَّات أو املجالت اجلامعية، والبحوث الرسائل خالل من سواء املعارصة،

.(١٤٩ ص (١٤٨- العلم (١) كتاب
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املتخصصة. واملراكز العلمية

يف  يعني أعظم ما ومن للنازلة. احلكم إىل يف التوصل االجتهاد الثالثة: اخلطوة
النوازل يف املجتهد عن املسألة املنظورة أال يغيب املرام يف الصواب وبلوغ إصابة
اخلطوة هذه يف سيام  ال العمل، وخطوات النظر  مراحل مجيع يف فيها والباحث

التالية: األمور

اخلطوة  فهذه تعاىل. اهللا  وجه بابتغاء وذلك القصد وحسن النية صحة  : أوالً
وقائده العمل، «روح النية  فصحة بْنَى؛ يُ عليه الذي وأصله  األمر، رأس  هي
وهبا بفسادها، ويفسد ا،  تِهَ حَّ بصِ يصحُّ  عليها، بْنَى يُ هلا تابع والعمل وسائقه،
الدنيا يف الدرجات تتفاوت وبحسبها الن، اخلِذْ لُ ْصُ حيَ ا هَ مِ دَ التوفيق، وبِعَ لَبُ تَجْ سْ يُ
ما مقدمة النية يف وصالح دِ صْ القَ نَ سْ حُ أمحد اإلمام جعل ولذلك واآلخرة»(١).
اإلمام أمحد: قال به. والعناية مراعاته غالبًا بالنوازل املشتغل وهو للمفتي، ينبغي
فيه مخس خصال: األوىل: أن يكون حتى للفتيا نفسه أن ينصب للرجل ينبغي «ال

عىل كالمه نور...»(٢). وال عليه نور، يكن نية، مل له يكن نية، فإن مل له تكون

يف التوفيق أسباب فمن والتسديد. لإلعانة طلبًا تعاىل اهللا إىل االفتقار ثانيًا:
من ينبعث أن املسألة، به نزلت  «إذا النوازل  يف  للناظر ينبغي أنه النوازل دراسة
اخلري، مِ لِّ ومعَ مِ الصواب، هِ لْ مُ إىل د، املجرَّ ال العلمي احلايل احلقيقيّ االفتقار قلبه
حكمه عىل لَّهُ ويَدُ السداد، طريق له ويفتح الصواب، هُ مَ هِ لْ يُ أن القلوب ادِي  وهَ
باب التوفيق، قرع فقد الباب، قرع هذا املسألة، فمتى هذه يف لعباده رشعه الذي

إياه»(٣). حيرمه ال أن ربه، فضل ل أجدر من أمَّ وما

املوقعني (١٩٩/٤). إعالم (١)
املوقعني (١٩٩/٤). إعالم يف القيم ابن ونقله اخللع، كتابه يف ابن بطة ذكره (٢)

املوقعني (١٧٢/٤). إعالم (٣)
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والداه، رباه

حكمها. من له تبني وما املستجدة النازلة ومذاكرهتم يف العلم أهل ثالثًا: مشاورة
يصلح ممن بحرضته ملن يذكر املسألة «ثم للعامل: ينبغي فيام اخلطيب البغدادي قال
عنده، فإن عام واحد منهم كل ويسأل اجلواب، م يف هُ رُ ويشاوِ من أهل العلم، لذلك
 > =[ وتعاىل: تبارك اهللا قال وقد الصالح، بالسلف بركة واقتداء ذلك يف
باملشاورة،  وأمر وأشياء، مواضع Sيف النبي وشاور ،(١٥٩ عمران: ?Z (آل
عنده كان «إن القيم: ابن وقال واألحكام»(١). الفتاو يف رُ اوِ شَ تُ الصحابة وكانت
بنفسه ذهابًا باجلواب؛ يستقل وال يشاوره، أن له فينبغي ودينه، بعلمه ثِقُ يَ من
فقد اجلهل، من وهذا العلم، أهل من بغريه عىل الفتاو يستعني أن ا هبا، وارتفاعً

بينهم»(٢). شور أمرهم بأن املؤمنني، عىل سبحانه اهللا أثنى

واملتفقه (٣٩٠/٢). الفقيه (١)
املوقعني (٢٥٦/٤-٢٥٧). إعالم (٢)
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األول الفصل
    

األول املبحث
    

عىل تعليم الناس ا للعلم وقيامً بذالً العرص علامء من أبرز عثيمني ابن شيخنا يُعدُّ
من الناس قريبًا كان أنه متيز به وصنوفها للناس. ومما بفنوهنا الرشيعة علوم وتقريب
والقضاة، والعلامء احلكام من ومستوياهتم مشارهبم اختالف وعىل طبقاهتم بجميع
أهل وكذلك التعليم، وسائر مراحل اجلامعات، يف الرشيعة علوم أساتذة وكذلك
العرب من املسلمني عوام الناس من عامة بله وأهل الطب والتجارات، االقتصاد
تِيهم فْ يُ املسلمني غري يف بالد اإلسالمية األقليات ويف املسلمني، بالد وغريهم يف
بني ذلك يف ال فرق قضايا، ما يعرضونه من عىل وجييبهم املسائل، من يستفتونه فيام
ذلك يف يستوي العلم، مسائل من غريها وبني الوقائع وحديث النوازل مستجدات

واألحكام. والعقائد والفروع األصول
تأصيالً  والنوازل ات دَّ باملستجِ ~ عنايته بروز كله هذا نتاج من فكانت

وإفتائه. تعليمه ا يف وتطبيقً
الرشيعة  سعة عىل املستمر بالتأكيد  ~ شيخنا اعتنى التأصيل جانب ففي
اختالف عىل والقضايا الوقائع من هلم حيدث وما الناس،  حلوائج واستيعاهبا
ليس للناس، منظمةً اهللا يقول~: «فجاءت رشائع املكان، وتغريات األزمان
أكمل واألخالق، وكان واآلداب واملعاملة العبادة يف  ولكن فحسب، العبادة يف
الرشيعة ومكان هذه زمان كل ملصالح العباد يف وأرعاها وأشملها الرشائع تلك
إىل يوم حياة شامالً ومنهج كافة للخلق رشيعةً لتكون الرشائع هبا ختم اهللا التي
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والداه، رباه

إىل  اهللا من والرسول S خاتم النبيني حممد هبا جاء التي الرشيعة وهي القيامة،
واألخالق. واآلداب واملعامالت العبادات  للناس تنظم  فجاءت أمجعني،  اخللق
تنظم إنام هذه الرشيعة أن زعموا حيث احلق؛ عن وا أو تعامَ عموا ضل قوم ولقد
أهواءهم فاتبعوا احلياة، وتنظيم املعاملة جانب دون واألخالق، العبادات للناس
عن الناس هبا ليضلوا اخللق وضعها شياطني القوانني التي واتبعوا معامالهتم، يف
اإلسالمية الرشيعة يف أن تعاموا أو  عموا الذين هؤالء  يعلم أفلم  رهبم. رشيعة
S؟! سنة رسوله تعاىل ويف اهللا كتاب يف املعامالت يف تنظيم وافيةً كثريةً ا نصوصً
ورشائهم احلارض بيعهم يف الناس املعاملة بني يف كانت يف القرآن آية أطول إن بل
إن واقرءوها ورهن، وإشهاد، كتابة، من ذلك؛ حفظ وسائل وبيان واملؤجل،
)('&% $ # " !  [ سورة البقرة يف آخر شئتم

.(١)«(٢٨٢ Z (البقرة: + *
فيها  األمة حتتاج التي احلوادث جلميع الرشيعة ~ كيفية استيعاب بنيَّ وقد
إليه، الناس حيتاج  ما بكل وافية النصوص «إن  :~ يقول رشعي، حكم إىل
العامة القواعد  حتت  يدخل  ما ومنها عليه، منصوص هو ما  األشياء من ولكن
أهل عاتق عىل امللقاة املسئولية م ظَ عِ »(٢). وهذا يكشف امً هْ وفَ امً لْ عِ قَ زِ رُ من يدركها

بلوغه. الوسع يف وبذل ذلك، يف بيان العلم
الوسع  ل وبَذْ ~ للمستجدات، بتصديه فكان العميل اجلانب التطبيقي وأما
تعاىل، اهللا رمحه شيخنا، كان فلقد والقضايا، النوازل من له يعرض ما حكم بيان يف
ا، خصوصً والوقائع واملستجدات ا عمومً الرشيعة أحكام بيان يف مبادرة صاحب

اخلطب اجلوامع (٣ / ٢٠٣). من الالمع الضياء (١)
نور يف برنامج له جواب يف اهللا، رمحه قاله، ما هذا من وقريب .(٩٤/ املستقنع (٨ زاد عىل الرشح املمتع (٢)
منها ما لكن حلها وبياهنا، والسنة القرآن إال ويف حتدث التي املسائل من مسألة يوجد «وال الدرب: عىل

العامة». والضوابط القواعد سبيل عىل مبني ما هو التعيني ومنها سبيل عىل مبني هو
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العبادات الفقه من أبواب يف الفقهية واملستجدات النوازل أبواب من باب خيلو فال
مراجعة وإن ، إفتاءً أو ا وافٍ تقريرً بسهم فيه رضب قد وجتد الشيخ إال أو املعامالت
املستجدة املسائل مئات عىل يوقفك ا والفقهي خصوصً ا عمومً لرتاثه العلمي ىلَ جْ عَ

ودراسة. بحثًا ~ تناوهلا التي

 ~ شيخنا تناوهلا التي الفقهية املستجدات من لنامذج ا مرسدً أذكر ييل وفيام
هذا من وغريض إنتاجه الفقهي التعليمي، من أشهر املمتع، وهو الرشح كتابه يف
يف  ودراستها الفقهية واملستجدات النوازل ببحث ~ عنايته جانب من إبراز

قسمني: يف صنفتها وقد وتعليمه. تقريره

العبادات: أبواب الفقهية يف املستجدات األول: القسم *

.(.٥/٢) الصوت صد وبـني بينه الصوت والفرق ات َ ربِّ كَ مُ استعامل ـ ١
 .(٥٢/٢) التقاويم واالختالف يف الوقت بدخول للعلم اويم قَ التَّ ٢ ـ االعتامد عىل
.(٦٠/٢) الصوت يؤذن بمكربات ملن احليعلتني يف يَّة االلتفات سنِّ سقوط ـ ٣

.(٣٢٣/٤) لسوء رائحة فمه مسجدنا» «ال تقربنَّ للمدخن: قال يُ هل ـ ٤
.(٢٤/٥) (٣٤٤/٤ـ٣٤٥)، يف الطائرة الصالة ـ ٥

.(٣٤٤/٤) يف السيارة الصالة ـ ٦
.(١٣٠/٥) بالد الكفر يف املسلمة يَّة األقلِّ هيا تؤدِّ كيف صالة العيد؛ ـ ٧

.(٩٢/٦) زكاة؟ فيها هل النقدية، األوراق ٨ ـ
.(٨٨/٦) زكاة البرتول يف هل ـ ٩

.(٤٥٣/٩) ،(١٤٨/٦) زكاة األسهم ١٠ ـ
.(٤٢٩/٩) ،(١٤١،١٣٨/٦) العقارات زكاة ـ ١١
.(١٧٥/٦) جلمعيات الرب الزكاة دفع جيوز هل ـ ١٢
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والداه، رباه

.(٤٢٦ (٣٦٦/٦ـ املفطرات يف املستجدات ـ ١٣
.(٣١٢/٦) اهلالل؟ كيف تر الكفر دول يف املسلمة األقليات ـ ١٤

.(٥١٧/٦) اهلدي خارج احلرم حلوم نقل ـ ١٥
(١٣١/٧ـ١٣٣). للمحرم املحظورات يف املستجدات ـ ١٦

.(١٩٩/٧) احلج يؤدون مناسك وهم الرسمي اللباس إىل اجلنود ١٧ ـ حاجة

املعامالت: أبواب يف الفقهية الثاين: املستجدات *    القسم

.(٣٣٠/٨) املرابحة بيع ١ ـ
.(٣٩٤/٨) (٩٢/٦ـ٩٣)، أحكام هلا من وما النقدية األوراق ـ ٢

.(٢١١/٨) العينة معارصة لبيع صور ٣ ـ
.(١٢١/٨) املحنط بيع ٤ ـ

.(٣٢٧/١٠) التأمني عقد ٥ ـ
.(٣٢٨/١٣) األنابيب أطفال ٦ ـ

.(١٩٧/١٥) ،(٣٠٢/١٤) األدوية استعامل الكحول يف ـ ٧
.(١٦٠/١٢) أحد الصنفني إىل اخلنثى ل ليحوَّ جراحة إجراء ـ ٨

