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عنواف الرسالة:
مسالك العلة وأثرىا يف االستدالل عند العالمة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي
أم شكل أك صورة من دكف إذف
ال هبوز إعادة إنتاج أك استخداـ ىذا البحث غَت اؼبنشور ُب ٌ
مكتوب موقع من الباحث إالٌ ُب اغباالت اآلتية:
ُ -يبكن االقتباس من ىذا البحث بشرط العزك إليو.
ِ -وبق عبامعة اؼبدينة العاؼبية ماليزاي االستفادة من ىذا البحث دبختلف الطرؽ كذلك
ألغراض تعليميٌة ،ال ألغراض ذباريٌة أك تسوقيٌة.
ّ -وبق ؼبكتبة جامعة اؼبدينة العاؼبيٌة دباليزاي استخراج نسخ من ىذا البحث غَت اؼبنشور؛
إذا طلبتها مكتبات اعبامعات ،كمراكز البحوث األخرل.
أك ّد ىذا اإلقرار .--------------:
التاريخ-------------- :

التوقيع-------------:

ح

اإلىداء
إىل كالدم العزيز :الذم أرسلٍت إىل اؼبدرسة ألتعلم العلوـ اإلسبلمية؛ كفاء لعهده الذم ازبذه من هللا
تعاىل قبل كالدٌب بسنُت عديدة ػ حفظو هللا كأطاؿ بقاءه ػ.
ُب.
إىل كالدٌب العزيزة :مديرة مدرسيت األكىل كغارسة بذرة كل خَت ٌ
إىل ركح مضيفي ،الذم رضي أف يكوف يل مضيفا عند ما رحلت إىل مدينة بواكي ُب كوت
ديفوار ،ككنت طالبا ُب مدرسة دار اغبديث اليت قضيت فيها سبع سنُت دأاب ،اللهم اغفر لو كارضبو
كأسكنو فسيح جناتك.
إىل ركح الشيخ دمحمدمحم إدريس ،مدير مدرسة دار اغبديث ببواكي ساحل العاج.
إىل كل من ساىم ُب حياٌب التعليمية ،من قريب أك بعيد إخوة كزمبلء.
إىل صبيع ىؤالء أىدم ىذا البحث اؼبتواضع ،راجيا من هللا اإللو األكحد حسن اؼبثوبة.

ط

الشكر والتقدير
قاؿ هللا تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭼ سورة إبراىيم ،اآلية.ٕ:
علي اليت ال تعد كال ربصى.
انطبلقا من ىذه اآلية الكريبة ،أشكر هللا تعاىل على صبيع نعمو كآالئو ٌ
الًتبوم كالعلمي ،من
كبعد ىذا أزجي سحااب من ٌ
علي ُب تكويٍت ٌ
الشكر على كل من لو يد ٌ
مؤسسات كأساتذة كإخوة كزمبلء.
كال يفوتٍت أف أسدم خالص شكرم إلدارة جامعة اؼبدينة العاؼبية دباليزاي ،كأساتذهتا األجبلء.
ابلشكر منهم فضيلة اؼبشرؼ علي ُب ىذا البحث :الدكتور خالد ضبدم عبد الكرًن؛
كأخص ٌ
الصائبة ،كالذم كنت كلما اتٌصلت بو متعلٌما أجده حبرا ذاخرا
لتكرمو علي ابآلراء ٌ
النَتة كالتٌوجيهات ٌ
ٌ
السيل اؼبدرار ،كهللا أسأؿ أف هبزيو خَت ما جزل بو أستاذا عن طالبو .كأتق ٌدـ جبزيل
صبورا ،كمغوارا ذا ٌ
الشكر إىل كل من:
ٌ
عميد كلية العلوـ اإلسبلمية :ال ٌدكتور :مهدم عبد العزيز.
عميد الدراسات العليا :الدكتور :ماسَتم دككورم.
أستاذم العزيزُ :ب أصوؿ الفقو الدكتور :حاًب عبد العظيم.
أستاذم العزيزُ :ب أصوؿ الفقو ،الدكتور :عبد الفتاح بيسوين.
حساين دمحم نور.
أستاذم العزيزُ :ب القواعد الفقهية ،الدكتورٌ :
أستاذم العزيز:الدكتور :دمحم دككورم ،عميدكلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ابعبامعة اإلسبلمية
ابلنيجر.
الشكر كالعرفاف ،كجزاكم هللا ألف ألف خَت كبركة.
مٍت ىذا ،أبظبى كأرقى عبارات ٌ
تقبلوا ٌ

م

مل ّخص البحث

الشيخ القرضاكم آراءه اؼبنبثقة من
أرضية ىذا البحث :تتناكؿ تلك اؼبسائل الفقهية اليت أبدل فيها ٌ
فهمو األصويل الدقيق ،الذم بو يتميٌز الفقيو من غَته ُب الفتول عند نزكؿ انزلة من النٌوازؿ.
تبُت أنو ينبٍت على علوـ خصبة ُب
كاقتضى ىذا العمل من الباحث أف ينهج منهجُت اثنُت ،عندما ٌ
أصوؿ الفقو ،كاليت عٍت هبا القرضاكم .أكؽبما :الستقراء الًتاث اإلسبلمي قصد تصحيح بعض
الشيخ القرضاكم الفقهية ،مع ٌأّنا عند أىل
مفاىيم جامدة خاطئة ،اليت يطعن أصحاهبا ُب آراء ٌ
البصر كالبصَتة غاية ُب األصالة .كاثنيهما :لتحليلها كلبياف مدل مراعاة العبلٌمة القرضاكم ؼبسالك
العلة ُب االستدالؿ ،كذلك ابستخداـ ما يريده الباحث كراء ىذه السطور ،ىو بياف ضركرة ازباذ
مسالك العلة سبيبل إىل معرفة علل األحكاـ ُب االستدالؿ ُب العصر الراىن؛ ؼبوافقة ذلك اؼبقاصد
الشرعية الغراء .فقد جاءت ىذه الدراسة معنونة ب :مسالك العلة كأثرىا ُب االستدالؿ عند العبلٌمة
الشيخ يوسف القرضاكم .كاحتوت على مقدمة ،كفصل سبهيدم ،كفصلُت آخرينٌ :أما
الدكتور ٌ
اؼبقدمة :فتناكؿ فيها الباحث بياف اػبطة اليت بٌت عليها حبثو ،من مشكلة أك تساؤالت ،كأىداؼ،
كمنهج ،كدراسات سابقة لو ،كاؽبيكل الذم عليو البحث .ك ٌأما الفصل التمهيدم :فهو عبارة عن
الشيخ القرضاكم ،من الوالدة إىل يومنا ىذا ،كتناكؿ فيو الباحث نبذة من
ترصبة بسيطة للدكتور ٌ
نشأتو ،كمؤىبلتو ،كجهوده كنشاطاتو العلمية .ك ٌأما الفصل األكؿ :فكاف ىو اآلخر عبارة عن تعريف
كل من :اؼبسالك ،كالعلة ،كأثرىا ُب االستدالؿ ،كبعض متعلقات كل منها ،كانقسم عنده إىل أربعة
تصور منها جاء الفصل األخَت متناكال
مباحث ،لكل من اؼببحثُت ٌ
كل ٌ
األكلُت منو مطالب .ىذا كبعد ٌ
مسائل فقهية ُب العبادات ككذلك ُب اؼبعامبلت ،كآراء أئمة الفقو فيها ،كمسائل فقهية أخرل ُب
كتطورات جديدة عند العبلٌمة القرضاكم .كقد دار
العبادات ككذلك ُب اؼبعامبلتُ ،ب ظل ٌ
تغَتات ٌ
ىذا الفصل بُت مبحثُت اثنُت ،ككرد فيها مسألة إثر أخرل .فخلصت الدراسة إىل تقرير حاجة األمة
تفشي
الشديد ابلعلة كأثرىا ُب االستدالؿ عرب مسالكهاُ ،ب ظل ٌ
اإلسبلمية ،علمائها إىل االىتماـ ٌ
اعبهل كغياب الثٌقافة اإلسبلمية ُب كثَت من ؾبتمعاتنا اإلسبلمية كغَتىا ،كإعجاب كل ذم رأم برأيو؛
الصحيحة .كلوال إعماؿ مراعاة علم أصوؿ الفقو ،كإعماؿ قواعدىا ُب
ؼبا لو من النٌصوص كاآلاثر ٌ
اؼبستج ٌدات ،لوقع النٌاس ُب حرج كمش ٌقة ،كليس ىذا من ال ٌدين ُب شيء.
ؾ

Abstract

The research aims at studying pathways of reasoning (Masaalik al-‘illah); namely, means of
knowing the reason behind certain role of Islamic point of view to be legislated. Hence, it is
seen as one of the important concern in the arena of Islamic jurisprudential issues. However,
the thesis is specifying the study to the writings and discourse of al-Qaradawi; as
distinguished Islamic jurist in the aforementioned field of specialization. Moreover, the
research has been conducted through inductive methodology as well as analysis approach.
Furthermore, the research has been divided into introduction, pavement; and two chapters. In
the introduction however; background of the study, research statement, research questions,
research methodology and literature review has been explained. A brief account and
biography of the studied figure (al-Qaradawi) has been given in the pavement. Besides,
chapter one studies concept of pathways of reasoning (Masaalik al-‘illah) and its impact on
inference. The last chapter figures out different of Islamic jurisprudential issues as case
studies from Qaradawi’s writing and discuss them accordingly. Finally, among the most
significant findings of the research is the pathways of reasoning is very imperative while
dealing with recent questions.
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ادلقدمة:
اغبمد هللا الذم جعل لكل تشريعاتو تعاىل علبل كحكما كمقاصد ،عرؼ الناس بعضها كجهلوا
السمحة ،الذم بعثو هللا مبيٌنا ؼبراده ُب القضااي
البعض ،كالصبلة كالسبلـ على اؼببعوث ابغبنفية ٌ
اؼبتعلقة أبفعاؿ العباد ،كآلو كأصحابو أئمة اؽبدل مصابيح ال ٌدجى ،كمن هبم اقتدل فاىتدل إىل يوـ
لرب الورل.
يقوـ النٌاس ٌ
كبعد:
كيسرين أف أق ٌدـ ىذا
الشريعة اإلسبلمية ُب إطار عللها ٌ
فهذا إسهاـ متواضع ُب خدمة ٌ
الشرعيةٌ ،
البحث ػ الذم كنت أحلم بو ػ ُب العلٌة كمسالكها بعنواف( :مسالك العلٌة كأثرىا ُب االستدالؿ عند
الشيخ يوسف القرضاكم)؛ نظرا ؼبا للعلٌة كمسالكها من مكانة كبَتة ،كأنبية ابلغة ُب
العبلٌمة ال ٌدكتور ٌ
فهم كتاب هللا تعاىل كسنٌة رسولو (صلٌى هللا عليو كسلم).
الشرعية ،شأنو ُب ذلك شأف أم
كالفقو اإلسبلمي قد ارتبط منذ نشأتو األكىل بعلل النٌصوص ٌ
فإّنا البد من أف تكوف مرتبطة ُب ذلك هبدؼ
السبلمةٌ ،
معاعبات تشريعية تبتغي لنفسها ٌ
الصحة ك ٌ
أظبى تسعى لتحقيقو .كإنباؿ النٌظر ُب علل النٌصوص الشرعية ،يسبب اكبطاط الفقو اإلسبلمي
كزبلٌفو.
الشموؿ كاؼبركنة لتحقيق
ابلسعة ك ٌ
فإف ٌ
الشريعة اإلسبلمية صاغبة للتٌطبيق ُب كل زماف كمكاف ،تتميز ٌ
مصاّب العباد ال ٌدنيوية كاألخركية؛ ؼبا فيو من مصاّب الدين.
سبب اختيار ادلوضوع:

كأما سبب اختيار موضوع البحث ،فيتمثل ُب اآلٌب:
الشديد بعلم أصوؿ الفقو؛ لكونو يساعد كثَتا على معرفة نصوص الكتاب الكرًن
ُ -إعجايب ٌ
يكوف ػ كذلك ػ على استنباط األحكاـ الشرعية للمجتهد من أدلتها
كالسنة النبوية الشريفة ،ك ٌ
التفصيلية .
ِ -اإلسهاـ ُب إبراز ؿباسن الشريعة ،كإظهار معاين النصوص الشرعية خَت معُت على ذلك .
ّ -لفت نظر اإلخوة ػ من طبلب العلم خاصة ،كدعاة اإلسبلـ عامة ػ إىل ضركرة العناية كاالىتماـ
الشرعية.
بعلل النٌصوص ٌ
ُ

الشريعة ألجل
ْ -أف معرفة مسالك العلٌة تعُت على فهم األىداؼ كالغاايت ،اليت كضعت ٌ
ربقيقها ؼبصلحة العباد دنيوية كأخركية ،كأ ٌف جعل العلة كمسالكها ُب االعتبار ،خَت كسيلة لبياف مركنة
الشريعة اإلسبلمية كصبلحيتها لكل عصر كمصر ،ككذلك الغاايت اؼبكنونة كراء أحكاـ العبادات
ٌ
كغَتىا ،كىذا قد يستعصي الوصوؿ إىل ىذه الغاية بغَتىا من الوسائل األخرل ،مثل التٌمسك
الشرع ،أك تشبٌث برأم فقيو كاحد من
ابغبركؼ كاأللفاظ دكف اللجوء إىل عللها اؼبوصلة إىل مقاصد ٌ
الفقهاء ُب القضااي اؼبعاصرة ،كلوال مراعاة علل النٌصوص كإعماؽبا ُب اؼبستج ٌدات ك األحداث كالوقائع
كالنٌوازؿ لوقع النٌاس ُب حرج كضرر كمش ٌقة كبَتة ،كليس ىذا من ال ٌدين ُب شيء.
كمن األسباب اليت دعتٍت إىل ىذا االختيار إضافة إىل ما تقدـ:
ٓ -أف ال ٌدكتور يوسف القرضاكم ػ أطاؿ هللا بقاءه ػ قد تعرض للطٌعن اػبطَت من بعض الدعاة
اؼبتشبٌثُت بظواىر النٌصوص ،ككذلك بعض آرائو الفقهية ال تلقى ترحيبا عندىم؛ ألنو ُب نظرىم يق ٌدـ
الشرعي؛ خضوعا لضغوط العصر اغبديث ...
الرأم على ال ٌدليل ٌ
ٌ
يرد بو عليهم مع بطبلف ىذه الدعول ىو :إبراز فقو القرضاكم ،كبياف ما استند إليو من
كأفضل ما ٌ
الشرعية اؼبتٌفق على حجيٌتها عند األئمة األربعة،
أدلة صحيحة - ،ترجع ُب ؾبموعها – إىل اؼبصادر ٌ
السنة كاإلصباع كالقياس.
كسائر أصحاب اؼبذاىب اؼبعتربة اؼبتٌبعة كىي :الكتاب ك ٌ
الشيخ القرضاكم غاية ُب
الزاعموف ،أك من أتثٌر بزعمهم من طبلب العلم أف فقو ٌ
كحىت يعلم ىؤالء ٌ
األصالة ،كآراؤه الفقهية تستند إىل قواعد كاضحة ُب أصوؿ الفقو.
تساؤالت البحث:

نظرا إىل أ ٌف علل األحكاـ ،من أكثر اؼبوضوعات األصولية اىتماما كعناية لدل صبهور علماء أصوؿ
الفقو ،كردبا ذىب البعض منهم إىل اعتبار العلٌة مناطا لؤلحكاـ الشرعية اإلسبلمية ،ك ٌأّنا ىي الوسيلة
إىل ربقيق الغاية اؼبقصودة من التٌشريع اإلسبلمي.
كرٌدبا ماؿ آخركف من غَتىم إىل خبلؼ ذلك ،يعٍت :أ ٌف أحكاـ هللا تعاىل للتٌعبد احملض ال للتٌعليل،
سبسكوا بظواىر النٌصوص ،كاغبرفية ُب االستدالؿ.
ك ٌ
كبناء على ىذا؛ فإ ٌف البحث وباكؿ اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ُػ ما اؼبشكبلت اليت تعًتم للنٌاس ،إذامل يق ٌدركا لعلل النٌصوص حق قدرىا ،عند استنباط األحكاـ
الشرعية الفرعية اؼبتعلٌقة أبفعاؿ اؼبكلٌفُت؟
ِ

ِػ ما ىي الوسيلة األخرل كاؼبعتربة ،هبا نصل إىل مقصد شرعي ُب حكم كل مسألة جديدة تًتل
األمة ُب كل زماف كمكاف؟
على ٌ
يتمخض من ترؾ النٌاس ُب الفوضى العارمة ،ببل كضع قواعد كضوابط الزمة ،عند استنباط
ّػ كماذا ٌ
األحكاـ الشرعية؟
ماسة ،إىل تصحيح اؼبفاىيم اؼبغلوطة اليت يتبنٌاىا كيكتب هبا عدد كبَت
ْػ ىل كبن ػ اليوـ ػ ُب حاجة ٌ
من اؼبسلُت؟
األمة اإلسبلمية حباجة إىل إدراؾ األميٌة الثٌقافية ال ٌدنيٌة بُت العديد من اؼبث ٌقفُت ،الذين
ٓػ كىل ٌ
يتح ٌدثوف عن اإلسبلـ كاؼبسلمُت ىنا كىناؾ؟
األمة قادرين على توظيف النصوص ،من
ٔػ ىل العاطفة ال ٌدينيٌة كحدىا تكفي ،أف يصبح صبيع أفراد ٌ
التٌأصيل كالتٌشخيص كالتٌنزيل؟
الصرب كاعبهد كالعمل اؼبتواصل ُب مواجهة ىذه اؼبشكبلت كلها
ٕػ كىل كبتاج إىل رجاالت ،عند ىم ٌ
بسبلح العلم كاؼبلكة؛ من أجل أف يبيٌنوا الصورة النٌقيٌة الصحيحة لئلسبلـ عبمهور اؼبسلمُت من جهة،
كلغَت اؼبسلمُت الذين يريدكف التعرؼ إىل اإلسبلـ من جهة أخرل؟
كىب ابلفتول؟
ٖػ كما الذم يؤكؿ إليو األمر ،إذا قاـ كل من ٌ
دب ٌ
يتوسع البعض ُب التحرًن ،كال
ٗػ كىل ىناؾ قواعد كضوابط لو اعتربانىا ،ؼبا كاف ىناؾ سبيل إىل أف ٌ
أف يبيح ػ كذلك ػ البعض اآلخركف كل شيء؟
َُػ كما ىي الطريقة اؼبثلى لتقريب مفاىيم علماء األمة حوؿ النصوص الشرعية ؟.
الدراسات السابقة:

أقل من
حسب إطبلعي القاصر على ال ٌدراسات ٌ
السابقة ُب موضوع البحث ،فلم أطٌلع إال على ٌ
الرسائل كتب فيها خرهبو
السابقة للموضوع؛ كذلك لندرة كجود ػ عندان ػ ٌ
القليل ُب ال ٌدراسات ٌ
كخلو البلد ػ كلو ػ من مكتبة إسبلمية كاحدة صاغبة
اعبامعات اإلسبلمية ُب مثل ىذا اؼبوضوعٌ ،
للبحث العلمي.
كلكنٌٍت استفدت كثَتا من الكتب اؼبؤلٌفة ُب علم أصوؿ الفقو ،ككذلك اطٌلعت على بعض الرسائل
عرب ( اإلنًتنت ) ق ٌدمت ُب ىذا اؼبوضوع إىل بعض اعبامعات اإلسبلمية؛ لنيل درجة اؼباجستَت
كغَتىا ،كمنها مثبل:
ّ

الشريعة كالقانوف
مسالك العلة كأثرىا ُب الفقو اإلسبلمي /فهد صبلح جاد الرب عبد الكرًن :كلٌية ٌ
– بنُت – ( اسيوط ) ََِّـ
الشبو ) كربقيق ذلك عند األصوليٌُت/
السرب كالتٌقسيم كال ٌدكراف ك ٌ
مسالك العلة ( اإليباء كالتٌنبيو ك ٌ
الشريعة ،أصوؿ الفقو.
الباحث :أػ صاّب عبد هللا صاّب الغناـ .اعبامعة اإلسبلمية ػ كلية ٌ
السابقة للموضوع ،قبد أننا صبيعا نكاد نتفق على األسس
كإذا الحظنا ػ ن
جيدا ػ ىذه ال ٌدراسات ٌ
اآلتية:
على منهج كاحد ،كىو اؼبنهج االستقرائي.
بياف أنواع أك أقساـ اؼبسالك ،ككذلك العلة.
الشرعية عند اؼبسائل الفقهية.
بياف أثر اؼبسالك ُب األحكاـ ٌ
مسالك العلة كأثرىا ُب االستدالؿ عند الشيخ يوسف
كأما ىذا البحث فيختلف بدراستو
ى
القرضاكم - ،حفظو هللا فيها  ،-كىذا يتطلب اختبلفنا ُب احملتول كال سيما استجبلء تلك الطرؽ
اليت يسلكها الشيخ ُب الوصوؿ إىل االستدالؿ.
منهج البحث:

اقتضت طبيعة البحث ػ حسب علمي ػ أف أستخدـ منهجُت اثنُت كنبا يسمياف عند أىل اؼبناىج
نظرا لطبيعة البحث كما يقتضيو.
ابؼبنهج االستقرائي ،لتتبع مواضع اال كالتحليلي ،ن

هيكل البحث:
دتهيد:

الشيخ يوسف القرضاكم:
نبذة يسَتة عن العبلٌمة الدكتور ٌ
نشأتو كمؤىبلتو:
جهوده كنشاطو ُب خدمة اإلسبلـ:
جوائز حصل عليها:
مؤلفاتو:
الفصل األول :مسالك العلة ،كربتو أربعة مباحث:

ادلبحث األولُ :ب اؼبسالك ،كربتو مطلباف:
ادلطلب األول :تعريف اؼبسالك لغة كاصطبلحا:
ْ

ادلطلب الثاين :أنواعها:
الصريح:
النٌص القاطع أك ٌ
اإلصباع:
اؼبناسبة أك اإلخالة:
ال ٌدكراف:
السرب كالتٌقسيم:
ٌ

ادلبحث الثاينُ :ب العلة ،كربتو مطلباف:
اؼبطلب األكؿ :تعريف العلة لغة كاصطبلحا:
اؼبطلب الثاين :أنواعها:
من حيث التنصيص كاالستنباط:
من حيث ربقيق مقاصد التشريع:
من حيث القطعية كالظنية:
من حيث اعتبار اؼبشرع:

ادلبحث الثالث :أنبية مسالك العلة ُب فهم النصوص الشرعية:
ادلبحث الرابع :حملة عن األثر ُب االستدالؿ:
الفصل الثاين :مسالك العلة كأثرىا ُب االستدالؿ عند العبلمة الدكتور الشيخ يوسف القرضاكم،
كربتو مبحثاف:
اؼببحث األكؿُ :ب العبادات  ،كربتو مطلباف:
اؼبطلب األكؿ :مسائل فقهية ُب العبادات ،كآراء أئمة الفقو فيها:
اؼبطلب الثاين :مسائل فقهية ُب العباداتُ ،ب ظل تغَتات كتطورات جديدة عند القرضاكم:
اؼببحث الثاينُ :ب اؼبعامبلت ،كربتو مطلباف:
اؼبطلب األكؿ :مسائل فقهية ُب اؼبعامبلت ،كآراء أئمة الفقو فيها:
اؼبطلب الثاين :مسائل فقهية ُب اؼبعامبلتُ ،ب ظل تغَتات كتطورات جديدة عند القرضاكم.
ٕ ػ اخلادتة:
الفهارس:
ٓ

فهارس اآلايت:
فهارس األحاديث:
اؼبصادر كاؼبراجع:
فهرس اؼبوضوعات:

ٔ

دتهيد:
نبذة يسرية عن العالمة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي:
نشأتو ومؤىالتو
جهوده ونشاطو يف خدمة اإلسالم
جوائز حصل عليها
مؤلفاتو

ٕ

نبذة يسرية عن العالمة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي
نشأتو ومؤىالتو:
كلد الدكتور يوسف القرضاكم ُب إحدل قرل صبهورية مصر العربية عاـ ُِٔٗـ ،كقد كلد يتيما،
فتعهده عمو ،كدفع بو إىل أحد كتاتيب القرية ،ككاف انهبا ذكيا ،فأًب حفظ القرآف الكرًن ،كأتقن
أحكاـ ذبويده ،كىو دكف العاشرة من عمره ،ككاف النٌاس ُب قريتو يقدمونو للصبلة إماما ،كخباصة ُب
صبلة الفجر ،كقل من كاف ال يبكي خلفو ُب الصبلة.
ٍب التحق دبعاىد األزىر الشريف ،فأًب فيها دراستو االبتدائية كالثانوية ككاف دائما ُب الطليعة،
كظهرت عبلمات نبوغو منذ الصغر ،حىت لقبو أحد أساتذتو كىو ُب الصف الرابع االبتدائي ابلعبلمة،
ككاف ال يناديو إال ب(اي عبلمة) ،ككاف ترتيبو ُب الشهادة الثانوية الثاين على اؼبملكة اؼبصرية ،رغم
ظركؼ اعتقالو ُب تلك الفًتة.
ٍب التحق بكلية أصوؿ الدين جبامعة األزىر ،كمنها حصل على اإلجازة العالية عاـ ُّٓٗـ ،ككاف
(ُ).
ترتيبو األكؿ بُت زمبلئو ،كعددىم مائة كشبانوف طالبا
كُب سنة َُٔٗـ حصل على الدراسات التمهيدية العليا اؼبعادلة للماجستَت ُب شعبة علوـ القرآف
كالسنة من كلية أصوؿ الدين.
كُب عاـ ُّٕٗـ حصل على ( الدكتوراه ) ابمتياز مع مرتبة الشرؼ األكىل من نفس الكلية ،ربت
عنواف ( :الزكاة كأثرىا ُب حل اؼبشاكل االجتماعية ) كقد أتخر الشيخ القرضاكم ُب نيل ىذه الرسالة
(ِ).
نظرا لظركؼ مصر السياسية آنذاؾ
كعمل ػ بعد زبرجو ػ فًتة ابػبطابة كالتدريس ُب اؼبساجدٍ ،ب أصبح مشرفا على معهد األئمة التابع
لوزارة األكقاؼ ُب مصر.
كنقل بعد ذلك إىل اإلدارة العامة للثقافة اإلسبلمية ابألزىر الشريف ،لئلشراؼ على مطبوعاهتا
(ُ)
كالعمل ابؼبكتب الفٍت إلدارة الدعوة كاإلرشاد.
(ُ) عصاـ تليمو ،القرضاوي فقيها ،ط دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية ُُِْىػ َََِـ ،صُِ.

كيوسف القرضاكم ،فتاوى ادلرأة ادلسلمة ،طُُُْٔ ،ىػ ُٔٗٗـ ،صَُٗ ،طُُُْٔ ،ىػ ُٔٗٗـ.
(ِ) عصاـ تليمو ،القرضاوي فقيها ،ط دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية ُُِْىػ َََِـ ،صُِ.

ٖ

كأما ُب سنة ُُٔٗـ فأعَت إىل دكلة قطر ،عميدا ؼبعهدىا الديٍت الثانوم ،فعمل على تطويره
كإرسائو على أمنت القواعد ،اليت صبعت بُت القدًن النافع اغبديث الصاّب.
كُب سنة ُّٕٗـ ،أنشئت كليات الًتبية للبنُت كالبنات ،نواة عبامعة قطر ،فنقل إليها ليؤسس قسم
الدراسات اإلسبلمية كيرأسو.
كُب سنة ُّٕٗـ ،توىل أتسيس عمادة كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية جبامعة قطر ،كظل
عميدا ؽبا إىل ّناية العاـ اعبامعيُٖٗٗـ ػ َُٗٗـ ،كما أصبح اؼبدير اؼبؤسس ؼبركزحبوث السنة
(ِ)
كالسَتة النبوية جبامعة قطر ،ال يزاؿ قائما إبدارتو إىل اليوـ.
كيقوؿ الشيخ القرضاكم عن نفسو... :على اؼبستول الشخصي ،زبرج كل أبنائي ،كتزكج كل
بناٌب ،كأمسيت جدا لعدد من األحفاد كاغبفيدات ،عينت عميدا لكلية الشريعة كمديرا ؼبركز حبوث
السنة كالسَتة.
كقبحت ُب الدعوة إىل أتسيس اؽبيئة اػبَتية اإلسبلمية العاؼبية ابلكويت ،كما اخًتت عضوا ُب
اجملمع الفقو لرابطة اإلسبلمي ،كعضوا ُب اؼبلكي لبحوث اغبضارة اإلسبلمية ابألردف ،كعضو ؾبلس
(ّ).
أمناء مركز أكسفورد للدراسات اإلسبلمية  .كما حصلت على بعض اعبوائز العاؼبية ...
جهوده ونشاطو يف خدمة اإلسالم:

اشتغل ابلدعوة منذ فجر شبابو ،كشارؾ ُب اغبركة اإلسبلمية ،كأكذم ُب سبيلها ابالعتقاؿ عدة
مراتُ ،ب عهد اؼبلكية كعهد الثورة  ...كتنوع عطاؤه بتنوع مواىبو ،خطيب مؤثر ،يقنع العقل كيهز
كغربت ،كعامل
فشرقت فتاكاه ٌ
القلب  ...ككاتب أصيل ال يقلد غَته ،كفقيو سبيز ابلرسوخ كاالعتداؿٌ ،
متمكن ُب شىت العلوـ اإلسبلمية ،صبع بُت علوـ أىل النظر ،كعلوـ أىل األثر ،كشاعر حفظ شعره
الكثَت من الشباب اإلسبلمي ،كتغٌت بو ُب اؼبشرؽ كاؼبغرب (ْ) .كىو من اؼبفكرين اإلسبلميُت

(ُ) عصاـ تليمو ،القرضاوي فقيها ،دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية ُُِْىػ ػ َََِـ ،صُِ.
(ِ) الدكتور القرضاكم ،فتاوى ادلرأة ادلسلمة ،ص َُٗ ػ طُ ُُْٔىػ ُٔٗٗـ.
(ّ) موقع القرضاوي ػ آخر ربديث ػ ٗ ؿبرـ ُّّْىػ ػ ّ ػ ُِ ػ َُُِـ.

(ْ) يوسف القرضاكم ،فتاوى ادلرأة ادلسلمة ػ ص َُٗ ػ َُُ ػ طُ ػ ُُْٔىػ.

ٗ

القبلئل ،كالذين هبمعوف بُت ؿبكمات الشرع كمقتضيات العصر ،ككتابتو سبيزت دبا فيها من دقة
(ُ)
الفقيو ،كإشراقة األديب كنظرة اجمل ٌدد ،كحرارة الداعية.
كللشيخ القرضاكم عضوية ُب عدة ؾبالس كمؤسسات إسبلمية ،أشار إليها عصاـ تليمو بقولو:
نظرا للثقة اليت يتمتع هبا الشيخ القرضاكم بُت خاصة اؼبسلمُت كعامتهم أصبح عضوا ُب عدد غَت
قليل من اجملالس كاؼبراكز كاؼبؤسسات العلمية كالدعوية كالًتبوية كاالقتصادية كاالجتماعية ،رغم اعتذاره
عدـ قبولو العضوية ُب أحياف كثَتة لضيق كقتو ،ككثرة أعبائو .
كىاىي عضوية الشيخ ُب اجملالس كاؼبؤسسات اآلتية:
كاف عضوا ابجمللس األعلى للًتبية ُب قطر لسنوات عدة.
عضو ؾبلس إدارة مركز حبوث إسهامات اؼبسلمُت ُب اغبضارة ُب قطر.
عضو ؾبمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العامل اإلسبلمي دبكة اؼبكرمة.
خبَت اجملمع الفقهي التابع ؼبنظمة اؼبؤسبر اإلسبلمي جبدة.
عضو اجملمع اؼبلكي لبحوث اغبضارة مؤسسة آؿ البيت ابألردف
عضو ؾبلس األمناء للجامعة اإلسبلمية إبسبلـ أابد.
عضو ؾبلس األمناء ؼبركز الدراسات اإلسبلمية ُب أكسفورد.
عضو رابطة األدب اإلسبلمي.
عضو مؤسس عبمعية االقتصاد اإلسبلمي ابلقاىرة.
عضو مؤسس للهيئة اإلسبلمية العاؼبية ابلكويت ،كعضو ؾبلس إدارهتا.
عضو ؾبلس أمناء ؼبنظمة الدعوة اإلسبلمية ُب أفريقيا ،كمركزىا اػبرطوـ.
انئب رئيس اؽبيئة الشرعية العاؼبية للزكاة ابلكويت.
عضو ؾبلس إدارة صندكؽ قطر اإلسبلمي للزكاة كالصدقة.
عضو ؾبلس أمناء الوقف اإلسبلمي جمللة اؼبسلم اؼبعاصر.
(ُ) عصاـ تليمو ،القرضاوي فقيها ،دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية ػ ُُِْىػ ػ َََِـ ، ،ص ُّ

َُ

رئيس اجمللس العلمي للكلية األكركبية للدراسات اإلسبلمية ُب فرنسا.
عضو ىيئة الرقابة الشرعية الرجحية لبلستثمار ابؼبملكة العربية السعودية.
رئيس ىيئة الرقابة الشرعية ؼبصرؼ قطر اإلسبلمي(ُ).
رئيس ىيئة الرقابة الشرعية لبنك قطر اإلسبلمي الدكيل.
رئيس ىيئة الرقابة الشرعية ؼبصرؼ فيصل اإلسبلمي ابلبحرين كابكستاف.
رئيس ىيئة الرقابة الشرعية ببنك التقول بسويسرا.
عضو اؼبؤسسة اإلسبلمية العاؼبية إبسبلـ أابد.
رئيس ؾبلس إدارة صبعية الببلغ الثقافية ػبدمة اإلسبلـ على اإلنًتنت.
(ِ).
رئيس اجمللس األكركيب لئلفتاء كالبحوث
جوائز حصل عليها:
إذا نظران إىل سجل جوائز العبلمة القرضاكم ،قبده سجبل حافبل جبوائز كربل سبنح لكبار
الشخصيات اليت قدمت خدمات جليلة لؤلمة اإلسبلمية  ،كاليت تعمل على رفعة اإلسبلـ إما داخل
دكلة إسبلمية معينة ،أك على اؼبستول العاؼبي.