.(١١٠/١١) هي كالطاعون هل اهلالك، إىل املؤدية املعدية األمراض ـ ٩
.(٣٦٢/١٤) منها االستفادة ومد البصمة ١٠ ـ

.(١٣/١٥) العالج يف السموم استعامل حكم ـ ١١
.(٥٦/١٣) طالقها يف والبدعة السنة الرحم؛ نزع عملية هلا من أُجري ـ ١٢

.(٤٠٣/١٢) التربع باألعضاء ـ ١٣
.(٣١٤/١٢) البكارة زرع ـ ١٤
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.(١٨/١٢) النسل النسل وتنظيم حتديد ١٥ ـ
.(٨٥/١٢) عرصنا؟ نائبه يف فمن نائبه، أو السلطان عقد النكاح: يف ـ ١٦

.(٤٢٦ (٤٢٤/١٢ـ املرأة عمل أحكام ١٧ ـ
.(٩٨/١٠) املالكمة ممارسة ـ ١٨

.(٩٧/١٠) الثريان رصاع الكباش، نطاح الديوك، نقر مسابقة ـ ١٩
.(٢٦٤ (٢٥٤/٩ـ احلديث البناء ضوابط من طرف ٢٠ ـ

.(١٩/١٠) الفضائية والقنوات التليفزيون ـ ٢١
.(١٨٢/١٠) الكفار بالد من اخلل الوارد ـ ٢٢

.(٢١٥ ،٢٠٢/١٠) الدابة حكم تأخذ اآلن السيارات هل ٢٣ ـ
.(٨٨ (٨٧/١٠ـ احليوانات أصوات متثيل حكم ـ ٢٤

(١١/١٤ـ١٢). من كهرباء القتل بشوط ـ ٢٥
.(٣٧٩ ،٧٧/١٤) احلد اجلاين عند القصاص أو تبنيج ـ ٢٦

.(٣٠٣/١٤) واملخدرات احلشيش ـ ٢٧
.(١٠٤/١٥) بالرصاص الصيد ـ ٢٨

.(٢٧٣/١٥) للمناصب العامة املرأة تولية ٢٩ ـ
.(٣٠/٨) اجلهاد يف والقناصة بالطائرة املقاتل ـ ٣٠

.(٣٦١/١٠) أخذها؟ جيوز احلوادث هل هي لقطة سيارات ـ ٣١
.(٣٨٢/٩) باملحاماة العمل ٣٢ ـ
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والداه، رباه

الثاين املبحث
      

املشهود هلم  املعارصة الفقهية أبرز القامات ~ من عثيمني ابن الشيخ تَرب عْ يُ
الشيخ قال عنه ،والفتو لالجتهاد  والتأهل احلجة وقوة النظر د عْ وبُ الفقه بدقة 
تلك تبوأ ولقد عرصنا»(١). يف املعدودين والفتو العلم رجال «أحد القرضاوي:
الفقهية املكانة تلك  به بلغه ما األسباب من له َ يَرسَّ الذي اهللا من بفضل املنزلة

ييل: ما واملقومات األسباب هنالك من تلك ما أبرز ومن املميزة.

األول املطلب
  

هِ: رِ وَ صُ بشتَّى  العلمي  عثيمني ابن شيخنا لرتاث املطالع يلحظه ما أبرز من
يف خالف ولو واعتامدمها، والسنة الكتاب من األدلة وتقديمه للنصوص، تعظيمه
يتبع أن بالدليل علِم ن مَ عىل «فالواجب :~ يقول الناس. من خالف من ذلك

األمة»(٢). إمجاع خيالف مل إذا من األئمة. ن خالف خالف مَ الدليل، ولو

فإنه ذكرناه ما كل  أن «واعلم واألحكام: املسائل من مجلة تقريره  بعد وقال
ما خيالف دليل عىل  اطلع إنسانًا أن لو هذا ومع األدلة، من نعلمه ما عىل مبنيٌّ
احلق  معرفة بأنه «العلم العلم ف عرَّ ~ بل إنه الدليل»(٣). إتباع فالواجب قررناه
هو العلم أن يف خيتلفون ال الناس فإن عمر أبو قال كام القيم: وهذا قال ابن بدليله.

القرضاوي: الشيخ موقع (١)
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=1116&version=1&tem
plate_id=1.4&parent_id=15

بني العلامء (١٥/١). اخلالف (٢)
املستقنع (٣٧٤/٧). زاد عىل الرشح املمتع (٣)
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بالعلم اشتغل من عىل كل ذلك واجبًا جعل بل عن الدليل»(١). احلاصلة املعرفة
يُنجيه الذي هو وهذا املسائل بدالئلها، ى يتلقَّ أن عليه جيب «طالب العلم فقال:
 Z w v u  [ :يوم القيامة سيقول له اهللا وتعاىل؛ ألن اهللا سبحانه عند

.(٢)«(٦٥ (القصص:

الثاين املطلب
    

هو بل التفقه، أدوات أعظم من الترشيع وأرسار األحكام بمعاين الفقيه عناية
الدين يف الفقه تيمية: «خاصة ابن اإلسالم شيخ قال كام الدين، الفقه يف خاصة 
احلرمني إمام  وقال  وحماسنها»(٣). ومقاصدها الرشيعة حكمة معرفة هو  الذي
يف بصرية عىل فليس والنواهي، األوامر يف املقاصد يتفطن لوقوع مل «ومن اجلويني:
أن يتكلم األرض وجه عىل ا فقيهً يمكن القيم: «وهل ابن وقال الرشيعة»(٤). وضع
باألحكام الشارع  وقصد والتعليل واملناسبة احلكمة بطالن اعتقاده مع الفقه يف
هبا ناط التي تُ واملعاين األرسار هي «احلكمة :~ وقال شيخنا العباد»(٥). مصالح
ليست أن الرشيعة له تبني م واألرسار احلِكَ هذه عرف إذا واإلنسان األحكام، هذه
اهللا عليه»(٦). فتح من إال يدركها ال سامية معانٍ ذات الرشيعة وال لعبًا، وأن ا هلوً
لإلنسان «فينبغي :~ شيخنا يقول ضالله، أسباب من الفقيه عن وغياب ذلك
الوسائل مقاصد، جيعل ال وأن الرشيعة، مقاصد ا، وأن يعرف فهمه واسعً يكون أن

     

األصول (٨٩/١). من علم األصول (١)
املستقنع (١٦/١). زاد عىل الرشح املمتع (٢)

.(٣٥٤/١١) الفتاو جمموع (٣)
الشاطبي، ص(٢٤). اإلمام عند املقاصد وينظر: نظرية الربهان (٢٩٥/١)، (٤)

ص (٣٤٤). العليل، (٥) شفاء
تفسري آل عمران (٤٠٧/٢). (٦)
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والداه، رباه

فإنه بذلك يضل»(١).

وأرسارها، حكمها وذكر األحكام بتعليل العناية شديد كان شيخنا رمحه وقد
الرشيعة حكم من أحكام من «فام :~ حكمة، يقول إال وله حكم من ما أنه ويقرر
باالستنباط، أو باإلمجاع أو بالنص لنا تظهر قد لكن ،Å  إال وله حكمة عند اهللا

طلب احلكمة»(٢). يف تظهر لقصورنا، أو لتقصرينا وقد ال

أممها؛ وأحوال ومكاهنا، زماهنا، يف للحكمة مطابقة «مجيع الرشائع ا: أيضً ويقول
فقال: يشء، عن هنى وما به؛ مل يأمر ليته الرصيح: العقل بيشء، فقال أمر اهللا فام
عىل مشتمل وهو إال اهللا هُ رُ دِّ قَ يُ يشء من فام يف قدره احلكمة وأما عنه؛ ينهَ ليته مل
اإلسالمية الرشيعة تأملت إذا أنك «فاحلاصل خاصة»(٣). إما عامة؛ وإما احلكمة

للمصالح»(٤). احلكمة واملطابقة غاية يف وجدهتا اإلهلية والتكاليف

يف  والعلل للحكم تعاىل اهللا ذكر من يستفاد  أن يمكن ما ~ أمجل وقد
اإلسالمية؛ الرشيعة سمو يتبني به وألنه طمأنينة، يزيده ذلك «ألن فقال: األحكام،
احلكم هذا علة كانت إذا القياس من به يتمكن وألنه بعللها، ن األحكام رَ قْ حيث تُ
هذه له الرشعية  باحلكمة فالعلم  عليه، ينص مل آخر أمر يف ثابتة عليه املنصوص

األحكام،  حكم يف يبحث ا ما كثريً ~ شيخنا كان ولذلك الثالث»(٥). الفوائد
واألرسار. من احلِكم يراه فيها ما ويقرر

املستقنع (٣٨١/٧). زاد عىل الرشح املمتع (١)

املستقنع (٣٨٠/٦). زاد عىل الرشح املمتع (٢)
تضمنًا للحكمة متضمنة «فالرشيعة :(١٣٣/٤) آخر يف موضع وقال للعثيمني (٨٠/٣). القرآن تفسري (٣)

عىل احلكمة». مشتمل وهو إال وال منهياهتا، مأموراهتا، من يشء فام من ؛ كامالً
املستقنع (٣٠١/٦). زاد عىل الرشح املمتع (٤)

ابن عثيمني (٥٩/١١). ورسائل جمموع فتاو (٥)
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املطلب الثالث
     

عقلية،  وأدلة  أدلة سمعية، اجلملة: يف قسمني إىل األدلة ~ شيخنا يقسم
أما .(١)«S رسوله وسنة تعاىل اهللا كتاب من األدلة «اخلربية هي السمعية فاألدلة
أمهية األدلة  ~ د وقد أكَّ والتأمل»(٢). بالنظر ثبت «ما العقلية النظرية يف األدلة
العقل من بدليل ناقص اإليامن مع الرشعية األدلة م عَّ طَ تُ أن «ال بد فقال: العقلية،
عندهم ليس ا قومً خياطب ألنه باألدلة العقلية؛ ا مملوءً القرآن جتدون وهلذا ليقتنع،

والسنة»(٣). الكتاب من احلق قبول عىل ما حيملهم الدين من

يف  األصل وأن منزلتها، بنيَّ أنه إال العقلية، األدلة أمهية ~ تأكيده ومع
ال األثر هو السنة: أهل عند «األصل :~ يقول والسنة، للكتاب االستدالل
رسوله وسنة اهللا كتاب حيكمون فهم العملية. األمور يف  وال العلمية األمور يف
هبا يؤيد أدلة عقلية اإلنسان لد يكون أن من مانع Sيف كل يشء»(٤). «لكن ال

األثرية. السمعية األدلة تعاضد النظرية فاألدلة والسنة»(٥). الكتاب

     

ابن عثيمني (٨/١.). ورسائل جمموع فتاو (١)
«قال يف أصول الفقه(٤٩/١): الربهان اجلويني يف عرفه ص(٤). وقد عثيمني البن رشح ثالثة األصول (٢)

العلم باملدلوالت». فيها التام النظر يقتيض التي العقلية: هي األدلة األصوليون:
من ال الناس (٧٦٢/١): «ومن الصاحلني يف رشح رياض ا أيضً وقال املفتوح (١٣/٦٦). الباب لقاء (٣)
سبحانه اهللا يستدل وهلذا عقلية، األدلة الرشعية عنده بأدلة تسند أن بل حيتاج الرشعية، باألدلة يكتفي

الرشعية». من األدلة نبيه إىل أوحاه ما عىل العقلية باألدلة كثرية آيات يف وتعاىل
السفارينية (٥٩/١). العقيدة رشح (٤)

املفتوح (٤/٧٢). الباب لقاء (٥)
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والداه، رباه

املطلب الرابع
  

والضوابط، بالقواعد حفاوته وإفتاء: تعليامً يف فقهه البارزة سامت الشيخ ومن
املتفنن العلمي  وإنتاجه لفقهه  اجلذب جوانب أهم من وهذا ا، وتطبيقً تأصيالً
النفع، عظيمة الفقه، يف مهمة القواعد «وهذه القرايف: قاله وهو مصداق ما ،~
وتتضح الفقه ويعرف، رونق ويظهر ويرشف، الفقيه قدر يعظم هبا اإلحاطة وبقدر

وتكشف»(١). الفتاو مناهج
من  ذلك ألن والضوابط؛ بالقواعد عىل االعتناء ~ يؤكد شيخنا كان ولقد
راسخ قدم لإلنسان يكون أن يمكن «وال :~ قال العلم. يف الرسوخ أهم أسباب
بالقواعد هيتم حتى الكلية القواعد عىل اجلزئية املسائل ينزل أن يستطيع العلم يف
ألن والقواعد؛ باألصول  يعتني  أن للمعلم «ينبغي  ا: أيضً وقال والضوابط»(٢).
حل جيد به الذي الطريق وهي عليها العلم»(٣). بْنَى يُ التي هي األصول والقواعد
قال النوازل، يف جواب من يؤمل ما إىل ويصل به املسائل والقضايا، من عليه يرد ما
الغاية يصل إىل ال رم الوصول، أي حُ األصول رم حُ من العلامء: قال «وقد :~
عليها تتفرع التي واألصول القواعد الطلبة عىل يلقي أن األصول، فينبغي إذا حرم
أتته إذا هيتدي أن يستطيع ال اجلزئية املسائل يتعلم عىل ألن الذي اجلزئية؛ املسائل

أصل»(٤). عنده ليس ألنه حكمها؛ فيعرف معضلة
ال آخر «وقسم عىل حكمه: الدليل مل ينص ملا الوصول طريق يف ا أيضً وقال
العامة من واألدلة الرشيعة، من العامة القواعد يف يذكره بعينه، ولكن عليه ينص

الفروق (٢/١). يف أنواء الربوق أنوار (١)
ص (١٧). عثيمني البن منظومة القواعد واألصول رشح (٢)

ص (١٧٧). عثيمني البن العلم (٣) كتاب

ص (١٧٨). عثيمني البن العلم (٤) كتاب
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كل عىل نَصَّ أن يُ يمكن وال يشء، لكل عامة شاملة الرشيعة ألن وذلك الرشيعة؛
السيارات؛ وال اجلِامل  حتملها ال كثرية ا أسفارً يستدعي هذا ألن بعينها؛ مسألة
قوا لْحِ يُ أن فيستطيعون عباده، يشاء من من عىل اهللا م نْعِ عامة يُ قواعد هناك ولكن
هذا  ، مثالً رضار)(١) وال رضر (ال مثل: العامة. القواعد هذه بأحكام اجلزئيات
تدخل فيمكن أن له، تشهد الرشيعة قواعد لكن نظر، صحته كان يف وإن حديث
أن دون املضارة املسائل التي فيها فيها الرضر، وآالف التي املسائل آالف هذا يف

عليه»(٢). نَصَّ يُ
اخلامس املطلب

  

من فيها والنظر إليه. واعتبارها تصري وما وعواقبها األشياء هنايات هي املآالت
الوقائع واحلوادث، ولذلك عىل األحكام تنزيل عند واملفتي الفقيه يُعنى به ما أهم
والرباين العاقل والفقيه الراسخ العاملِ خصائص إحد املآالت الشاطبي اعتبار عدَّ
والنظر السؤاالت»(٣). عن اجلواب قبل  املآالت  يف ناظر  أنه «والثاين: احلكيم:
بقول والسنة الكتاب من األدلة عليه دلّت معترب واألقوال األفعال  مآالت  يف
األفعال كانت ا، رشعً مقصود معترب األفعال مآالت يف «النظر :~ الشاطبي
عن الصادرة األفعال من عىل فعل حيكم ال أن املجتهد خمالفة. وذلك أو موافقة
ا مرشوعً الفعل إليه ذلك يؤول ما نظره إىل إال بعد باإلحجام أو باإلقدام املكلفني
وقد فيه، قصد ما عىل خالف له مآل رأ، ولكن دْ ملفسدة تُ أو ملصلحة فيه تستجلب
عىل خالف مآل ولكن له به، تندفع مصلحة أو عنه تنشأ ملفسدة مرشوع يكون غري

     

ابن حديث من رقم (٢٣٤٠)، بجاره، يرض ما يف حقه بنى األحكام، باب من كتاب ماجه، ابن أخرجه (١)
ا. بعضً بعضها يقوي طرق وله عنه: النّووي قال عنهام، اهللا ريض عباس،

املفتوح (١٥/١٢٢). الباب لقاء (٢)
املوافقات (٢٣٢/٤). (٣)
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والداه، رباه

فيه املصلحة  استجالب  أد بَّام فرُ باملرشوعية األول يف القول لِقَ أُطْ فإذا ذلك، 
القول إطالق من  ا مانعً فيكون هذا عليها، تزيد أو املصلحة  تساوي املفسدة إىل 
استدفاع أد ربام مرشوعية بعدم الثاين يف القول أطلق  إذا  وكذلك باملرشوعية،
وهو املرشوعية، بعدم القول إطالق يصح تزيد، فال أو تساوي إىل مفسدة املفسدة
مقاصد عىل جار ، الغِبّ حممود أنه عذب املذاق املورد، إال صعب للمجتهد جمال

الرشيعة»(١).

قال واألفعال، األقوال هذا يف بمراعاة وأوىص بل ذلك، شيخنا راعى وقد
لكن موضوعه، ويف ذاته حد حسنًا يف يكون اليشء قد أن نعلم أن ~: «ينبغي
من وال النصح، من وال من العقل، وال احلكمة، من يكون وال حسنًا، ال يكون
من يف حال أو األماكن، من يف مكان أو األوقات، من يف وقت ر كَ ذْ يُ أن األمانة

واقعة»(٢). وحقيقة ا وصدقً ا حق� نفسه يف هو كان وإن األحوال،

املوافقات (١٩٤/٤-١٩٥). (١)
الصاحلني (٨/١). رياض رشح (٢)
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الفصل الثاين
       

ومستجدات نوازل من تناوله ما أحكام عليه بنى ما أي الشيخ: بأصول املقصود
فيها(١). واملختلف املتفق عليها األدلة ذلك يف سواء فقهية،

واحد بأصل  تستقل فال  أصول،  عدة عىل ها مُ كْ حُ نِيَ بُ قد النازلة أن  علامً
إىل حكمها. للوصول

األول املبحث
    

«فليست الشافعي: اإلمام قال حاجة، به للناس ما كل استوعبا الكتاب والسنة
فيها»(٢). سبيل اهلد عىل الدليل اهللا ويف كتاب إال اهللا نازلة، دين أهل من بأحدٍ تنزل
من له تِحَ فُ ملعانيهام فهمه وعمق ورسوله، اهللا تعاىل كالم يف املرء اتسع علم كلام وهلذا
تيمية: ابن اإلسالم شيخ قال بال. عىل له ال خيطر ما واالستدالل االستنباط أبواب
من وليس عىل األحكام»(٣). ا هبا وبداللتها خبريً يكون من النصوص إن تعوز «وقل
بل «إن كتاب، به حييط ال ما باالسم، فهذا حادثة كل النص عىل هذا االستيعاب الزم
حادثة بكل يفي ما نصوصهام وخصوص ومطلقاهتام والسنة الكتاب عمومات يف

     

والسنة وهي الكتاب اجلملة. عليها يف متفق أدلة قسمني: إىل األحكام أدلة علامء األصول يقسم كثري من (١)
وعمل السكويت، اإلمجاع ومنها: العلامء، بني نزاع موضع وهي فيها، وأدلة خمتلف واإلمجاع والقياس.
والعادة، والعرف وسد الذرائع، اخللفاء، األربعة وقول وعمر)، بكر (أيب الشيخني املدينة، وقول أهل
يف اإلحكام ينظر: واالستقراء... واالستحسان، واالستصحاب، املرسلة، واملصالح الصحايب، وقول

.(٢٨٨/٣) الروضة رشح خمترص ،(٢٢٣/١) لآلمدي األحكام أصول
ص (٢٠). (٢) الرسالة

.(١٢٩/٢٨) الفتاو جمموع (٣)
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والداه، رباه

ه»(١). لَ هِ جَ نْ مَ ه لَ هِ وجَ فه، رَ عَ من ذلك ف رَ عَ تنزل، نازلة كل ببيان ويقوم حتدث،

إليه، ولكن الناس ما حيتاج بكل  وافية النصوص «إن :~ شيخنا ويقول
من العامة يدركها القواعد يدخل حتت ما عليه، ومنها هو منصوص ما األشياء من
لَب طْ تُ ا أن عمومً املسائل أحكام طلب يف األصل كان وهلذا .(٢)« علامً وفهامً قَ زِ رُ

شيخنا ~: فقه من والتطبيقات وهذه بعض النامذج الرشعية. األدلة من

األول املطلب
(٣)   

وقد األشياء. مُ وَّ قَ تُ الناس، وبه بني للتبادل املعتمد الوسيط هي النقدية األوراق
الزكاة فيها. وجوب ذلك ومن هلا، الثابتة ويف األحكام تكييفها الفقهاء يف اختلف

ذلك به عىل استدل ومما األوراق النقدية، يف الزكاة وجوب إىل شيخنا وقد ذهب
،(١٠٣ (التوبة:  Zp  o  n  m  l  k  j[ تعاىل: قوله «عموم
:< جبل  بن Sملعاذ النبي وقول األموال، هذه هي اآلن املعتمدة واألموال 
يف جيعلوهنا والناس مال، فهي أمواهلم»(٤)، يف عليهم صدقة اهللا افرتض م أن هُ لِمْ «أعْ

ذلك»(٥). يف وال إشكال واجبة فيها فالزكاة منزلة النقد،

للشوكاين (٥٩٧/٢). الفحول إرشاد (١)
نور يف برنامج له جواب يف اهللا، رمحه قاله، ما هذا من وقريب املستقنع (٩٤/٨). زاد عىل الرشح املمتع (٢)
منها ما لكن حلها وبياهنا، والسنة القرآن إال ويف حتدث التي املسائل من مسألة يوجد «وال الدرب: عىل

العامة». والضوابط القواعد سبيل عىل مبني ما هو التعيني ومنها سبيل عىل مبني هو
املعامالت. وسائر واخلدمات السلع تبادل يف م دَ تَخْ سْ للتداول، وتُ ح عن أوراق تُطرَ عبارة هي (٣) األوراق النقدية:

االقتصادية  املصطلحات وموسوعة ص(٢٢٣)، األعامل، وإدارة واملال االقتصاد مصطلحات معجم ينظر:
.(٣٢٨-٣٢٩) ص واإلحصائية،

باب اإليامن، كتاب  يف  ومسلم ،(١٣٩٥) رقم  الزكاة، فرض باب الزكاة، كتاب يف البخاري أخرجه (٤)
.} عباس ابن عن (١٩) رقم اإلسالم، ورشائع إىل الشهادتني الدعاء

املستقنع (٩٣/٦). زاد عىل الرشح املمتع (٥)
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الثاين املطلب
      

ا مكة؛ حرصً بمطالع كلها بربط املطالع ينادي من له: «هناك فقيل ،~ سئل
فضيلتكم؟»(١). رأي فام املبارك وغريه، رمضان شهر دخول يف وحدة األمة عىل

العلم وأهل الفقهاء تكلم عنها بل وجه، كل مستجدة من ليست املسألة وهذه
برؤية الرؤية ربط حيث من فيها املطالع، لكن اجلِدة اختالف بمسألة ف رَ عْ يُ فيام

باختالف املطالع(٢). القول ~ شيخنا رجح وقد مكة،

«مقتىض الدليل األثري جوابه: ثنايا يف قال املسألة عىل هذه اجلواب وبخصوص
 v u[ :تعاىل اهللا فقال األثري، الدليل أما حكمه. بلد لكل ل عَ ْ جيُ أن والنظري
شهدوا ما األرض أقىص يف ا أناسً أن رَ دِّ فإن قُ ،(١٨٥ Zy x w (البقرة:
هذه يف اخلطاب يتوجه فكيف  اهلالل، شهدوا  مكة  وأهل ـ اهلالل أي: ـ الشهر
وأفطروا لرؤيته»  S: «صوموا لرؤيته النبي وقال الشهر؟! يشهدوا مل من إىل اآلية
من نْ وراءهم ومَ باكستان أهل نُلزم فكيف ، مثالً مكة أهل رآه فإذا متفق عليه(٣)،
ق  Sعلَّ والنبي قِهم، فُ أُ يف يطلع مل اهلالل أن نعلم أننا مع يصوموا، بأن الرشقيني

والسنة. الكتاب املسألة من حكم هذه فاستنبط بالرؤية»(٤). ذلك

ص (٣٫١). اإلسالم، أركان (١) فتاو
املستقنع (٣١/٦.). زاد عىل الرشح املمتع (٢)

الصوم، كتاب يف ومسلم رقم (١٩٫٩)، رأيتم، إذا قول النبي: باب كتاب الصوم، البخاري يف أخرجه (٣)
.< عن ابن عمر (١٠٨٠) رقم لرؤيته، والفطر لرؤيته الصوم وجوب باب

ص (٣٠٢). اإلسالم، أركان (٤) فتاو
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املطلب الثالث
    