أما جوائز حصل عليها فهي:

جائزة البنك اإلسبلمي للتنمية ُب االقتصاد اإلسبلمي لعاـ ُُُْىػ.
جائزة اؼبلك فيصل العاؼبي ابالشًتاؾ ُب الدراسات اإلسبلمية لعاـ ُُْْىػ.
جائزة العطاء العلمي اؼبتميز من رئيس اعبامعة اإلسبلمية العاؼبية دباليزاي لعاـ ُٔٗٗـ.
جائزة السلطاف حسن البلقية ( سلطاف بركانم ) ُب الفقو اإلسبلمي لعاـ ُٕٗٗـ.
جائزة سلطاف العويس ُب اإلقباز الثقاُب كالعلمي لعاـ ُٗٗٗـ.
جائزة ديب للقرآف الكرًن فرع شخصية العاـ اإلسبلمية ُُِْىػ.
جائزة الدكلة التقديرية للدراسات اإلسبلمية من دكلة قطر لعاـ ََِٖـ.
(ُ) عصاـ تليمو ،القرضاوي فقيها ،دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية ُُِْىػ ػ َََِـ ،ص ِْ ػ ِٓ
كيوسف القرضاكم ،فتاوى ادلرأة ادلسلمة ،ػ طُ ػ ُُْٔىػ ػ ُٔٗٗـ ،ص َُُ ػ ُُُ
(ِ) قائمة شاملة بكتب الشيخ القرضاوي ُُ ،ػ صبادل األكىل ػ يوليو ػ ََُِـ.

ُُ

(ُ)

جائزة اؽبجرة النبوية للعاـ ُُّْىػ ََِٗـ
لقد حصل الشيخ على ىذه اعبوائز العاؼبية؛ تكريبا لفضيلتو ،كتقديرا لعلمو كعطائو كجهوده ُب
خدمة اإلسبلـ كاؼبسلمُت ،كنشر الثقافة اإلسبلمية ،كنصرة الدعوة اإلسبلمية ،كترشيد الصحوة
اإلسبلمية ،كذبلية الفكر اإلسبلمي كالعلوـ اإلسبلمية ،كغَتىا فبا يتعلق بقضااي األمة اإلسبلمية.
مؤلفاتو:
ألٌف فضيلة الشيخ القرضاكم ؾبموعة كبَتة من الكتب ،تزيد على َُِ كتااب خبلؿ فًتة حياتو
(ِ)
الزاخرة ابإلنتاج العلمي كالدعوم.
(ّ)
كقد حفلت كتبو ابىتماـ عاؼبي ،كترصبت إىل العديد من اللغات تربو على عشرين لغة.
كمن نظر ُب كتب القرضاكم كحبوثو كمؤلفاتو  ،يستيقن ػ فعبل ػ من أنو كاتب مفكر أصيل ،ال
يقلد غَته ،كال يطرؽ من اؼبوضوعات إال ما يعتقد أنو يضيف فيو جديدا ،من تصحيح فهم ،أك
(ْ)
أتصيل فكر ،أك توضيح غامض ،أك تفصيل ؾبمل ،أك رد شبهة ،أك بياف حكمة كغَتىا.

(ُ) موقع القرضاوي ،qaradawi.net :جوائز كإقبازات ِٖ ذكاغبجة ػ َُّْىػ ػ ُْ ػ ُِ ػ ََِٗـ.
كعصاـ تليمو ،القرضاوي فقيها ،دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية ُُِْىػ ػ َََِـ ،صِٓ

(ِ) كعصاـ تليمو ،القرضاوي فقيها ،دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية ُُِْىػ ػ َََِـ  ،صِٓ ،كيوسف القرضاكم ،النقاب
للمرأة بني القول ببدأتو والقول بوجوبو ،طِ ػ ُِْٔىػ ََِٓـ ،ص ٖٕ

(ّ) موقع القرضاكم ،قائمة شاملة بكتب الشيخ القرضاوي ُُ ،ػ صبادل األكىل ُِِْىػ ػ َّ ػ َٕ ػ ََُِـ.
(ْ) عصاـ تليمو ،القرضاوي فقيها ،دار التوزيع كالنشر اإلسبلمية ػ ُُِْىػ ػ َََِـ ،صُْ.

ُِ

الفصل األول :مسالك العلة:
ادلبحث األولُ :ب اؼبسالك ،كربتو مطلباف
ادلطلب األول :تعريف اؼبسالك لغة كاصطبلحا
ادلطلب الثاين :أنواعها

ادلبحث الثاينُ :ب العلة ،كربتو مطلباف
ادلطلب األول :تعريف العلة لغة كاصطبلحا
ادلطلب الثاين :أنواعها

ادلبحث األول :يف ادلسالك
ادلطلب األول :تعريف ادلسالك لغة واصطالحا
ادلسالك يف اللغة:
ُّ

صبع مسلك ،كىو الطريق كىو من سلك يسلك سلكا ،من ابب نصر ينصر ،يقاؿ :سلك اؼبكاف
يسلك سلكا كسلوكا (ُ) ،كاؼبسلك ػ إذف ػ معناه :الطريق ،كمنو مسالك اؼبياه ،كصبعو مسالك ،كيقاؿ:
(ِ).
خذ ُب مسالك اغبق
وتعريفو يف اصطالح األصولني:

كقد عرفو بعض علماء أصوؿ الفقو أبنو :أم الطرؽ الدالة على العلة (ّ).
(ْ)
كقيل :ىي الطرؽ اليت تعرؼ هبا العلة.
(ٖ).
كقيل :الطرؽ الدالة على علية الوصف ُب األصل
(ٓ)
كبعبارة أخرل أدؽ :ىي الطرؽ اليت يعرؼ هبا ما اعتربه الشارع علة

ادلطلب الثاين :أنواع مسالك العلة:

يود الباجث أف يشَت إىل أنو يتطلب عدـ اػبوض ُب اغبديث الطويل ،الذم حصل عند أىل ىذا
ٌ
الفن حوؿ تعداد أنواع أك أقساـ اؼبسالك الدالة على علية الوصف ُب األصل؛ خوفا من اإلطناب
كالتطويل اؼبذموـ؛ فبناء على ىذا حبذت االكتفاء بذكر أنواع اليت أراىا ػ حسب إطبلعي القاصر ػ
ؿبل اتفاؽ بُت أكثر علماء أصوؿ الفقو.
(ٔ)،
كقد أشار غَت قليل إىل أف الطرؽ أك اؼبسالك اليت تدؿ على علة حكم األصل كثَتة
كيستخلص من ذلك أّنم يتفقوف صبيعا ،أنو ال يكتفي دبجرد كجود اعبامع ُب األصل كالفرع ،بل البد
(ٕ).
من دليل يشهد لو ُب االعتبار
(ُ) دمحم بن مكرـ بن منظوـ األفريقي اؼبصرم ،لسان العرب ،طُ ،دار صادر ببَتكت مادة " س ؿ ؾ " ،ج َُ /ص ِْْ.

(ِ) ؾبمع اللغة العربية ،اإلدارة العامة للمعجمات كإحياء الًتاث ،ادلعجم الوسيط ،طْ ُِْٓ ىػ ََِْـ .ص ْْٓ .ككزارة
الًتبية كالتعليم ،ادلعجم الوجيز العربية ،ط خاصة بوزارة الًتبية كالتعليم ط ُُْٓىػ ُْٗٗـ .صُّٗ.

(ّ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طِ ( ،د،د ُُّْىػ ُِٗٗـ)  ،جػٓ ،ص ُْٖ.
(ْ) دمحم أبو زىرة ،أصول الفقو ،ط دار الفكر العريب ،صِّْ
(ٖ) اؼبرجع السابق ،ص ِّْ.

(ٓ) دمحم أبو زىرة ،أصول الفقو ،ط دار الفكر العريب ،صِّْ.

(ٔ) عبد الكرًن ين علي بن دمحم النملة ،يف أصول الفقو ادلقارن ،طُ َُِْىػ ُٗٗٗـ ،ص َِِٓ

(ٕ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طِ ُُّْىػُِٗٗـ ،جػ ٓ ،ص ُْٖ .كاإلماـ الزركشي ىو :اإلماـ العبلمة
الفقيو األصويل احملدث اؼبفسر اؼبصنٌف احملرر بدر الدين أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن هبادر الزركشي ،الشافعي الًتكي األصل

ُْ

ادلسلك األول :النص القاطع أو الصريح:
ذكر الزركشي نقبل عن اإلماـ الشافعي ػ رضبو هللا ػ أنو قاؿ :مىت كجدان ُب كبلـ الشارع ما يدؿ
(ُ).
على نصية أدلة أك أعبلما ابتدران إليو ،كىو أكىل ما يسلك
كإذا دقٌقنا النٌظر أك رجعنا قهقرة إىل الوراء؛ لنقتبس من نور كل من أدىل دلوه ُب ىذا اجملاؿ
(أصوؿ الفقو) ،من كوكبة العلماء اعبهابذة الفضبلء ،الذين أكرمهم هللا تعاىل حبمل لواء ىذا العلم،
الشريعة كال ٌدراسات اإلسبلمية إال أف تكوف لو قدرة
يتبحر ُب علوـ ٌ
الذم ال يبكن ألحد فبن أراد أف ٌ
كملكة عظيمة ُب فهم أصوؿ الفقو ،كال شك أف القياس من أكرب علوـ األصوؿ ،كالذم هبعل القياس
قياسا صحيحا مقبوال كمعتربا ىو موافقة الفرع األصل ُب العلة ،ك ٌأكؿ مسلك من مسالك العلة
اؼبوصلة إىل علية الوصف ُب األصل كىو النٌص.
نصا ،كيقاؿ :نصوا فبلان سيدا :ىذا يعٍت :نصبوه .كيقاؿ:
ينص ٌ
نص ٌ
والنص معناه يف اللغة :من ٌ

نص اغبديث :أم رفعو كأسنده إىل احملدث عنو .كيقاؿ :نص فبلان :استقصى مسألتو عن شيء حىت
استخرج كل ما عنده (ِ) .كالنص عند األصولُت ،إما أف يكوف صروبا أك يكوف ظاىرا:
أوال :النص الصريح اؼبثبت للعلية :كىو ما كضع للتعليل من غَت احتماؿ ،فيكوف قاطعا ُب أتثَته،
كىذا يعٍت :ما صرح فيو الشارع بكوف الوصف علة أك سببا للحكم(ّ) ،فيقوؿ مثبل :اقطعوا يد
السارؽ لعلة كذا  ،أك لسبب كذا  ،أك ؼبوجب كذا  ،أك من أجل كذا  ،أك
ؼبؤثر كذا .
كمن أمثلة ذلك:

اؼبصرم اؼبولد كالنٌشأة ،فحفظ القرآف الكرًن كبعض اؼبختصرات كالتنبيو للشَتازم كاؼبنهاج للنٌوكم كقد أتقنو حفظا كتدريسا حىت
نسب إليو فقيل (( :اؼبنهاجي )) .كلد سنة (ْٕٓىػ ُّْْـ ) ،كتوُب سنة (ْٕٗىػ ُِّٗـ ) ،كالزركشي نسبة إىل ((الزركش))
اليت كاف يشتغل هبا .راجع اتريخ ابن قاضي شهبة ( ُُْٓ/ػ ِْٓ ).
(ُ) اؼبرجع السابق ،ص ُٖٔ.
(ِ) ػ ؾبمع اللغة العربية ،اإلدارة العامة للمعجمات كإحياء الًتاث ،ادلعجم الوسيط ،طْ ُِْٓ ىػ ََِْـ .ص ِٗ.
(ّ) عبد الكرًن بن علي بن دمحم النملة ،ادلهذب يف أصول الفقو ،طُ َُِْىػ ُٗٗٗـ ،ص َِِٕ.