يشهدون وخدمتهم أمنهم  عىل واملرشفون احلجيج ملواكب املنظمون اجلنود
ترك من بعضهم يتمكن وال ، أو نفالً ا فرضً احلج إما يف بعضهم ويرغب املناسك،
اإلحرام هلم جيوز أنه إىل شيخنا  ذهب  وأعامل، بمهام الرتباطه الرسمي لباسه
جيوز للمحرم، ال لبس ما من به ملا أخلوا فدية عليهم وليس الرسمية، بمالبسهم
حلق  «ومنه للحاجة: لَتْ عِ إذا فُ فيها ال فدية التي اإلحرام حمظورات ~ يف يقول
 °  ¯   [ تعاىل: فقال القرآن، يف اهللا عليه نص  كام ،األذ لدفع الرأس شعر
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

.(١٩٦ Z (البقرة: Ç Æ Å Ä
أو ة الفانيلّ فيلبس شديد لربد املخيط، لبس  إىل املحرم احتاج  لو ا أيضً ومثله

يوجد. ربام نادر لكن وهذا وعليه الفدية، القميص،
مصالح هبا تتعلق حاجة فهي الرسمي، اللباس اجلنود إىل حاجة احلاجة، ومن
وصار الناس، أطاعه ملا الرسمي اللباس بدون اجلندي لو عمل إذ ا؛ مجيعً احلجيج

هيبة. صار له لباسه الرسمي عليه كان ولكن إذا فوىض، األمر يف
اهللا إن شاء فيه عندنا ليس اللباس، جواز أن أي: ال؟ الفدية أو عليه هل ولكن

فدية؟ هل عليه ولكن ذلك، إىل الرضورة أو لدعاء احلاجة إشكال
 S احلجيج، والنبي بمصالح يشتغل ألنه عليه؛ فدية ال نقول: قد اجلواب:
عنهم، وأسقطه احلج واجبات من واجباً بمنًى واملبيت الرعاة، املبيت عن أسقط
احلجاج(١)، سقاية أجل من مكة يف يبيت أن  للعباس احلجاج، ورخص ملصلحة

،(١٦٣٤) رقم منى ليايل أو غريهم بمكة أصحاب السقاية يبيت باب: هل احلج، كتاب البخاري يف أخرجه (١)
.< عن ابن عمر (١٣١٥) الترشيق رقم أيام ليايل بمنى املبيت وجوب باب احلج، كتاب يف ومسلم
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عليه جتب ال فيحتمل أن الناس، وتنظيم األمن من حفظ حاجة أدنى احلجاج وسقاية
الفدية...»(١).

املطلب الرابع
   

املستجدة املسائل من طلقت شاءت يدها متى يف الطالق املرأة كون اشرتاط
الرشط،  هذا مثل  يصح  ال  أنه إىل انتهى وقد  ~ شيخنا تناوهلا التي الفقهية
ليس فهذا املرأة، بيد  يكون  الطالق  «إن هذا: يف عليه ورد سؤال يف جواب قال
:Å  اهللا يقول القرآن ففي معارض للقرآن الكريم، وهو بصحيح، وليس بصواب
  Z \ [ Z Y X W V U T S R Q[
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯[ :Å  ويقول ،(٤٩ (األحزاب:

 &  %  $  #  "  ! [ :Å  ويقول ،(٢٣٧ (البقرة:  Z¹  ¸
 &  %  $  #  "  ![ :Å  ويقول ،(١ Z (الطالق:  '

.(٢)«(٣٤ '  )   ( * + ,  -  .Z  (النساء:
إىل من القرآن انتقل يف هذه املستجدة إليه ذهب ما عىل ذكر ما يدل بعد أن ثم
اهللا صىل النبي عن احلديث «وجاء يف فقال: ،S األنام خري من سنة حكمها بيان
إمجاع خالف أظن فيام وهذا بالساق»(٣). أخذ ملن «إنام الطالق وسلم: آله وعىل عليه
اجلواز عدم عىل آخر موضع واستدل يف املرأة»(٤). بيد يكون الطالق أن املسلمني
احلازم الرجل بِّ لِلُ ب هَ ودين أَذْ عقل من ناقصات رأيت الرسولS: «ما «قال فقال:

املستقنع (١٩٩/٧). زاد عىل الرشح املمتع (١)
(٢) اللقاء الشهري (٧/٧٢).

.< ابن عباس من حديث رقم (٢٫٨١)، العبد، باب طالق الطالق، يف كتاب ماجه ابن أخرجه (٢)
(٤) اللقاء الشهري (٧/٧٢).

     



١٧٨٠

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

العقود، أرشف من نجعل عقدة النكاح الذي هو أن يمكن فهل إحداكن»(١)، من
ناقصة؟!»(٢). امرأة بيد ا خطرً وأعظمها

اخلامس املطلب
    

تقليد والتمثيل والرتفيه اللهو يف جمال شاعت التي العرصية املستجدات من
«ال :~ قال املنع، إىل شيخنا فذهب وحركاهتا، هيئاهتا أو احليوانات أصوات
اآلدمي قِ لْحِ يُ مل وسلم آله وعىل عليه اهللا صىل  النبي ألن احليوان؛ تقليد يصلح
النبي «قال فقال: آخر موضع يف ا ذلك إيضاحً وزاد الذم»، مقام  يف باحليوان إال
فقوله قيئه»(٣)، يف يعود يقيء ثم كالكلب يف هبته العائد السوء، ثَلُ مَ لنا S: «ليس
أصوات  يمثلون الذين يف ا جد� مفيدة  اجلملة  هذه السوء» مثل لنا «ليس  :S
التمثيل جيوز فال ،S النبي قال هكذا السوء، مثل لنا ليس فيقال: ، مثالً احليوان

باحليوان»(٤).

اإليامن، كتاب يف ومسلم رقم (٣٠٤)؛ الصوم، ترك احلائض باب احليض، كتاب يف البخاري أخرجه (١)
.< سعيد عن أيب (٨٠) رقم الطاعة، بنقصان اإليامن باب نقصان

املستقنع (١٨٧/١٢). زاد عىل الرشح املمتع (٢)
وصدقته، هبته يرجع يف ألحد أن حيل ال عليها، باب اهلبة وفضلها والتحريض كتاب أخرجه البخاري يف (٣)

.} ابن عباس من حديث ،(٢٦٢٢) رقم
املستقنع (٨٨/١٢). زاد عىل الرشح املمتع (٤)
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الثاين املبحث
  

إما وقائع ونوازل؛ من حيدث وما املسائل من جيِدُّ ملا الرشيعة شمول  كان ملا
إىل الفقيه هبا يتوصل التي الفقهية األدوات من أهم القياس كان باملعنى، أو بالنص

من قضايا. ما ينزل حكم

دِاللةٌ فيه عليه جدت وُ لرسوله أو كمٍ هللا فيقول:«كلّ حُ الشافعي ذلك اإلمام يبني
ليس نازلةٌ فنزلت به ملعنىً من املعاين، م كِ حُ رسوله بأنه أو اهللا أحكام من يف غريه أو

معناها»(١). كانت يف إذا فيها املحكوم النازلة كمَ حُ م فيها كِ حُ ، كمٍ حُ فيها نصُّ

عىل عُ لَ طَّ يُ به عظيم، فن والنظائر األشباه «فن فيقول: بيانًا  السيوطي ويزيد
قتدر ويُ واستحضاره، فهمه يف ر تمهَّ ويُ وأرساره، ومآخذه ومداركه، حقائق الفقه
واحلوادث بمسطورة، ليست املسائل التي أحكام ومعرفة والتخريج اإلحلاق عىل
معرفةُ الفقهُ أصحابنا: بعض قال وهلذا الزمان؛ عىل مر تنقيض ال التي والوقائع

النظائر»(٢).

يف  اخلفي(٤) أو منه، اجليل(٣) سواء بأنواعه، القياس ~ شيخنا استعمل وقد
بيانًا منها شيئًا أذكر كثرية وأمثلة ذلك املستجدة. والوقائع النوازل أحكام استنباط

ذلك: ملنهجه يف

ص (٥١٢). للشافعي، (١) الرسالة
.(٥٧ ص (٥٦، للسيوطي، والنظائر األشباه (٢)

قال: ثم .« إىل جيلٍّ وخفيٍّ القياس «ينقسم األصول) (٧٢/١): علم من (األصول يف كتابه شيخنا قال (٣)
والفرع». األصل بني الفارق بنفي فيه ا مقطوعً كان أو أو إمجاع، بنص، علته ثبتت ما «اجليل:

علته ما ثبتت «اخلفي: القياس: يف تعريف األصول) (٧٣/١) علم من (األصول كتابه يف رمحه اهللا، قال، (٤)
األصل والفرع». بني الفارق بنفي فيه ع طَ قْ ومل يُ باستنباط،
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األول املطلب
    

كثري دِّ الرصف الصحي لِسَ مياه عىل معاجلة لَ العمَ املائية املوارد حُّ هُ شُ أنتجَ مما
املياه، تطهري تلك يف التكرير هذا أثر املعارصون الفقهاء بحث وقد من احلاجات.
التكرير املاء تكرير حال «يف :~ قال املعاجلة، طهارهتا بتلك إىل شيخنا ذهب وقد
ومن اخلبيثة، الروائح من سليامً نقي�ا يعود حتى بالنجاسة تلوثه يُزيل الذي املتقدم،
شك ال هذه احلال يف الصحية، الناحية من العاقبة مأمون ولونه، طعمه يف تأثريها
ألنه ذلك؛ وغري وأكله ورشبه اإلنسان يف طهارة استعامله وأنه جيوز املاء، يف طهارة

ولونًا»(١). ورائحة طعامً النجاسة أثر لزوال ا طهورً صار
َت فغريَّ النجاسة أصابته إذا املاء عىل أن جممعون العلم أهل ا: «وألن أيضً وقال
إذا كان إال عىل طهوريته، باق تغريه فهو وإن مل ا، نجسً صار لونه أو طعمه رحيه أو
ينجس ال أنه والصحيح يتغري، ينجس وإن مل بعضهم ير أنه ، فإن تَنيْ لَّ دون القُ
فيه أثرت بالنجاسة فقد تغري إذا فإنه ذلك، يقتيض والقياس النظر ألن بالتغيري؛ إال
مداره نجاسة وأن إذا تبني ذلك حكمها؟!... له عل جيُ فكيف هبا يتغري فإذا مل خبثًا،
ألن احلكم إليه؛ الطهورية حكم عاد وسيلة بأي تغريه زال إذا فإنه ِه، تغريُّ عىل املاء

ا»(٢). ا وعدمً وجودً مع علته يدور

الثاين املطلب
       

منها؛ عديدة، مسائل ذلك عن األسنان، بطب كبري فيام يتصل تطور لقد طرأ
ليصل للمضمضة إزالتها يلزم املتطهر غري الثابتة، فهل املتحركة األسنان تركيبات

.(٨٨ ابن عثيمني (١١/ الشيخ ورسائل جمموع فتاو (١)
السابق. املصدر (٢)
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والغسل؟ الوضوء يف مجيع الفم املاء إىل

واستند ما حتتها، إىل وصول املاء منعت ولو جتب إزالتها، ال أنه إىل شيخنا ذهب
ال اخلاتَم، واخلاتم يُشبه وهذا ال جيب، أنه «الظاهر :~ قال القياس، إىل ذلك يف
الوجوب؛ ألن سبيل عىل لكن ليس كه ىلَ أن حيرِّ وْ بل األَ الوضوء، عند نزعه جيب
كونه  من أظهر وهو الوضوء، عند كه حيرِّ كان أنه نقل يُ يلبسه ومل Sكان النبي
عند الرتكيبة هذه قُّ نزع يَشُ أنه  سيام وال األسنان، هذه من املاء وصول من ا مانعً

الناس»(١). بعض

املطلب الثالث
    

املدخنني يف حضور التدخني أثر النازلة العرصية واحلوادث املستجدات من 
ذهب رائحة التدخني؟ بقاء مع املساجد حضور التدخني ملن تعاطى فهل املساجد،
رشب «من :~ قال ، بصالً أو ا ثومً أكل من  منع عىل ا قياسً املنع، إىل شيخنا
باملجيء أي أن يؤذهيم»(٢)، له حيِل ال الناس، فإنه مزعجة تؤذي رائحة وفيه دخانًا

والثوم  البصل أكل عن هنى اهللاSأنه رسول عن «وثبت :~ قال إىل املسجد،
بنو منه يتأذ مما تتأذ املالئكة و«إن يؤذي، ذلك وقال: إن املساجد، إىل الذهاب قبل
وفيه إضاعة البدن، عىل فيه رضر الدخان أن التدخني وجدنا إىل نظرنا وإذا آدم»(٣).

أذيَّة للناس»(٤). وفيه للامل،

املستقنع (٢٠٩/١). زاد عىل الرشح املمتع (١)

املستقنع (٣٣٣/٤). زاد عىل الرشح املمتع (٢)
رقم (٥٦٤). كراثًا ونحوه، أو أو بصالً ا ثومً أكل الصالة، باب هني من ومواضع املساجد كتاب (٣) مسلم،

.< جابر حديث من
ابن عثيمني (٢٢٠/١٣). ورسائل جمموع فتاو (٤)
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والداه، رباه

املطلب الرابع
    

استدل وقد النقدية، األوراق يف  الزكاة وجوب شيخنا اختيار ذكر  تقدم 
وإحلاقها الفلوس عىل النقدية األوراق قاس حيث القياس؛ منها بأدلة، لذلك
عوض ألهنا الفلوس؛ من تعترب النقدية املعلوم أن األوراق «ومن :~ هبا، قال
هذه يف الراجح «فالقول الفلوس»(١). مثل النقدية  «فاألوراق  النقدين»(١)، عن

ال»(٣). أو التجارة هبا دَ صِ قُ ا، سواء واجبة مطلقً فيها الزكاة أن العمالت

اخلامس املطلب
(٤)   

وهي املسامهة(٥): الرشكات أسهم النازلة واحلوادث العرصية من املستجدات
عديدة مسائل يف املعارصون العلامء اختلف  وقد  احلديثة، األموال رشكات من

الزكاة فيها. ذلك وجوب من هبا، متصلة
نْيِ جلَ أم  للمضاربة أكانت سواء فيها، الزكاة وجوب إىل شيخنا ذهب وقد
حكم فحكمها فيها، ويشرتي يبيع كان «إن :~ قال عوائدها، من األرباح

املستقنع (٩٢/٦). زاد عىل الرشح املمتع (١)
املستقنع (٤٫٥/٨). زاد عىل الرشح املمتع (٢)

املستقنع (٩٥/٦). زاد عىل الرشح املمتع (٣)
منها: متعددة، خصائص مال رشكة املسامهة. وله رأس يف حصة يمثل صك والسهم سهم. مجع األسهم (٤)

ذلك. وغري للتجزئة، القابلية وعدم للتسييل، والقابلية للتداول، والقابلية القيمة، التساوي يف
السعودي، النظام يف الرشكات ،(٤٩٨) ص األعامل، وإدارة واملال االقتصاد مصطلحات معجم ينظر:

.(١٦٦/١) األسواق املالية يف التعامل أحكام ،(٩٥/٢) اخلياط عبدالعزيز
ديون عن مسئوالً الرشيك ويكون قابلة للتداول، متساوية إىل أسهم ماهلا رأس ينقسم التي الرشكة هي (٥)

ته. الرشكة بقدر حصّ
السعودي، النظام يف الرشكات ،(٤٩٨) ص األعامل، وإدارة واملال االقتصاد مصطلحات معجم ينظر:

.(١٦٦/١) األسواق املالية يف التعامل أحكام ،(٩٥/٢) اخلياط عبدالعزيز
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والتنمية، الربح يريد وإن ساهم ويزكيها، احلول متام عند مها التجارة، يقوِّ عروض
فيها»(١). زكاة فال هبا يتعلق وما املعدات وأما عىل النقود، فالزكاة

األسهم حيث أحلق يظهر؛ فيام القياس احلالني: يف الزكاة إجياب  يف ومستنده
الذي حسب نوع املال فهي للتملك كان وأما ما بالعرض، املتاجرة هبا يُقصد التي
فال. يقول وإال نوعه، حسب زكاته فتجب الزكاة فيه جتب كان السهم، فإن يمثله

بمعنى  للتجارة، األسهم هذه اإلنسان قد اشرت كان «فإن ذلك: يف بيان ~
يزكي أن جيب عليه فإنه فيها، ربح كلام ا غدً األسهم اليوم ويبيعها هذه يشرتي أنه
األسهم كانت هذه إذا ربح. وأما من فيها حصل ويزكي ما عام، األسهم كل هذه
فضة أو ذهبًا ا، نقودً كان فام ينظر؛  فإنه يبيعها أن يريد  والتنمية، وال لالستغالل
واجبة والفضة والذهب يف النقود الزكاة الزكاة؛ ألن فيها وجبت نقدي�ا، ا ورقً أو

حال»(٢). عىل كل فيزكيها بعينها،

أرايض، يف درامهه وضع كإنسان للتجارة؛ تريدها ال كنت «وإن ا: أيضً وقال
مل ألهنا زكاة؛ فيها ليس فهذه وأنفق، منها باع احتاج لو لكن فقط، الدراهم لتحفظ
عليه»(٣). زكاة فال عينها، الزكاة يف جتب التي األموال من وال عروض جتارة، تكن

املطلب السادس
 

الناس عام يستعملها التي النقل وسائل تغريُّ الصناعية احلديثة الثورة أنتجته مما
يف هذا وتشكلت فتنوعت الدواب،  عمدهتا كانت حيث السابق؛ يف  كانت عليه
الزكاة؟ فيها جتب فهل السيارات، ا: ومتلكً واستعامالً ا شيوعً أكثرها ومن العرص،

     

املستقنع (١٤٨/٦). زاد عىل الرشح املمتع (١)
ابن عثيمني (١٣٠/١٨). ورسائل جمموع فتاو (٢)

(٣) اللقاء الشهري (١٧/٥٤).
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والداه، رباه

ذلك،  يف بالنظري النظري وإحلاق القياس واستعمل ~ شيخنا أجاب وقد
التي السيارات اخلاصة للنقل، أو اإلنسان يؤجرها التي «السيارات :~ يقول
نصابًا بنفسها، بلغت إذا أجرهتا يف وإنام الزكاة فيها، زكاة ال كلها لنفسه يستخدمها
املعدة العقارات وكذلك احلول، عليها وتم  عنده، أخر دراهم إىل بضمها أو

يف أجرهتا»(١). وإنام الزكاة زكاة، فيها ليس لألجرة

عدا ما لنفسه اإلنسان يستعمله يشء وكل زكاة، عليها «ليس ا: أيضً ويقول 
أو فالحة، ماكينة أو بعري، سيارة، أو سواء فيه زكاة، والفضة فليس الذهب يلِ حُ
فرسه وال عبده يف املسلم عىل «ليس الصالة والسالم: النبي عليه لقول ذلك؛ غري

صدقة»(٢)»(٣).

«بخالف :~ قال فقد والتكسب ببيعها، للتجارة هذه السيارات كانت إذا أما
هذه اشرتوا إنام ألهنم الزكاة؛ فيها عليهم فإن املعارض عند أهل التي السيارات

.(٤)«األخر املتاجر هبا، فهم كأصحاب للتكسب السيارات

املطلب السابع
     

بأنواعها العالجية اإلبر باملفطرات: يتعلق فيام النوازل املستجدة من ومما يعد
التوصل  يف ا حارضً العلة اعتبار وكان فيها، القول ~ شيخنا ل فصَّ وقد واملغذية،
رمضان؛  يف استجدت أمور هناك سؤال: جواب يف ~ يقول حكمها، إىل

ص (٢٨٧). اإلسالم أركان (١) فتاو
الزكاة، كتاب ومسلم، رقم (١٤٦٤)، فرسه، يف صدقة املسلم عىل ليس باب الزكاة، كتاب البخاري، رواه (٢)

.< هريرة أيب من حديث .(١١٧٧) رقم وفرسه، عبده يف عىل املسلم زكاة ال باب
ص (١٧٤). العثيمني، حممد الشيخ فضيلة (٣) فتاو
ابن عثيمني (٣٧٥/١٨). ورسائل جمموع فتاو (٤)
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اهللا جعل قد تْ دَّ التي جَ رمضان؟: هذه األمور حكمها يف هو واإلبرة فام كالقطرة
وذلك ،S رسوله سنة أو تعاىل، اهللا كتاب من حلها اإلسالمية الرشيعة يف تعاىل

قسمني: تنقسم إىل والسنة الكتاب من الرشعية األدلة أن
اليشء بعينه. حكم ينص عىل قسم ـ ١

من اجلزئيات. حدث وما دَّ جَ ما كل فيها يدخل عامة، وأصوالً قواعد يكون ٢ ـ قسم
والرشب األكل  هي كتابه يف  عليها اهللا  نص التي الصائم  مفطرات فمثالً
  D  C  BA  @  ? > =   <  ; تعاىل: ] اهللا قال واجلامع؛ كام
Z T S   R (البقرة:  Q    P ON  M    L  K  J  I  H   G  F  E

واحلجامة. ا عمدً كالقيء أخر؛ بمفطرات السنة وجاءت ،(١٨٧

وال األكل يف تدخل  ال أهنا وجدنا اآلن حدثت التي اإلبرة هذه إىل  نظرنا  وإذا
وال رشبًا، أكالً تكن مل وإذا الرشب، بمعنى وال األكل ليست بمعنى وأهنا الرشب،
الذي صومه أن األصل ألن الصائم؛ عىل تؤثر ال فإهنا والرشب األكل بمعنى وال 
ومن الرشيعة، بمقتىض يفسده ما يوجد حتى صحيح، صوم الرشيعة بمقتىض ابتدأه
بالدليل، وإال فإن أتى بالدليل، ائت له: قلنا ، الصائم مثالً يفطر هذا اليشء أن ادعى
األكل  مقام يقوم نوع نوعان: اإلبر عىل ذلك نقول: وبناء وبقاؤه، الصوم صحة فاألصل
بمعنى ألنه الصائم؛ يفطر فهذا والرشاب، عن الطعام املريض يعوض بحيث والرشب،

نظريه. حكم لليشء جتعل بني متامثلني، بل تفرق ال والرشيعة والرشب، األكل
للمعاجلة وتنشيط  ولكنها والرشب، األكل عن هبا يستعاض ال إبر والنوع الثاين:
عن اإلنسان تناوهلا الصيام، سواء عىل شيئًا تؤثر وال ترض، ال فهذه اجلسم وتقويته،
ألن جيده؛ مل حلقه أو يف أثرها وجد وسواء الوريد، طريق عن أو العضالت، طريق

فساده»(١). دليل عىل يقوم حتى الصوم، صحة ا آنفً كام ذكرنا األصل

     

ابن عثيمني (١٥٨/١٧-١٥٩). ورسائل جمموع فتاو (١)
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والداه، رباه

املطلب الثامن
       

وذهب احلنابلة إىل احلجامة للصائم، كراهية إىل العلم من أهل اجلمهور ذهب
وغريمها من الفصد، والرشط، باحلجامة: اإلسالم شيخ وأحلق املفطرات، أنه من

الدم. استخراج طرق

 ~ شيخنا ذهب وقد للتحليل، أو أخذه التربع بالدم، من املسائل: جدَّ ومما
:~ قال احلجامة، ا عىل قياسً كثرية، املسحوبة الدم كانت كمية إذا التفطري إىل
بذلك، يفطر ال فإنه ا، يف بدنه ضعفً ال يؤثر الدم قليالً شيئًا من اإلنسان أخذ «إذا
إليه. حيتاج لشخص به للتربع أخذه أو املرض، لتشخيص أو أخذه للتحليل، سواء
ا بذلك، قياسً يفطر فإنه ، ضعفٌ هبا البدنَ يلحق كبرية كمية الدم أخذ من إذا أما

للصائم»(١). مفطرة بأهنا السنة ثبتت التي احلجامة عىل

املطلب التاسع
  

النبوة، يف زمن معهودة تكن مل األلبسة التي من كثري الناس اليوم حياة يف جدَّ
«ال :S قوله يف املحرم منه منع Sمما ذكره النبي بام تلحق فهل بعده، من وال

ابن عثيمني (١٨٥/١٧). ورسائل جمموع فتاو (١)
عنها واالختبار الكشف ألجل دمه من عينة أخذ يعني الصائم «حتليل :(١٨٦/١٧) أخر فتو وقال يف  
فيعطى حكم احلجامة، ا كثريً يكون بالدم التربع فالذي يظهر أن بالدم التربع وأما به، بأس جائز وال هلا
قال لو مثل هبذا، بأس فال الرضورة لذلك، دعت إذا إال تتربع بدمك، ال واجبًا: ا صومً ويقال للصائم
وقال يتربع بدمه، صائامً ووجدوا مات مل نحقنه بالدم إن أصابه النزيف الرجل الذي هذا األطباء: إن
ويرشب هذا، ويأكل بعد ويفطر بدمه، يتربع بأس للصائم أن ال فحينئذ اآلن. له التربع من بد ال األطباء:

والغريق». كإنقاذ احلريق للرضورة؛ أفطر ألنه يومه؛ بقية
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فقال اخلفاف»(١). وال الربانس، وال الرساويالت، وال العامئم، القمص، وال يلبس
الذي الكوت يشبه القميص   : فمثالً معناها، يف كان ما هبا يلحق «نعم، :~
وكذا القباء ثوب واسع املحرم، يلبسه أن جيوز به، فال فيلحق الصدر، يُلبس عىل
أن دون كتفيه عىل القباء طرح لو لكن القميص، يشبه ألنه الوجه؛ مفتوح أكامم له
ال يلبسونه الناس بلبس؛ ألن ا؟ الصحيح أنه ليس يعدُّ هذا لبسً فهل يْهِ، مَّ كُ لَ خِ دْ يُ
بعض الربنس من تشبه فإن العباءة العباءة، هبا يلحق (والربانس) العادة. هذه عىل
أما املعروف، الوجه عىل إحرامه يلبس العباءة بعد أن جيوز لإلنسان فال الوجوه،
بان، التُّ هبا يلحق (والرساويل) ال بأس به. ذلك فإن رداء، كأهنا صدره عىل ا هَ فَّ لَ لو
ألنه الفخذ؛ نصف إىل إال تصل ال أي: قصرية األكامم، عن رساويل عبارة والتبان
ا إذً الرساويل. يلبس كام عادة تلبس وألهنا قصري، كمه لكن الواقع رساويل، يف

نلحقه»(٢). ال فإننا ذلك عدا وما يُشبهها، ما اخلمسة هبذه نلحق
تقلدها اليد أو يف لبس الساعة «فأما اإلحرام: حمظورات عن له كالم ا يف أيضً وقال
أو اإلصبع، اخلاتم يف أو يف األذن، السامعة أو يف العني، لبس النظارة أو العنق، يف
بأس فال الربد عن ونحوها بالبطانية، التلفف أو لربط اإلزار، أو للفلوس احلزام

ا»(٣). مباحً فيكون معنًى، وال ا لفظً عنه ِيَ هنُ فيام داخالً ليس ألنه كله؛ بذلك

العارش املطلب
     

يقول وأدواته، القتال وسائل  كبري تغري  عليه وطرأ العرص هذا يف  جدَّ مما
وما والدبابات بل بالطائرات وإبل، عىل خيل ال حياربون ~: «فالناس شيخنا
يباح ما باب احلج، كتاب ومسلم، رقم (١٥٤٣)، املحرم، يلبس ال ما احلج، باب البخاري، كتاب رواه (١)

.} ابن عمر من حديث (١١٧٧) رقم يباح، ال وما بحج وعمرة للمحرم
املستقنع (١٣١/٧-١٣٢). زاد عىل الرشح املمتع (٢)

اخلطب اجلوامع (١١١/٣). من الالمع الضياء (٣)
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والداه، رباه

أشبهها»(١).

أنه عىل فيه  رَ ْ جيُ الوسائل يف هذه الغنيمة عىل ا زائدً املقاتل يعطاه ما وهو فالتنفيل،
ا أيضً لرسعتها، وتزيد الطائرات؛ اخليل يشبه فالذي ما يشبهه، يشء عىل كل «يقاس
سهم لصاحبها فهذه أشبهها، وما والنقليات الدبابات اإلبل يشبه والذي يف اخلطر،
فإن قال واحد. سهم له عىل رجله مثل القناصة يميش والراجل الذي سهامن، وهلا
ثالثة له نجعل ثالثة أسهم؟ نقول: نعم، له جتعلون فهل طائرة، يملك ال الطيار قائل:
الطائرة املال؛ ألن بيت إىل الطائرة يرجعان وسهام للطائرة، وسهمني له، سهامً أسهم،
السهمني يعطي األمر أن ويل وإذا رأ هي للحكومة، بل معني، لشخص غري مملوكة

العمل اخلطري»(٢). هذا له عىل ا تشجيعً ذلك يف ألن بأس؛ فال الطائرة، لقائد

عرش احلادي املطلب
       

هل رحم، استئصال عملية هلا يَت رِ أُجْ التي املرأة املسائل: مستجدات من
؟ وكيف تعتَدّ بدعة؟ أو لطالقها سنة

اآليسة كانت «وإذا :~ قال  األوىل، بالقياس باآليس ~ شيخنا أحلقها 
ر جيُ أن احليض، مثل حصول عدم نَتْ تيَقَّ من أوىل باب فمن وال بدعة، نة سُ ليس هلا
نة وال سُ فال هذا وعىل حتض، أهنا مل نعلم فهذه الرحم، ويُقطع الرحم يف عملية هلا
هلا ال حيض ألهنا قد جامعها؛ ولو كان يطلقها، فيجوز لزوجها أن طالقها، يف بدعة
غري آيسة، ألهنا وبدعة؛ سنة هلا فإن لرضاع امتنع حيضها أما املرأة التي به، تعتد حتى

وبدعة»(٣). سنة فلها آيسة، غري فإهنا ملرض حيضها ارتفع من وكذلك

املستقنع (٣٠/٨). زاد عىل الرشح املمتع (١)

املستقنع (٣٠/٨). زاد عىل الرشح املمتع (٢)
.(٥٦ املستقنع (١٣/ زاد عىل الرشح املمتع (٣)



١٧٩١

عرش الثاين املطلب
   

وشبه عمد، أنواع: ثالثة إىل اجلنايات تقسيم عىل  الفقهاء أكثر عمل جر
يف صور الفقهاء ترتتب األحكام، وقد تكلم التقسيم هذا ضوء وعىل وخطأ. عمد،
نوع يف نظر إىل حتتاج التي الصور احلديثة من واخلطأ. وإن وشبه العمد العمد القتل
بعض تَعمل يف وأنه يُسْ سيام ال بالكهرباء، القتل عمد؟ أو شبه عمد هو هل القتل:

ذلك. ونحو التجمعات كتفريق احلاالت

يقول النظري بنظريه، إحلاق إىل ا استنادً غريه؛ من دَ مْ العَ وبني شيخنا، فيه تكلم وقد
تقتل غالباً كبرية طاقة من كان إن ر؛ نْظَ فيُ كهرباء؟ من بسوط قتله لو «مسألة: :~
مثل الصغرية بعمد، والطاقة غالبًا فليس تقتل ال صغرية طاقة من كان وإن عمد، فهو

ونحوه»(١). ثالثامئة أو وعرشين، مائتني مثل الكبرية والطاقة وعرشة، مائة

عرش الثالث املطلب
  

من عىل نسبة حتتوي التي األدوية مسألة حكمه: معرفة يف حرض القياس ومما
بتلك النسب، اإلسكار حصول لعدم مباح؛ بأنه شيخنا فيه وقد أجاب الكحول،
من يشء هبا  حيصل  ولكنها تُسكر، ال «هذه :~ قال اخلمر، حتريم علة وهو
فال، اخلمر شارب ر كْ سُ يُسكر أن  أما املريض، عىل اآلالم وختفيف التخدير،
باللذة املريض يشعر أن بدون اإلحساس تعطيل به حيصل الذي البِنْج تُشبه فهي
دام فام احلكم،  ختلف العلة  ختلفت  إذا بعلة ق املعلّ احلكم أن ومعلوم  والطرب،

فال حتريم»(٢). إسكار ال وهنا باإلسكار، ا علقً مُ احلكم
املستقنع (١١/١٤-١٢). زاد عىل الرشح املمتع (١)

املستقنع (٣٠٢/١٤-٣٠٣). زاد عىل الرشح املمتع (٢)
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والداه، رباه

املبحث الثالث
      

واحد معنى  أهنام جيمعهام كثرية، بتعريفات والضابط القاعدة الفقهاء ف  عرَّ
ال كون القاعدة يف ويفرتقان كلية(١). قضية أن القاعدة والضابط وهو اجلملة، يف
باب فمحله الضابط عديدة، أما أبواب مدخالً يف جتد هلا بل واحد، باب تنحرص يف

غالبًا(٢). واحد
أن مثل أفراده، يضبط لكن واحدة، مسألة يكون يف «الضابط :~ شيخنا قال
ا أفرادً جيمع ألنه إنام ضابط؛ هذا ليست قاعدة، هذه مكيل، كل يف الربا جيري تقول:
يشمل هذا يف التلف، فقوله مقبول أمني كل تقول: أن القاعدة لكن يشء معني، يف
والضابط»(٣). القاعدة بني الفرق هو فهذا العلم، خمتلفة يف أنواع من كثرية أشياء
بمعنى القاعدة يستعمل والضابط، بل القاعدة بني يفرق ال من العلم أهل ومن

بمعنى القاعدة(٤). الضابط، والضابط
املطلوب، إدراك سهل واستحضارها وضبطها القواعد إتقان بقدر أنه ريب وال
الفقه، األحكام وضوابط قواعد يناسبها من  ما  حتت  واحلوادث املسائل وإدراج
اجلزئيات؛ أكثر حفظ عن استغنى بقواعده الفقه ضبط «ومن :~ القرايف قال
الشاسع وأجاب غريه وتناسب، عند ما تناقض عنده واحتد الكليات، يف الندراجها
من فيه أرشق صدره ملا وانرشح األزمان، أقرب يف لبته طِ ل وحصَّ البعيد وتقارب،
الفقهاء يفزع وهلذا شديد»(٥). تفاوت املنزلتني وبني بعيد، وٌ شأْ املقامني َ فبَنيْ البيان،

ص (٥٨ - ٦٧). الباحسني، يعقوب للدكتور الفقهية، القواعد ينظر: (١)
ص (٦٥). السابق املصدر ينظر: (٢)

عثيمني (٢٧-٢٨). البن واألصول، القواعد رشح منظومة (٣)
ص (٢١). للسبكي، والنظائر األشباه (٤)

الفروق للقرايف (٧١/١). (٥)



١٧٩٣

عنها يتكلم مل  التي والوقائع احلوادث أحكام الستنباط والضوابط؛ القواعد  إىل
الندوي: الشيخ عيل يقول قياس، أو نص بعموم يشملها ومل العلامء، من م دَّ تَقَ من
هلا، الفقهاء تعرض ؛ لعدم أصالً فقهي فيها نص يُوجد ال إذا كانت احلادثة «فأما
إليها، اللهم والقضاء الفتو استناد عندئذ فيمكن تشملها، التي جدت القاعدة ووُ

وهذه املسألة اجلديدة»(١). القاعدة ما اشتملت عليه بني فرقٌ نَّ ظُ أو قطع إذا إال

:~ يقول  والقواعد،  باألصول العناية شديد ~ شيخنا كان ولذلك
الوصول، وكثري رم حُ األصول رِف يَعْ مل والقواعد، ومن األصول معرفة من «البد
واحدة مسألة تأتيه لو أصل، عنده ما لكن كثرية، مسائل جتده حيفظ العلم طلبة من
واألصول الضوابط عرف إذا لكن ، حال� هلا أن يعرف استطاع ما حيفظه كان عام شاذة
عىل إخواين أحث  فأنا وهلذا مسائله، من جزئية مسألة كل عىل حيكم أن استطاع

العظيمة»(٢). الفائدة من فيها ملا والقواعد؛ والضوابط األصول معرفة

وشاهدناه جربناه يشء «وهذا بالتجربة، قال ~: ذلك ~ أنه وجد أخرب لقد
التجربة بادية  ~ شواهد هذه ويف فقهه املهم»(٣). هي األصول أن عىل مع غرينا،

الناظرين. ترس

تناوهلا  نوازل عدة استنباط يف ~ شيخنا إليها استند التي القواعد من وإليك مجلة
بالبحث:

األول املطلب
       

حتى كرب أمهية وهلا ،الكرب الكلية القواعد إحد ال» زَ يُ «الرضر قاعدة

ص (٣٣١). الفقهية، (١) القواعد
ص (١١١). عثيمني، البن العلم (٢) كتاب
ص (١١١). عثيمني، البن العلم (٣) كتاب
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والداه، رباه

عنها ربَّ عَ ويُ نصفه»(١). نُ مَّ تَضَ تَ ا هَ لَّ لَعَ وَ ، هُ لَ  َ رصْ حَ ال ا مَ هِ قْ فِ الْ مِنْ ا «فِيهَ إن قيل:
مجلة من  عىل احلكم يف ~ شيخنا إليها وقد استند رضار. وال رضر ال بقاعدة:
ما أحكام استنباط عن حديثه سياق يف ا خصوصً القاعدة هبذه مثل وقد النوازل.
من عباده، يشاء عىل من هبا اهللا م نْعِ عامة يُ قواعد «هناك :~ قال عليه ينص مل
وال رضر مثل: (ال القواعد العامة، هذه بأحكام اجلزئيات قوا لْحِ يُ أن فيستطيعون
له، تشهد قواعد الرشيعة لكن نظر صحته حديث وإن كان يف هذا ، مثالً رضار)
التي فيها املسائل وآالف الرضر، املسائل التي فيها آالف هذا يف تدخل أن فيمكن

عليه»(٢). نَصَّ يُ أن دون املضارة

ييل: كالمه ~ ما يف عليه وقفت مما القاعدة هلذه التطبيقات أمثلة تلك ومن

      

ختفف التي األدوية استخدام من األوساط بعض يف انترش ما املسائل من مما جدَّ
ضوء  يف ~ شيخنا فيها وقد فصل عىل الزواج، القدرة لعدم الشهوة؛ تأجج من
املستقبل يف اإلنسان يرض ال الشهوة يفرت ما كان استعامل «إذا فقال: القاعدة، هذه
قال ممنوع، فإنه اإلنسان يرض يشء كل ألن نَع؛ مْ يُ فإنه يرضه كان وإن بأس، فال
إىل حمتاج رضار»(٣). واإلنسان وال «ال رضر وسلم: آله اهللا عليه وعىل صىل النبي
معه تبقى أن وحيب إليها، فيحتاج  سيتزوج، اإلنسان املستقبل، يف الطاقة هذه

أمره»(٤). وتسهل زوجة له اهللا الوقت الذي ييرس يأيت حتى خمزونة

.(٤٨/١) عيون البصائر وينظر: غمز املنري (٤٤٣/٤). الكوكب رشح (١)
املفتوح (١٥/١٢٢). الباب لقاء (٢)

ابن حديث من رقم (٢٣٤٠)، بجاره، يرض ما يف حقه بنى األحكام، باب من كتاب ماجه، ابن أخرجه (٣)
ا. بعضً بعضها ي عنه: وله طرق يقوِّ قال النّووي .} عباس

(٤) اللقاء الشهري (١١/٥١).