ُٓ

قولو تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ (ُ) ،كقولو صلى هللا عليو:
(ِ).

إمبا جعل

االستئذاف من أجل البصر
كحاصل القوؿ ىو :أف أم صيغة موضوعة للتعليل ،كال ربتمل غَته تعد من قبيل النص ُب التعليل.
كيشًتط ُب صيغ النص الصريح ُب العلة:
أف يقوـ دليل يدؿ على أنو مل يقصد هبا التعليل ،كإف قاـ دليل على أف اؼبتكلم مل يقصد التعليل
اغبقيقي فبل تكوف صيغة للتعليل كما لو قلنا ػ مثبل ػ لشخص :مل فعلت كذا؟ فأجاب بقولو :ألجل
إين أردت ،فإف ىذه الصيغة كإف كانت صروبة ُب التعليل إال أّنا ملغاة؛ حيث إف قرينة اغباؿ ىنا
تنبٍت إىل أنو مل يقصد التعليل ،كؽبذا يقاؿ:إنو يقاؿ :استعمل اللفظ ُب غَت ؿبلو ،فيكوف ؾبازا (ّ).
اثنيا :النص الظاىر ،كاؼبراد ابلظاىر :كىو ما ال يكوف قاطعا ُب أتثَته ،فيكوف وبتمل التعليل كوبتمل
.
غَته ،كلكن التعليل بو أرجح

كمن ألفاظو ما يلي:
اللفظ األكؿ من ألفاظ النص الصريح الظاىر( :البلـ) ،كقولو تعاىل ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (ْ)كمثالو ػ أيضا ػ قولو تعاىل :ﭽ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭼ

(ٓ)

(ُ) سورة اؼبائدة ،اآلية.ِّ:

(ِ) البخارم ،أبو عبد هللا دمحم بن إظباعيل ،اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو،.
طُِْْ:ىػ ََِّـ).كتاب االستئذاف ،ابب االستئذاف من أجل البصر ،حديث رقم ، ٖٖٕٓ :جػٕ ،صُِٗ.

(ّ) عبد الكرًن بن علي بن دمحم النملة ،ادلهذب يف أصول الفقو ،طُ َُِْىػ ُٗٗٗـ ،ص َِِٖ.
(ْ) سورة الذارايت ،اآلية..ٓٔ :
(ٓ) سورة إبراىيم ،اآلية.ُ :

ُٔ

اللفظ الثاين( :إ ٌف) بكسر اؽبمزة ،كتشديد النوف ،كمنو قولو تعاىل :إنٌك إف تذرىم يضلوا عبادؾ كال
(ُ).
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اللفظ الثالث( :الباء) ،كمنو قولو تعاىل :ذلك أبّنم شاقوا هللا كرسولو كمن يشاقق هللا كرسولو فإف
(ٔ).
هللا شديد العقاب
كقولو تعاىل :فكبل أخذان بذنبو فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا كمنهم من أخذتو الصيحة كمنهم
من خسفنا بو األرض كمنهم من أغرقنا كما كاف هللا ليظلمهم كلكن كانوا أنفسهم يظلموف (ّ).
اللفظ الرابع( :أ ٍف) بفتح اؽبمزة ،كزبفيف النوف ،كمنو قولو تعاىل :أف تقولوا إمبا أنزؿ الكتاب على
(ْ)
طائفتُت من قبلنا كإف كنا عن دراستهم لغافلُت .
اللفظ اػبامس :كمن ألفاظ النص الظاىر( :الفاء) اليت دبعٌت السببية ،مثاؽبا ُب النص احملض :قولو
تعاىل :ال يقضى عليهم فيموتوا (ٓ) ،كمثاؽبا ُب طلب احملض كما ُب قولو تعاىل :اي ليتٍت كنت
معهم فأفوز فوزا عظيما (ٔ).
اللفظ السادس من ألفاظ النص الظاىر :أدكات الشرط كاعبزاء:
كمثاؽبا قولو تعاىل :اي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصبلة فاغسلوا كجوىكم كأيديكم إىل اؼبرافق
كامسحوا برؤكسكم كأرجلكم إىل الكعبُت كإف كنتم جنبا فاطٌ ٌهرك ا كإف كنتم مرضى أك على سفر أك
جاء أحد منكم من الغائط أك المستم النساء فلم ذبدكا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوىكم
(ُ) سورة نوح ،اآلية. ِٕ :

(ِ) السنن الكربى للبيهقي ،رقم اغبديثُُٗٓ ،طُِْْ:ىػ ََِّـ ،جػُ ،صِّٕ .كمسند اإلمام أمحد ،الباب الثامن،

جػّٖ ،صِٔٗ .قاؿ األلباين :حسن صحيح .انظر :األلياين ،دمحم انصر الدين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،

طِ ( ،بَتكت :ا ؼبكتب اإلسبلميَُْٓ - ،ق – ُٖٓٗـ) ،جُ /ص ُُٗ.
(ٔ) سور اغبشر ،اآلية.ْ :
(ّ) سورة العنكبوت ،اآلية. َْ :
(ْ) سورة األنعاـ ،اآلية. ُٓٔ :
(ٓ) سورة فاطر ،اآلية. ّٔ :
(ٔ) سورة النساء ،اآلية. ّٕ :

ُٕ

كأيديكم منو ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج كلكن يريد ليطهركم كليتم نعمتو عليكم لعلكم
(ُ).
تشكركف
كمنو قولو تعاىل :أايما معدكدات فمن كاف منكم مريضا أك على سفر فعدة من أايـ أخر كعلى
الذين يطيقونو فدية طعاـ مسكُت فمن تطوع خَتا فهو حَت لو كأف تصوموا خَت لكم إف كنتم تعلموف
(ِ) ،ككذلك قولو ملسو هيلع هللا ىلص :من أحيا أرضا ميتة فهي لو (ّ) ،كقولو :من ابع لببل قد أبٌرت
فثمرىا للبائع إال أف يشًتط اؼببتاع (ْ) ،فالظاىر أف التأبَت علة لكوف الثمرة للبائع ،كما يكوف
اغبمل علة لوجوب النفقة.
اللفظ السابع من ألفاظ النص الظاىر( :من التعليلية) :
كمن أمثلتو:
قولو تعاىل :أك كصيب من السماء فيو ظلمات كرعد كبرؽ هبعلوف أصابعهم ُب آذاّنم من الصواعق
(ٓ)
حذر اؼبوت كهللا ؿبيط ابلكافرين .
اللفظ الثامن من ألفاظ النص الظاىر( :إذ) :بكسر اؽبمزة ،كسكوف الذاؿ ،كقولو تعاىل :كلن
ينفعكم اليوـ إذ ظٌلمتم أنكم ُب العذاب مشًتكوف (ٔ) ،كقولو تعاىل :كقاؿ الذين كفركا للذين
(ٕ).
آمنوا لو كاف خَتا ما سبقوان إليو كإذ مل يهتدكا بو فسيقولوف ىذا إفك قدًن
أم :ألجل ظلمكم ُب الدنيا ،كىي دبنزلة البلـ ،كمن العلماء من قاؿ :إّنا للتعليل ،كلكن ىذا
التعليل مل يستفد من لفظها ،كلكنو مستفاد من اؼبعٌت .كالبعض اآلخركف قالوا :إّنا ال تكوف للتعليل،
(ُ).
كيكوف معٌت اآلية ىنا :إذ ثبت ظلمكم
(ُ) سورة اؼبائدة ،اآلية. ٔ :
(ِ) سورة البقرة ،اآلية.ُْٖ:

(ّ) سنن أبو داود ،ابب ُب إحياء اؼبوات ،صُّّ،جػ ٖ ،صُّّ .و سنن الكربى للبيهقي ،جػٔ ،ص ٗٗ .كصححو
الًتمذم ص ِْٓ.انظر :األلياين ،دمحم انصر الدين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،اؼبرجع السابق ،ج ٓ /ص

ّّٓ.

(ْ) صحيح البخاري ،ابب من ابع لببل قد أبٌرت أك أرضا ،الرقم ،َِِٓ:جػٕ ،صِّْ.
(ٓ) سورة البقرة ،اآلية. ُٗ:
(ٔ) سورة الزخرؼ ،اآلية. ّٗ :
(ٕ) سورة األحقاؼ  :اآلية ُُ.

ُٖ

أم لفظ وبتمل التعليل ،كوبتمل غَته احتماال مرجوحا ،أك أخذ التعليل من معٌت
كاػببلصة :أ ٌف ٌ
(ِ).
النص ال من لفظو :فهو من قبيل النص الظاىر اؼبثبت للعلية
ادلسلك الثاين :اإلمجاع:

كاؼبراد بو :اتفاؽ ؾبتهدم العصر على أف ىذا الوصف اؼبعُت علة للحكم اؼبعُت.
كبعبارة أخرل :أف يذكر ما يدؿ على إصباع األمة ُب عصر من األعصار على كوف الوصف اعبامع
علة غبكم األصل ،إما قطعا ،أك ظنا؛ فإنو كاؼ ُب اؼبقصود.
(ّ).
كقد يراه البعض مقدما على الظواىر من النصوص ُب الرتبة؛ ألنو ال يتطرؽ إليو احتماؿ النسخ
كىو نوعاف:
النوع األ كؿ :إصباع على علة معينة :كتعليل كالية اؼباؿ ابلصغر .كذلك كإصباعهم على كوف الصغر
(ْ)
علة لثبوت الوالية على الصغَت ُب قياس كالية النكاح على كالية اؼباؿ.
مثاؿ آخر :أف األخ الشقيق مقدـ ُب اإلرث على األخ ألب إصباعا ،كالعلة ىي :امتزاج النسبُت:
نسب األـ كنسب األب كاختبلطهما .ككذلك أف الغاصب يضمن ما أتلف من ماؿ،
(ْ).
كالعلة :كوف التالف ماال قد تلف ربت اليد العادية إصباعا
النوع الثاين :إصباع على أصل التعليل ،كإف اختلفوا ُب عُت العلة ،كإصباع السلف على أف الراب ُب
.
األكصاؼ األربعة معلل ،كاختلفوا ُب إف العلة ماذا؟
ادلسلك الثالث :ادلناسبة:

(ُ) النملة ،عبد الكرًن بن علي بن دمحم ،ادلهذب يف أصول الفقو ادلقارن .طُ ( ،الرايض :مكتبة الرشدَُِْ ،ىػ ُٗٗٗـ)،
صََِّ.
(ِ) اؼبرجع السابق.

(ّ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طِ ُُّْىػُِٗٗـ ،جػ ٓ ،ص ُْٖ.

(ّ) اإلماـ العبلمة سيف الدين أبو اغبسن علي بن أيب علي بن دمحم بن سامل اآلمدم اغبنبلي ٍب الشافعي ،كلد دبدينة ((آمد)) ػ
كىي اؼبعركؼ ب (( داير بكر )) كالواقعة جبنوب دكلة تركيا األف ػ ،كلد سنة ( ُٓٓىػ ُُٔٓـ) ،كتوَب ُب عاـ ُّٔىػ

ُِّّـ) ،اإلحكام يف أصول الفقو ، ،طُُِْْ :ىػ ََِّـ ،جػّ ،ص ُّٕ.

(ْ) النملة ،عبد الكرًن بن علي بن دمحم  ،ادلهذب يف أصول الفقو ،اؼبرجع السابق صَُِّ.

ُٗ

كىي :أف يكوف بُت الوصف كاغبكم مبلئمة؛ حيث يًتتب على تشريع اغبكم عنده ربقيق مصلحة
شرعية للناس أك دفع مفسدة عنهم ،كاإلسكار ،فإنو كصف مبلئم لتحرًن اػبمر ،كال يبلئمو كونو
(ُ)
سائبل أك بلوف كذا ،أك بطعم كذا ،كاإلسكار اؼبناسب للتحرًن دكف غَته.
كالصغر كصف مبلئم لثبوت الوالية لؤلب ُب تزكيج البنت البكر الصغَتة؛ ألنو مظنة العجز عن
(ِ)
إدراؾ اؼبصلحة ،كُب ثبوت الوالية دفع للضرر عن العاجز ،كدفع الضرر مصلحة مقصودة للشارع.
كىي من الطرؽ اؼبعقولة ،كيعرب عنها ابإلخالة كابؼبصلحة كابالستدالؿ كبرعاية اؼبقاصد.
(ّ)
كيسمى استخراجها :زبريج اؼبناط؛ ألنو إبداء مناط اغبكم.
كىي عمدة كتاب القياس كغمرتو كؿبل غموضو ككضوحو .كال يلجأ اجملتهد ؽبذا اؼبسلك إال عند
(ْ)
عدـ كجود النص أك اإلصباع على أف الوصف علة.
كأستحسن أف أػبٌص أقواؿ العلماء ػ ُب تعريف اؼبناسبة ػ فيما جاء ُب (احملصوؿ) ،أف الناس ذكركا
(ٓ)
ُب تعريف اؼبناسب شيئُت:
األكؿ :أنو الذم يفضي إىل ما يوافق اإلنساف ربصيبل كإبقاء ،كقد يعرب عن التحصيل جبلب اؼبنفعة،
كعن اإلبقاء بدفع اؼبضرة؛ ألف ما قصد إبقاؤه فإزالتو مضرة ،كإبقاؤه دفع للمضرة(ٔ).
(ُ) كىبة الزحيلي ،الوجيز يف أصول الفقو ،طُ ُُْٗىػ ُٗٗٗـ ،ص ٖٕ.
(ِ) اؼبرجع السابق ،ص ٖٕ.

(ّ) أبو حامد الغزايل الشافعي ،أساس البالغة ،ط ُُّْىػ ُّٗٗـ ،ص ُُٓ .

(ْ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طِ ُُّْىػُِٗٗـ ،جػ ٓ ،ص َِٔ
كاإلماـ الشوكاين  ،أبو علي بدر الدين دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا بن اغبسن بن دمحم بن صبلح بن إبراىيم بن دمحم العفيف بن
دمحم بن رزؽ الشوكاين ،اؼبولود ( ُُّٕىػ َُٕٔـ تَُِٓ :ىػ ُّْٖـ ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول،

جػِ ،طُُُِْ ،ىػ َََِـ ،جػِ ،ص ٖٔٗ.

(ٓ) اإلماـ الرازم ،احملصول يف علم أصول الفقو ،ص ُٖٓ جػٓ ،ط مؤسسة الرسالة ،جػٓ ،ص ُٖٓ.

(ِ) اإلماـ الرازم ،احملصول يف علم أصول الفقو ،ص ُٕٓ جػٓ ،ط مؤسسة الرسالة ،جػٓ ،ص ُٖٓ .كاإلماـ الرازم ىو :
دمحم بن عمر بن اغبسُت بن علي القرشي التميمي البكرم الطربستاين ،ابن خطيب الرم اؼبشهور بفخر الدين الرازم .كلد ُب شهر
رمضاف من عاـ ( ْْٓ ىػ ُب مدينة الرم ،كىي العاصمة الكربل ُب القرف السادس اؽبجرم لببلد العراؽ العجمي ،شرقي سلسلة
شواؿ من سنة ( َٔٔىػ ) دبدينة ىراة...
اعبباؿ اإليرانية الكربل .كتوُب رضبو هللا يوـ اإلثنُت أكؿ ٌ
(ِ) اؼبرجع السابق ،صُٖٓ.

َِ

ٍب إف ىذا التحصيل كاإلبقاء ،قد يكوف معلوما ،كقد يكوف مظنوان ،كعلى التقديرين ،فإما أف يكوف
دينيا ،أك دنيواي.
كاؼبنفعة عبارة عن اللذة أك ما يكوف طريقا إليها ،كاؼبضرة عبارة عن األمل ،أك ما يكوف طريقا إليو.
كاللذة قيل :إّنا ُب حدىا :إّنا إدراؾ اؼببلئم .كاألمل :إدراؾ اؼبناُب.
كلكن الرازم يرل أنو ال هبوز ربديدنبا ،ألّنما من أظهر ما هبده اغبي من نفسو ،كيدرؾ ابلضركرة
التفرقة بُت كل كاحد منهما كبينهما كبُت غَتنبا .كأنو ما كاف كذالك يعتذر تعريفو دبا ىو أظهر منو

(ِ).

الثاين :أنو اؼببلئم ألفعاؿ العقبلء ُب العادات ،فإنو يقاؿ :ىذه اللؤلؤة تناسب ىذه اللؤلؤة ُب اعبمع
(ّ)
بينهما ُب سلك كاحد متبلئم
كعلى ىذا فإف اإلماـ الشوكاين ػ رضبو هللا ػ يقوؿ :أبنو قد اختلف ُب تعريفها القائلوف دبنع التعليل
(ْ) .
أفعاؿ هللا سبحانو ابألغراض ،كالقائلوف بتعليلها هبا

تقسيماتو:

كينقسم اؼبناسب إىل قسمُت :حقيقي كإقناعي.
كمن العلماء من هبعلو ثبلثة أقساـ :دنيوم ،كأخركم ،كإقناعي)ُ(.
كلو تقسيمات أخرل ذكرىا كثَت من اؼبؤلفُت األصولُت ،منهم الزركشي ػ رضبو هللا ػ ُب كتابو (البحر
احمليط ُب أصوؿ الفقو) (ِ) ،كيبكن الرجوع إليو ؼبن أراد التٌوسع ُب اؼبوضوع كالتٌطلع على غَت ما ذكر
ىنا.
كأما اغبقيقي ،فإنو ينقسم إىل ما ىو كاقع ُب ؿبل الضركرة ،كؿبل اغباجة كؿبل التحسُت.

(ّ) اإلماـ الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،طُ ُُِْىػ َََِـ ،جػِ ،ص ََٗ.
(ْ) اؼبرجع السابق ،صٕٖٗ.

(ُ) اإلماـ الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،طُ ُُِْىػ َََِـ ،جػِ ،ص ََٗ ،كاإلماـ
الرازم ،احملصوؿ ،ط مؤسسة الرسالة ،جػٓ ،ص ُٗٓ .

(ِ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طُُِّْ :ىػ ُِٗٗـ ،جػٓ ،ص َِٖ .

ُِ

أكال :الضركرم:
ىو اؼبتضمن حفظ مقصود من اؼبقاصد اػبمس اليت مل زبتلف فيها الشرائع ،بل ىي مطبقة على
(ُ)
حفظها ،كىي طبسة.
كاإلماـ الشافعي ػ رضبو هللا ػ ؼبا تعرض لتعريف الضركرية فقاؿ :فأما الضركرية ،فمعناىا ال بد من
قياـ مصاّب الدين كالدنيا ،حبيث إذا فقدت مل ذبر مصاّب الدنيا على استقامة ،بل على فساد كهتارج
(ِ)
كفوت حياة ،كُب اآلخرل فوت النجاة كالنعيم ،كالرجوع ابػبسراف اؼببُت .
أحدىا :حفظ النفس بشرعية القصاص ،فإنو لوال ذلك لتهارج اػبلق ،كاختل نظاـ اؼبصاّب.
اثنيا:حفظ الدين بشرعية القتل ابلردة ،كالقتاؿ للكفار.
اثلثا :حفظ العقل بشرعية على شرب اؼبسكر ،فإف العقل ىو قواـ كل فعل تتعلق بو مصلحة،
فاختبللو يؤدم إىل مفاسد عظيمة.
رابعا :حفظ اؼباؿ :أبمرين:
ُػ إهباب الضماف على اؼبعتدم فيو ،فإف اؼباؿ قواـ العيش.
ِػ إهباب القطع ابلسرقة.
خامسا:حفظ النسل :ربرًن الزىن كإهباب العقوبة عليو ،فإف األسباب كاعية إىل التناصر كالتعاضد
(ّ).

كالتعاكف الذم ال يتأتى العيش إال بو عادة
(ْ).
كقد زاد بعض اؼبتأخرين سادسا ،كىو حفظ األعراض
اثنيا :اغباجي:
كيقوؿ اإلماـ الشاطيب ػ رضبو هللا ػ ُب تعريف اغباجيات :كأما اغباجيات  ،فمعناىا ،مفتقر إليها من
حيث التوسعة كرفع الضيق اؼبؤدم ُب الغالب إىل اغبرج كاؼبشقة البلحقة يفوت اؼبطلوب ،فإذا مل تراع
(ُ) اؼبرجع السابق ،ص َِٗ .

(ِ) العبلمة احملقق أيب إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الشاطيب ،ادلوافقات ،طُ ُُْٕىػ ُٕٗٗـ ،مػِ صُٕ.
(ّ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طُُِّْ :ىػ ُِٗٗـ ،جػٓ ،صَِٗ .
(ْ) اؼبرجع السابق ،ص َُِ.