١٧٩٥

   
فقه يف للحكم للتوصل الرضر نفي قاعدة فيها تْ َ رصِ حُ التي النوازل ومن
«السمُّ :~ قال السموم، من نسبة عىل األدوية اشتامل مسألة  :~ شيخنا

األدوية، بعض لط مع ختُ اخلفيفة السموم من أنواعٌ فيوجد ، دواءً يُستعمل أحيانًا
الرضر، انتفاء نعلم أن لكن برشط جائزة، أهنا عىل العلامء نَصَّ فهذه ، دواءً فتستعمل
باح؛ تُ فإهنا فيه رضر ال وجهٍ عىل لكن  ة، سامّ بأشياء  األدوية بعض لطت خُ فإذا
فإذا ا»، وعدمً ا لته وجودً مع عِ يدور أن «احلكم وهي مهمة، فقهية قاعدة لدينا ألن
يُكثر ال لكن ا، كان ذلك جائزً فيه رضر ال وجهٍ عىل سم فيه أو يشء السم، استُعمل
معني، يشء من السم بقدر فيه الذي الدواء هذا له يوصف مثالً أو هذا، من اإلنسان
ذلك فعل إذا فربام أقراص،  عرشة القرص بدل آخذ أنا يقول:  فيه األمل لقوة ثم
بذلك، أهل العلم بمشورة أن تكون األمور هذه مثل بد يف ال بل وهيلك، يترضر

األطباء»(١). وهم
الثاين املطلب

          

إىل هبا يتوصل اإلباحة، والتي الوسائل التي ظاهرها منع هو الذرائع سدِّ قاعدة
هلا(٢). ا ودفعً ملادة الفساد، حسامً حمرم،

؛  قَ لَ غْ تُ أن جيب حمرم إىل لُ صِّ وَ تُ ذريعة كل أي أن «سد الذرائع؛ :~ شيخنا قال
الرشيعة»(٣). به جاءت فقد دليل رشعي، وسد الذرائع م. املحرّ يف لئال يقع

القاعدة: هلذه التطبيقات تلك أمثلة ومن

.(١٣-١٤ املستقنع (١٥/ زاد عىل الرشح املمتع (١)
املوقعني إعالم ،(١٧/٤) تيمية ابن الكرب لشيخ اإلسالم الفتاو للقرايف (٣٢/٢)، الفروق ينظر: (٢)

.(٤٣٤/٤) رشح الكوكب املنري ،(١٤٧/٣)
ص (٧). النووية، األربعني رشح (٣)
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والداه، رباه

    
ومن ذلك اإلنجاب، رِ وتأخُّ اخلصوبة مشاكل ملعاجلة عدة طرق الطبي التقدم أنتج
األنساب،  عىل الطريقة هذه خطورة إىل ~ شيخنا ذهب وقد أطفال األنابيب،
جيوز فهل األنابيب، أطفال عرصنا يف  يُشبه «وهذا  :~ فقال فيها، توقف وقد
أن يمكن وال يف الرحم، ضعف املرأة عندها تكون أحيانًا العملية؛ ألن هذه إجراء
من ماء الزوج حتمل أن للمرأة جيوز أنه العلامء بعض الواسطة، فري هبذه إال ْمل حتَ
يأيت باألنساب، فربام التالعب خطر فيها بذلك الفتيا ولكن واسطة، بغري بواسطة أو
واقع، به املرأة، وهذا وحتمل مني�ا، شخص من فيشرتي صالح، غري منيُّه إنسان عقيم،
بذلك نفتي ال لذلك نحن جائز، غري وهذا املنوية، للحيوانات بنوك يوجد فاآلن

من التالعب»(١). نخشى ألننا ا؛ مطلقً
أن الطبيب يأمن الذي ومن ا، خطرية جد� املسألة يف موضع آخر:«وهذه وقال
قضية يف إال به نفتي الباب، وال سد نر أخر؟ وهلذا رحم زوجة يف نطفة يلقي
منه الرش. الباب فيخشى فتح  وأما والطبيب، واملرأة الرجل نعرف بحيث معينة
وصارت نسب، نسب يف إدخال غش لزم فيها لو حصل ألنه هينة؛ املسألة وليست
ذات أ تُوطَ «ال :S قال النبي وهلذا الرشع، حيرمه مما وهذا األنساب، يف الفوىض
فيها أعرف معينة قضية إيلَّ ترد اللهم إال أن ذلك، يف أفتي ال فأنا تضع»(٢). حتى محل

والطبيب»(٣). واملرأة الزوج

  

هذه شيخنا تناول وقد البكارة. غشاء  رتق إمكانية  الطبي التطور نتاج ومن
هلا عل جيُ يمكن أن وصار الطب، ى ترقَّ احلارض «يف الوقت :~ فقال املسألة،

.(٣٢٨ املستقنع (١٣/ زاد عىل الرشح املمتع (١)
.< اخلدري سعيد من حديث أيب رقم (٢١٥٧)، السبايا، وطء باب النكاح، كتاب داود، أبو (٢) رواه

املفتوح (٣./٢٣). الباب لقاء (٣)



١٧٩٧

نُجري بل دراهم، أعطيكم ال أنا جراحية، فإذا قال: عملية بواسطة بكارة صناعية،
املثيل أن األصل قال: فإذا ال، اجلواب: ن؟ يُمكّ فهل البكارة،  ونُعيد  عملية هلا
وال يكفي ال هذا فنقول: أخر؟ بكارة فيُعيدها بكارة أذهب فهو بمثله، يضمن
هذه منع نر أننا كاألصل، مع يكون أن يمكن فال ترقيع، من كان مهام ألنه يُطاع؛
وإذا زنت، تزين أن تشتهي امرأة كل فتكون الرش، باب تفتح ألهنا ا؛ مطلقً العملية

العملية»(١). أجرت بكارهتا زالت

املطلب الثالث
          

هذه  إيضاح يف ~ يقول شيخنا مضموهنا(٢). عىل الفقهاء اتفق القاعدة هذه
مراعاة جيب مفسدة، فإنه عليه يرتتب أن خيف إذا ا رشعً املطلوب «اليشء القاعدة:
املصالح تعارضت إذا العلم أنه أهل عند والقاعدة املقررة املفسدة، وأن يرتك، هذه
املصلحة،  من جلب أوىل املفسدة درء فإن املفاسد، ترجح مع أو واملفاسد مع التساوي،
إبراهيم، ولكن  قواعد عىل بناءها دَ دِّ َ جيُ الكعبة، وأن هيدم أن Sأراد النبي وهذا
فقال املفسدة، من  ا خوفً املطلوب األمر هذا بكفر ترك عهد حديثي الناس كان ملا
قواعد عىل وبنيتها الكعبة، هلدمت بجاهلية عهد حديثو أن قومك (لوال :< لعائشة

منه)(٣)»(٤). خيرجون وبابًا الناس، منه يدخل بابًا بابني؛ وجعلت هلا إبراهيم،

التربع مسألة القاعدة هلذه لتطبيق حمال� وكانت التي وقفت عليها املسائل ومن
وقد البرشية، األعضاء نقل من التمكن الطبي التطور نتاج من فإن باألعضاء،

.(١٤ املستقنع (١٣/ زاد عىل الرشح املمتع (١)
.(١٠٥/١) للسبكي والنظائر، األشباه عبد السالم (٨٣/١)، بن للعز قواعد األحكام، ينظر: (٢)

نقض باب احلج، كتاب ومسلم، رقم (١٥٨٦)، وبنياهنا، مكة فضل باب كتاب احلج، البخاري، أخرجه (٣)
.> عائشة حديث من .(١٣٣٣) رقم وبنائها، الكعبة

ابن عثيمني (٣١٦/١٢). ورسائل جمموع فتاو (٤)

     



١٧٩٨

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

حلكم  ل  التوصُّ يف القاعدة هلذه إعامله وظهر املسألة، هذه ~ شيخنا تناول
«قال ال؟: أو هل جيوز ية، لْ بالكُ ع عن التربُّ سؤال جواب يف باألعضاء، فقال التربع

غلط. وهذا واحدة، لية كُ عىل حييا قد اإلنسان ألن جيوز؛ بعضهم:

ليس كان وإن اهللا، خلق من تغيري  Å، وهذا اهللا  هُ قَ خلَ شيئًا أزال ألنه : أوالً
يف الباطن. هو ا، بل ظاهرً ا تغيريً

لو  اإلنسان، لكن هلك تلفها، أو الباقية، لية الكُ هذه مرض در قُ لو أنه ثانيًا:
لِم. لسَ موجودة ع هبا تربَّ التي لية كانت الكُ

ارتكب  فقد اإلنسان ارتكبها فإذا معصية، هبا التربع عىل  اإلقدام أن ثالثًا:
قد فنكون تنجح، ال وقد تنجح، فقد  آخر إنسان يف  رعت زُ وإذا ققة،  حمُ مفسدة
يتربع أن لإلنسان ال جيوز أنه نر وهلذا حمققة، ملصلحة غري مفسدة حمققة ارتكبنا

املوت»(١). بعد حتى ا مطلقً أعضائه من بيشء

الرابع املطلب
        

عنها قال  عليها(٢). املتفق األمور  من وهي املقررة، القواعد من القاعدة هذه
املرشوع أحكام املقاصد، فوسائل هلا الوسائل أن املقررة القواعد «من :~ شيخنا
إذا واخلري حرام. املحرم وسائل مرشوعة، بل غري املرشوع غري ووسائل مرشوعة،
باملعنى العام، القاعدة: «تعطى حكمها هذه فمعنى ا»(٣). رش� كان للرش كان وسيلة
حمرمة»(٤). فهي ملحرم؛ وسيلة كانت وإن واجبة، صارت لواجب كانت وسيلة فإن

املستقنع (٤٠٣/١٢-٤٠٤). زاد عىل الرشح املمتع (١)
ابن عثيمني (٢٤/١٠). ورسائل جمموع فتاو (٢)
ابن عثيمني (١٨٣/٥). ورسائل جمموع فتاو (٣)
ابن عثيمني (٣٢٨/٩). ورسائل جمموع فتاو (٤)



١٧٩٩

ذلك من حكمها للتوصل إىل نوازل، عدة يف القاعدة هذه شيخنا استعمل وقد
التالية: املسائل

      

استنكر بعض وقد الصوت، غُ لِّ بَ تُ التي املكربات استعامل املساجد يف مما جدَّ فإنه
بعض أنكرها الصوت مكربات ظهرت ما «أول :~ شيخنا قال استعامهلا، الناس
تشبه التي األبواق هبذه اخلطبة أو الصالة كيف نؤدي هذا منكر! إن الناس، وقال:
هذه  إن ~ قال: السعدي كشيخنا عبدالرمحن املحققني العلامء ومن بوق اليهود؟!
كمثل هذه وأن مثل اخللق، إىل احلق أصوات يوصل ما يرس لعباده اهللا أن اهللا؛ نعمة من
نقول فهل النظارات، تقوية بلبس إىل حتتاج ضعف النظر إذا فالعني العني، نظارات
 ~ شيخنا أطال وقد الصغري»(١). وتكرب النظر تقوي  ألهنا النظارات؛ تلبس ال
:~ يقول مطلوبة، تكون قد بل باستعامهلا، حرج ال أنه وبيان ذلك، عىل الرد يف
صوت تزيد ألهنا اهللا؛ نعمة  من الصوت أن مكربات تًا» «صيِّ قوله: من «ونستنبط
ألمر وسيلة وكانت كذلك، كانت فإذا ا، رشعً فيها حمذور وحسنًا، وال قوةً املؤذن
كان فلام لإلبالغ، وسيلة فااللتفات املقاصد»(٢). أحكام فللوسائل رشعي، مطلوب