ِِ

دخل على اؼبكلفُت ػ على اعبملة ػ اغبرج كاؼبشقة ،كلكنو ال يبلغ مبلغ الفساد العادم اؼبتوقع ُب
(ُ).
اؼبصاّب العامة
ٍب أضاؼ شيخ اؼبقاصديُت ( اإلماـ الشاطيب ) ،إىل ىذا ػ موضحا لذلك ػ أّنا جارية ُب العبادات:
كالرخص اؼبخففة ابلنسبة إىل غبوؽ اؼبشقة ابؼبرض كالسفر.
كُب العادات :كإابحة الصيد كالتمتع ابلطيبات فبا ىو حبلؿ ،مأكبل كمشراب كملبسا كمسكنا
كمركبا ،كما أشبو ذلك.
كُب اؼبعامبلت :كالقراض ،كاؼبساقات ،كالسلم ،كإلقاء التوابع ُب العقد على اؼبتبوعات ،كثمرة
الشجر ،كماؿ العبد.
كُب اعبناايت :كاغبكم ابللوث ،كالتدمية ،كالقسامة ،كضرب الدية على العاقلة ،كتضمُت الصناع،
(ِ).
كما أشبو ذلك
اثلثا :التحسيٍت:

كأما التحسينيات ،فمعناىا :األخذ دبا يليق من ؿباسن العادات ،كذبنب اؼبدنسات اليت أتنفها العقوؿ
(ّ).
الراجحات ،كهبمع ذلك قسم مكارـ األخبلؽ
كىو ضرابف:
(ْ)
الضرب األكؿ :غَت معارض للقواعد ،يعٍت :قواعد الشرع
كتحرًن النجاسة ،فإف نفرة الطباع معٌت يناسب ربريبها ،حىت أنو وبرـ التضخم ابلنجاسة ببل عذر.
ككسلب اؼبرأة عبارة النكاح؛ الستحياء النساء من مباشرة العقود على فركجهن؛ إلشعاره بتوقاف
نفوسهن إىل الرجاؿ ،كىو غَت الئق ابؼبركءة .ككاعتبار الشهادة ُب النكاح لتعظيم شأنو ،كسبيزه عن
السفاح ابإلعبلـ كاإلظهار.
(ٓ).
الضرب الثاين من أضرب التحسيٍت :اؼبعارض لقواعد الشرع
(ُ) اإلماـ الشاطيب ،ادلوافقات ،طُُُْٕ :ىػ ُٕٗٗـ ،مػِ ،ص ُِ.
(ِ) اإلماـ الشاطيب ،ادلوافقات ،طُُُْٕ :ىػ ُٕٗٗـ ،ص ُِ.

(ّ) اإلماـ الشاطيب ،ادلوافقات ،طُ ُُْٕىػ ُٕٗٗـ ،مػ ِ ،صِِ.

(ْ) العبلمة الشيخ دمحم بن أضبد الفتوحي ،شرح الكوكب ادلنري ،ط ُُّْىػ ُّٗٗـ ،مػْ ،ص ُٕٔ.
(ٓ) اؼبرجع السابق ،ص ُٖٔ.

ِّ

كمن أمثلة ذلك :كالكتابة ،كىي :بيع سيد رقيقو نفسو دباؿ ُب ذمتو ،يصح السلم فيو ،مباح معلوـ
منجم بنجمُت فصاعدا ،أك منفعة مؤجلة.
فإف الكتابة منة حيث كوّنا مكرمة ُب القاعدة مستحسنة احتمل الشرع فيها جزـ قاعدة فبهدة،
كىي امتناع بيع اإلنساف ماؿ نفسو كمعاملة عبده.
كىذا القسم يتعلق كلو ابلدنيا ،كقد يتعلق ابآلخرة ،كتزكية النفس كرايضتها كهتذيب األخبلؽ
اؼبؤدية إىل امتثاؿ األمر كاجتناب النهي.
كقد يتعلق ابلدارين ،كإهباب الكفارات ،إذ وبصل هبا الزجر عن تعاطي األفعاؿ اؼبوجبة ؽبا،
كربصيل تبلقي الذنب الكبَت(ُ).
(ِ)
كفائدة مراعاة ىذا الًتتيب :أنو إذا تعارض مصلحتاف كجب إعماؿ الضركرة اؼبهمة كإلغاء التتمة.
كأما اإلقناعي :فهو الذم يظهر منو ُب ابدئ األمر أنو مناسب ،لكن إذا حبث عنو حق البحث
ظهر خببلفو ،كقوؽبم ُب منع بيع الكلب قياسا على اػبمر كاؼبيتة :إف كوف الشيء قبسا يناسب
إذاللو ،كمقابلتو ابؼباؿ ُب البيع إعزاز لو ،كاعبمع بينهما تناقض ،فإذا كاف ىذا الوصف يناسب عدـ
جواز البيع ألف اؼبناسبة مع االقًتاف دليل العلية فهذا ػ كإف كاف ـبيبل ػ فهو عند النظر غَت مناسب ،إذ
ال معٌت لكوف الشيء قبسا إال عدـ جواز الصبلة معو  ،كال مناسبة بينو كبُت عدـ جواز البيع.
كقد ينازع ُب أف اؼبراد بكونو قبسا منع الصبلة معو ،بل ذلك من صبلة أحكاـ النجس ،كحينئذ
(ّ).
فالتعليل بكوف النجاسة يناسب اإلذالؿ ليس إبقناعي
ادلسلك الرابع :الدوران:

كيعرب عنو كما قاؿ الزركشي ػ رضبو هللا ػ ابعبرايف كالطرد كالعكس ،كأنو ىو :أف يوجد اغبكم عند
كجود كصف كيرتفع عند ارتفاعو ُب صورة كاحدة .كمن أمثلتو :كالتحرًن مع السكر ُب العصر :فإنو
(ُ) كاإلماـ األصويل اؼبفسر فخر الدين دمحم بن عمر بن اغبسُت الرازم ،احملصول يف علم أصول الفقو ،ط مؤسسة الرسالة،
جػٓ ،ص ُُٔ.

(ِ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طُُِّْ :ىػ ُِٗٗـ ،جػٓ ،ص ُِّ .كالقاضي البيضاكم ،اإلهباج يف شرح
ادلنهاج على منهاج الوصول ،ط دار العلمية ببَتكت لبناف ُُْٔىػ ُٓٗٗـ ،جػّ ،ص ٓٓ.

(ّ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طُُِّْ :ىػ ُِٗٗـ ،جػٓ ،ص ُِّ .كالفتوحي ،شرح الكوكب ادلنري ،ط
ُُّْ ىػ ُّٗٗـ ،جػْ ،صُِٕ.

ِْ

ؼبا مل يكن مسكرا مل يكن حراما ،فلما حدث السكر فيو كجدت اغبرمة ٍب ؼبا زاؿ السكر بصَتكرتو
(ُ).
فزاؿ التحرًن ،فدؿ على أف العلة (السكر)
كأما ُب صورتُت ،كوجوب الزكاة مع ملك نصاب قاـ ُب صورة أحد النقدين ،كعدمو مع عدـ
شيء منها ،كما ُب ثياب البذلة؛ حيث ال ذبب فيها الزكاة لفقد شيء فبا ذكر.
كمن أمثلتو:
قولو (ص) ُب حديث ابن اللتبية حُت استعملو النيب (ص) على بعض أعمالو ،فجاء هبدااي لنفسو
ً
ً
م
فقاؿ :ىذا لكم ،كىذا يل ،فخطب النيب (ص) كقاؿ ... :فىػلى َّما قىد ىـ قى ىاؿ :ىى ىذا لى يك ٍم ىكىى ىذا أ ٍيىد ى
ت أىبً ًيو أىك بػي ً
ًيل ،قى ىاؿ« :فىػه َّبل جلىس ًُب بػي ً
ت أ ًٌيم ًو ،فىػيىػٍنظيىر يػي ٍه ىدل لىوي أ ٍىـ الى؟ ىكالَّ ًذم نىػ ٍف ًسي بًيى ًدهً الى
ٍ ىٍ
ى ى ى ىٍ
َيٍخ يذ أىح هد ًمٍنو شيػئا إًَّال جاء بًًو يػوـ ً
القيى ىام ًة ىٍوب ًمليوي ىعلىى ىرقىػبىتً ًو ،إً ٍف ىكا ىف بىعً نَتا لىوي ير ىغاءه ،أ ٍىك بىػ ىقىرةن ىؽبىا
ى ي ى ي ىٍن
ى ى ىٍ ى
ًً
ً
ت ،اللَّ يه َّم ىى ٍل
يخ ىو هار ،أ ٍىك ىشا نة تىػٍيػ ىع ير» يٍبَّ ىرفى ىع بًيىده [ص ]َُٔ:ىح َّىت ىرأىيٍػنىا عي ٍفىرىة إًبٍطىٍيو« :اللَّ يه َّم ىى ٍل بىػلَّ ٍغ ي
(ِ).
ت» ثىبلى ناث
بىػلَّ ٍغ ي
كأما إفادتو العلية ،فإف علماء األصوؿ اختلفوا ُب ذلك إىل مذاىب كآراء ،كسأكتفي ابإلشارة إىل
(ّ).
كجود اػببلؼ الوارد ُب إفادة الدكراف للعلية؛ خوفا من التطويل
كلكن اعبمهور ذىبوا إىل أنو يفيد العلية ،بشرط عدـ اؼبزاحم؛ ألف العلة الشرعية ال توجب اغبكم
(ْ).
بذاهتا ،كإمبا ىي عبلمة منصوبة ،فإذا دار الوصف مع اغبكم .غلب على الظن كونو معرفا لو
كزاد الزركشي أنو ينزؿ دبنزلة الوصف اؼبؤمأ إليو أبف يكوف علة كإف خبل عن اؼبناسبة .كأسند ىذا
(ٓ).
القوؿ إىل اعبمهور...
(ُ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طُُِّْ :ىػ ُِٗٗـ ،جػٓ ،ص ِّْ .كاإلماـ الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل
حتقيق احلق من علم األصول ،طُُُْٓ :ىػ َََِـ ،ص ُٕٗ .كاإلماـ الفقيو األصويل الشافعي كماؿ الدين دمحم بن دمحم بن

عبد الرضبن اؼبعركؼ ب ( ابن الكاملية ) اؼبتوَب سنة ْٕٖ ىػ  ،تيسري الوصول إىل منهاج األصول من ادلنقول وادلعقول

( ادلختصر ) ،طُُِّْ :ىػ ََِِـ ،جػٓ ،ص َِّ.

(ُ) صحيح البخاري ،اؼبرجع السابق ،كتاب اؽببة كفضلها كالتحريض عليها ،ابب من مل يقبل اؽبدية لعلة ،حديث رقم،ِٕٓٗ :
جّ/صُٗٓ.

(ّ) الزركشي ،البحر احمليط علم أصول الفقو ،طُُِّْ :ىػ ُِٗٗـ ،جػٓ ،ص ِّْ.
(ْ) ادلرجع السابق.

(ٓ) اإلماـ الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،طُُُِْ :ىػ َََِـ ،ص ُٕٗ.