أوىل. عدمه كان العكس عىل بل املقصود، به ال حيصل هذه احلال االلتفات يف
    

الناس «ليعم  وذلك  العلامء(٣)، مجهور قول  يف سنة احليعلتني  يف االلتفات
للمؤذن االلتفات يف املعارصون وقد اختلف دعاء»(٤). ألنه بذلك؛ وخص بأسامعه،
يقول ال؟ أو االلتفات له يرشع هل الصوت، مكربات بواسطة يؤذن الذي

الصاحلني (٢٠٢/١). رياض رشح (١)
املستقنع (٥٠/٢-٥١). زاد عىل الرشح املمتع (٢)

املهذب (١٠٧/٣). رشح املجموع (٣)
.(١٠٧/٣) املهذب رشح وينظر: املجموع البخاري (٨ / ١٩٥). صحيح القاري رشح عمدة (٤)

     



١٨٠٠

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

اليمني املدعوين من عىل إبالغ وشامالً يمينًا االلتفات يف «احلكمة :~ شيخنا
يكون اإلسامع ألن الصوت؛ بمكرب ن أذَّ من يلتفت ذلك: ال عىل وبناءً والشامل،
عن ينحرف ألنه الصوت؛  ف لضعُ التفت ولو املنارة، يف التي  «السامعات» من
بَّام فـرُ اآلن تَّ التفَ إذا ألنك لاللتفات؛ فال حاجة اآلن «أما ا: أيضً وقال اآلخذة»(١).
فالذي الصوت، فيضعف تكون أمامك ال الالقطةَ ألن رضر؛ االلتفات يف يكون
يف حي عىل ال ، شامالً وال يمينًا يلتفت ال  أنه اآلن الصوت مسألة مكرب  أر يف
للسامعات، فينبغي بالنسبة اآلن االلتفات ويكون عىل الفالح، حي وال يف الصالة،

الشامل»(٢). عىل وسامعة اليمني عىل سامعة املنارة يف مثالً جيعل أنه
      

جلمع ومجعيات وهيئات جلان حياة الناس: تكوين يف ت جدَّ التي األمور من
ملستحقيها. الصدقات والتربعات وإيصاهلا

الصدقات  لقبول جلنة  بتكوين  بأس  جوازها:«ال يف ~ شيخنا قال وقد
هذه ضبط إىل  الوسائل من ذلك ألن  الرشعية؛ النفقات من وغريها والزكوات 
األشياء، هذه ضبط إال به د صَ قْ يُ ال رشعي مقصود وهذا ا، وتوزيعً حتصيالً األمور
الوسيلة»(٣). مل يقصد التعبد بنفس ما به، بأس فال رشعي ملقصود وسيلة كان وما

املبحث الرابع
   

معانيها وحكمها  يف والنظر النصوص، بفهم عنايته ~ شيخنا سامت أبرز من
ووقائع. من نوازل جيِدُّ ما أحكام معرفة يف األثر كبرية خصيصة ومقاصدها، وهذه

املستقنع (٦٠/٢). زاد عىل الرشح املمتع (١)
املفتوح (١٧/١٥٥). الباب لقاء (٢)

ابن عثيمني (٢٩٧/١٨). ورسائل جمموع فتاو (٣)



١٨٠١

مسائل عديدة: ذلك يف أثر ظهر وقد
األول املطلب

    

واملساجد اجلوامع يف األئمة صالة نقل أصبح االتصال وسائل تطور مع
ذلك، إىل حكم نَا شيخُ قَ رَّ تَطَ اإلعالم، وقد يف وسائل األمور الشائعة من الكرب
اقتداء مسألة عن كالمه ففي الرشيعة، مقاصد احلكم التوصل إىل ا يف مستحرضً
متصلةٍ. غري ألن الصفوف الصالة؛ تصح «ال :~ قال باإلمام املسجد من خارج
االقتداء جيوز أنه مِن املعارصين بعض به أفتى ما يندفع وبه الصحيح، القول هو وهذا
املأمومِ صالةِ بصحةِ «اإلقناع سامها: ذلك رسالةً وكتب يف باإلمام خلف املذياع، 
نقتدي بل اجلوامع، يف اجلمعة نصيل ال هذا القول أن عىل ويلزم املِذياع»، خلف
خلف يصيل أن الذي مع أفضل، فيكون أكثر فيه اجلامعة ؛ ألن احلرامِ املسجدِ بإمام
مبارشة الصالة ينقل الذي جاء التلفاز اإلِمام، فإذا وال املأموم ير فيه ال املذياع
إمامِ خلف وصلِّ أمامك التلفزيون اجعلْ القول هذا وعىل بابٍ أوىل، مِن يكون
الناس، آالف  الصالةِ هذه يف يشاركك  ألنه النعمةِ؛ هذه عىل اهللا دِ وأمحْ ، احلرمِ
قولٌ أنه شك  ال القول هذا ولكن األلف، يبلغون  ال قد  مسجدك يف  وصالتك

، الصفوفِ اتصال فيه وليس اجلمعة، أو اجلامعةِ صالةِ إىل إبطالِ يؤدي ألنه ؛ باطلٌ
واجلامعةِ»(١). اجلمعةِ بصالةِ الشارعِ مقصودِ مِن بعيدٌ وهو

الثاين املطلب
            

حيث  الفطر زكاة يف الشعري إجزاء إخراج عدم من ~ شيخنا  إليه  ذهب
التي عدمت منفعته ثم وقت الرسالة، فائدة يف ذي يشء عىل الرشع نص «إذا قال:

املستقنع (٢٩٩/٤). زاد عىل الرشح املمتع (١)

     



١٨٠٢

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

هذا. خيتلفون يف العلامء اللفظ؟ نتبع املعنى أو نتبع الرسالة، فهل وقت يف تكون
الوقت ذلك يف منصوص عليها، ومها الفطر زكاة يف واألقط ذلك: الشعري، ومن
قوتًا، ليسا احلارض الوقت ويف احلارضة، البادية أو يف يف كانوا سواء للناس، قوت
للناس أو قوتًا كان سواء فهو جمزئ، الرشع نَه عيَّ يشء هذا ونقول: اللفظ نتبع فهل
فيه احتامل جيزئ؟ ال فإنه األربعة غري قوت هذه من واحد أصبح أو نقول: إذا ال؟
من البخاري يف ثبت أصح؛ ألنه للفطرة بالنسبة األخري واحتامل، لكن االحتامل
التمر يومئذ طعامنا وكان طعام، من ا صاعً نخرجها > قال: «كنا سعيد حديث أيب
ابن عبداهللا وكام قال الطعام، هي العلة أن رصيح فهذا واألقط»(١). والزبيب والشعري
ةً  مَ عْ وطُ والرفث، اللغو من للصائم ة رَ هْ طُ الفطر S زكاة النبي >: (فرض عباس

للمساكني)(٢)»(٣).

اإلجزاء: عدم اختياره عن سأله من جواب يف آخر  موضع يف شيخنا  وقال
أهنا الفطر زكاة  إجياب حكمة ألن من هلم؛ قوتًا الشعري ليس قوم  هذا يف «قولنا
التمر وتعيني للناس، قوتًا تكون  حني إال تتحقق ال وهذه  للمساكني، ة مَ عْ طُ
لكوهنام غالب قوت  بل فيهام، لعلة ليس < عمر عبداهللا بن حديث يف والشعري
أيب سعيد عن العيد، قبل  الصدقة باب يف البخاري ما رواه بدليل وقتئذ، الناس
طعام)،  من ا صاعً الفطر Sيوم عهد رسول اهللا يف نخرج > قال: (كنا اخلدري
االستذكار ويف والتمر). واألقط، والزبيب، الشعري، طعامنا (وكان  سعيد: أبو قال
إال الشعري ال يؤدي يقول: ا مالكً سمعت (وقال أشهب: :(٢٦٣/٩) عبدالرب البن

الزكاة، كتاب ومسلم، رقم (١٥٠٤)، طعام، من صاع الفطر الزكاة، باب صدقة كتاب البخاري، (١) أخرجه
.< أيب سعيد حديث من .(٩٨٥) رقم والشعري، التمر من املسلمني عىل الفطر زكاة باب

باب صدقة الفطر، الزكاة، وابن ماجه كتاب رقم(١٦٫٩)، الفطر، باب زكاة الزكاة، داود، كتاب أبو رواه (٢)
.(١٨٢٧) رقم

املستقنع (٩٥/١٠-٩٦). زاد عىل الرشح املمتع (٣)



١٨٠٣

من غالب صاع بقوهلم: جيب الفقهاء من كثري يأكله).اهـ. وعرب كام يؤده أكله هو من
إىل ذهبوا ا قومً فإن جتب؟ ماذا (١٨٢/١): (وأما من املجتهد بداية ويف بلده. قوت
عىل ذلك وأن األقط، أو الزبيب، أو الشعري، أو من التمر، أو من الرب، جتب إما أهنا
أو البلد، قوت غالب الواجب عليه هو ذهبوا إىل أن وقوم عليه، للذي جتب التخيري
(هي :(٨١٣/١) الندية الروضة قوت البلد). وقال يف عىل يقدر مل إذا املكلف قوت
مناقشة معرض يف (٦٢١/٦) ويف املحىل فرد).اهـ. كل عن املعتاد القوت من صاع
ال جييزون ألهنم مجلة؛ فخالفوها والشافعيون املالكيون قال: (أما خيرج جنس ما

كانت قوته)»(١). ملن اخلرب إال هذا املذكورات يف من هذه يشء إخراج

املطلب الثالث
    

العمليات إمكانية وإجراء يف الطب، املذهل التطور عن الناجتة املسائل من مما جدَّ
بعد يد السارق إعادة جيوز فهل معينة، ظروف يف من اإلنسان املبتور اجلزء إعادة

يده؟ بقطع عليه احلد إقامة
خالف هذا ألن جيوز؛ قطعها؟ ال اليد بعد رد جيوز «هل :~ شيخنا يقول
بقطعها، حصل إنه نقول: حتى فقط اإليالم مقصود الشارع فليس الشارع، مقصود

يد»(٢). له يبقى، وليس أن مقصود الشارع وإنام

املطلب الرابع
    

حتى اجلاين نبنِّج أن جيوز «هل :~ شيخنا تناوهلا املسائل والتي من مما جدَّ
تبنيج، بدون نقتص منه بل القصاص، تم ما لو بنَّجناه جيوز؛ ألننا ال ال، يتأمل؟ ال

ابن عثيمني (١٨٣/١٨). ورسائل جمموع فتاو (١)
املستقنع (٧٧/١٤). زاد عىل الرشح املمتع (٢)

     



١٨٠٤

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

الطريق، قطاع يف خالف من األيدي واألرجل وقطع كالرسقة، هللا ا حد� كان لو لكن
تعذيبه»(١). العضو ال هذا إتالف املقصود ألن نبنِّجه؛ أن فهذا جيوز

اخلامس املطلب
    

وقد أثره، يدوم ما املوانع من  دَ جِ وُ احلمل، منع وسائل يف الكبري التطور مع
:~ الشارع، قال  مقصود ملخالفته املنع املستمر حتريم إىل ~ شيخنا ذهب

وهو  النسل، فيقل احلمل، يقطع ألنه جيوز؛ ا فهذا ال مستمر� ا منعً يمنعه أن «األول:
يموت أن يؤمن ال وألنه اإلسالمية، األمة تكثري من الشارع؛ مقصود  خالف
مثل أن  ا مؤقتًا، منعً الثاين: أن يمنعه هلا. أوالد ال أرملة فتبقى أوالدها املوجودون،
أو مرة سنتني كل محلها م تنَظِّ أن فتحب يرهقها، واحلمل كثرية احلمل، املرأة تكون

عليها»(٢). رضر به يكون وأال زوجها، به يأذن أن برشط جائز، فهذا نحو ذلك،

املستقنع (٧٧/١٤). زاد عىل الرشح املمتع (١)
ابن عثيمني (٢٥٠/١١). ورسائل جمموع فتاو (٢)
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