ِٓ

كخبلصة الكبلـ ُب ىذا اؼبسلك ىي :أف الدكر يستلزـ اؼبدار كالدائر ،كاؼبدار ىو اؼبدعى عليتو،
(ُ)
كالقتل اؼبوصوؼ ،كالدائر ىو اؼبدعى معلوليتو كوجوب القصاص
(ٔ).
كذكر اإلماـ الشوكاين نقبل عن الصفي اؽبندم ،أنو قاؿ :ىو اؼبختار
ادلسلك اخلامس :السرب والتقسيم:

أما السرب كالتقسيم ،فمعناه ُب اللغة :من سرب يسرب سربا.
(ِ)
ً
السرب دبعٌت كاحد ،أم األصل كاللوف كاؼبنظر.
السرب ك َّ
ك ٌ
كالسرب يعٌت :االختبار(ّ) ،أم :اختبار األكصاؼ احملتملة للعلية ،ؼبعرفة الوصف الصاّب منها للتعليل
بو ،كإبطاؿ ما عداه من األكصاؼ ،غَت الصاغبة للتعليل .كىي عملية أتٌب بعد مرحلة التقسيم،
الذم يقوـ على حصر األكصاؼ احملتملة للعلية كصبعها؛ بغية التصفية كالتنقية كاالختبار (ْ) ،كعلماء
(ٓ).
اؼبنطق يسمونو ب ( القياس الشرطي اؼبنفصل ) ،فإف مل يكن تقسيما ظبوه ابؼبتصل
كقد ذكر العلماء سبب تسميتو هبذا االسم ،كىو أف اؼبناظر ُب العلة يقسم الصفات كىبترب كل
كاحد منها ُب أنو ىل يصح للعلية أـ ال؟
(ُ) الزركشي ،البحر احمليط يف علم األصول ، ،طُُِّْ :ىػ ُِٗٗـ ،جػٓ ،صِّْ.

(ٔ) كاإلماـ الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،طُُُِْ :ىػ َََِـ ،الزركشي ،البحر احمليط يف

علم أصول الفقو ،طُُِّْ :ىػ ُِٗٗـ ،جػ ٓ ،ص ِْ.

(ِ) ابن منظور ،لسان العرب ،ط دار اؼبعارؼ ،مػ ّ ،ص َُِٗ .كإظباعيل بن ضباد اعبوىرم ،الصحاح ،اتج اللغة وصحاح
العربية ،ط دار العلم للمسلمُت َُٗٗـ كانوف الثاين /يناير.

(ّ) قطب مصطفى سانو ،أستاذ الفقو كأصولو بكلية معارؼ الوحي كالعلوـ اإلنسانية اعبامعة اإلسبلمية العاؼبية دباليزاي ،معجم
مصطلحات أصول الفقو عريب ـ إجنليزي ،طَُُِْ :ىػ َََِـ ،ص َِّ.

(ْ) اؼبرجع السابق ،ص ِّ .كخالد رمضاف حسن ،معجم أصول الفقو ،طُُٖٗٗ :ـ ،ص ُْْ .كعبد الكرًن ،اؼبهذب ُب
علم أصوؿ الفقو اؼبقارف ،طَُُِْ :ىػ ُٗٗٗـ ،مػ ٓ ،ص َِٕٔ.

(ٓ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طُُِّْ :ىػ ُِٗٗـ ،جػٓ ،ص ِِِ .كاإلماـ الشوكاين ،إرشاد الفحول،

طُُُِْ :ىػ َََِـ ،جػِ ،ص ِٖٗ .كالعبلمة عبلء الدين أيب اغبسن علي بن سليماف اؼبرداكم اغبنبلي ،التحبري شرح
التحرير ،طُُُِْ :ىػ َََِـ ،مػ ٔ ،ص ّّٓ.

ِٔ

كالتقسيم ىو :حصر األكصاؼ اؼبظنوف صبلحها ألف وبكم بو على شيء بشيء .كىذا الطريق
ظبي هبذا االسم؛ ألنو يتوقف على حصر العلل كتقسمهاٍ ،ب تفحصها كاحدة كاحدة ،فحذؼ غَت
الصاّب كإثبات الصاّب منها للعلية.
(ُ)
كالسرب كالتقسيم ،نبا أحد مسالك العلة كالطرؽ إىل معرفتها كإثباهتا.
(ِ)
كىو قسماف:
أحد نبا :أف يدكر بُت النفي كاإلثبات ،كىو اؼبنحصر.
كىو :أف وبصر األكصاؼ اليت يبكن التعليل هبا للمقيس عليوٍ ،ب اختيارىا كإبطاؿ ما ال يصلح منها،
بدليلو :إما بكونو طردا ،أك ملغى ،أك نقص الوصف أك كسره ،أك إخفائو كاضطرابو ،فيتعُت الباقي
للعلية ،كىو قطعي إلفادة العلة ،كهبوز التمسك بو ُب القطعيات كالظنيات.
فمثاؿ األكؿ :قولنا :العامل إما أف يكوف قديبا أك حاداث ،بطل أف يكوف قديبا فثبت أنو حادث.
كالثاين :ىو :أف ال يكوف كذلك كىو اؼبنتشر.
كمن أمثلتو :قولنا :كالية اإلجبار إما أف ال تعلل أك تعلل ابلبكارة أك الصغر أك األبوة أك غَتىا.
(ّ).
كالكل ابطل إال الثاين ،فاألكؿ ابإلصباع ،كالثالث كالرابع لقولو (ص) :الثيب أحق بنفسها
فيتعُت الثاين .كذكر غَت كاحد نقبل عن الصفي اؽبندم قولو :أف حصوؿ ىذا القسم من الشرعيات
(ْ).
عسر جدا
كيشًتط أف يكوف اغبكم ُب األصل معلبل دبناسب ،خبلفا للغزايل ،كيلتحق بو الطردم إذا قاـ
اإلصباع على أصل تعليلو ،كما لو قاـ اإلصباع على تعليل حكم أبحد أكصاؼ ٍب قاـ الدليل على
إبطاؽبا كلها خبل كاحدا ،فيتعُت للتعليل كإف كاف طرداي كإال اختلف اإلصباع.
(ُ) خالد رمضاف حسن ،معجم أصول الفقو ،طُُٖٗٗ :ـ ،ص ُْْ .كعبد الكرًن ،ادلهذب يف علم أصول الفقو ادلقارن،
طَُُِْ :ىػ ُٗٗٗـ ،مػ ٓ ،ص َِٕٔ.
(ِ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طُُِّْ :ىػ ُِٗٗـ ،جػٓ ،ص ِِِ.

(ّ) صحيح مسلم ،ابب استئذاف ُب نكاح ابلنطق كالبكر ،الرقم ،ِْٓٔ :جػٕ ،ص ِِْ .وسنن أيب داود ،ابب ُب الثيب،
الرقم ،ُٕٗ :ص ْْٗ ،جػٓ .،والنسائي ُب سننو :ابب استئمار األب البكر ُب نفسها ،الرقم ،ُِِّ:جػَُ ،ص ّْٖ.

ومسند اإلمام أمحد ،ابب بداية مسند عبد هللا بن العباس ،الرقم ،ُٕٗٗ :جػْ ،ص ُّّ .

(ْ) الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،طُُُِْ :ىػ َََِـ ،جػِ ،ص ّٕٗ.

ِٕ

كأف يقع االتفاؽ على أف العلة ال تركيب فيها ،كما ذبد ذلك ُب مسألة الراب ،كأما ُب غَتىا فبل
يكفي ،فإنو كإف بطل كونو علة مستقلة جاز أف يكوف جزءا من أجزائها.
كإذا انضم إىل غَته صار علة مستقلة ،كحينئذ فبل يكفي ُب إبطاؿ سائر األقساـ علة أك جزءا من
العلة ،كأف يكوف حاصرا عبميع األكصاؼ.
كذلك أبف يوافقو اػبصم على اكبصارىا ُب ذلك ،أك يعجز عن إظهار كصف زائد ،كإال فيكفي
اؼبستدؿ أف يقوؿ :حبثت عن األكصاؼ فلم أجد سول ما ذكرتو ،كاألصل عدـ ما سواىا ،كىذا ػ
كما قاؿ العلماء ػ :إذا كاف أىبل للبحث.
كانزع ُب ذلك بعض اؼبتأخرين من األصولُت ،فقالوا :قوؿ اؼبعلل ُب جواب طالب اغبصر :حبثت
كسربت فلم أجد غَت ىذه األشياء ،فإف ظفرت بعلة أخرل فأبرزىا ،كإال فيلزمك ما يلزمٍت.
قالوا :ىذا فاسد؛ ألف سربه ال يصلح دليبل؛ ألف الدليل ما يعلم بو اؼبدلوؿ ،كؿباؿ أف يعلم طالب
اغبصر االكبصار ببحثو كنظره ،كجهلو ال يوجب على خصمو أمرا.
(ُ).
كاختار ابن برىاف ُب األكسط ػ كما جاء ُب البحر احمليط ػ الفصل بُت اجملتهد كغَته
اؼبذىب الثاين :أنو حجة ُب العلميات فقط؛ ألنو وبصل غلبة الظن .كنسب الزركشي ىذا اؼبذىب
(ِ).
صححو
إىل إماـ اغبرمُت اعبويٍت ،كابن برىاف كابن السمعاين ،كأف الصفي اؽبندم ٌ
اؼبذىب الثالث :أنو حجة للناظر ،دكف اؼبناظر .كاختاره اآلمدم.
كاالختبلؼ الوارد ُب ىذا اؼبسلك ،كغَته من اؼبسالك أك الطرؽ الدالة على العلية اختبلؼ قدًن،
كمعلوـ ُب الكتب األصولية.
كأكدت أف ال أطيل اػبوض ُب ىذه االختبلفات؛ تفاداي من اؼبيل كاػبركج من اؼبراـ كالغاية (ّ).
كذلك؛ أ ٌف مصادر كمراجع أصوؿ الفقو مفعوعمة بذكر ىذه االختبلفات؛ فينبغي الرجوع إليها عند
اغباجة إىل اؼبزيد.

(ُ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طُُِّْ :ىػ ُِٗٗـ ،جػٓ ،ص ِِّ

كاإلماـ الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،طُُُِْ :ىػ َََِـ ،جػِ ،ص ّٖٗ .

(ِ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طُُِّْ :ىػ ُِٗٗـ ،جػٓ ،ص ِِّ.
(ِ) اؼبرجع السابق ،ص ِِّ.

ِٖ

ِٗ

ادلبحث الثاين :يف العلة.
ادلطلب األول :تعريف العلّة لغة واصطالحا:

العلة ُب اللغة :من عل يعل علة ،كالعلة معناىا :اؼبرض ،كصاحبها معتل .قاؿ ابن األعرايب :عل
اؼبريض علة فهو عليل (ُ) ،كقيل :العلة :اؼبرض الشاغل (ِ) ،كعلة الشيء :ما يتوقف عليو ذلك
(ّ)،
الشيء
كالعلة ُب اصطبلح األصوليُت:
من اؼبعلوـ لعلماء األصوؿ تعريفات كثَتة للعلة ،كتناكؿ معظمها ُب ؿباكلة للوصوؿ إىل أفضل
التعريفات ؽبا ،كما هبده كل عامل األنسب كاألقرب كاألليق هبا.
بناء على ىذا كغَته ،فإف من مقتضيات ىذا البحث ،أف أقتصر بذكر تعريف أقرب إىل األفضل
ُب نظر اعبمهور ،كىذا التعريف ىو تعريف اآلمدم كابن اغباجب أف العلة :ىي الباعث على التشريع
(ْ).

كالعلة الشرعية :ىي اليت صارت علة جبعل الشارع (الكتاب كالسنة) نفسو كاإلسكار ُب اػبمر،
(ٓ).
فإف اإلسكار موجود فيو قبل ؾبيء الشرع ،لكن الشارع ع ٌده علة للتحرًن
(ٔ).
كجاء ُب اغبديث :كل مسكر حراـ كما أسكر كثَته فقليلو حراـ
(ُ) أبو اغبسُت أضبد بن فارس بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة ،ط دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،جػْ ،ص ُْ
(ِ) مكتبة الشركؽ الدكلية ،معجم الوسيط ،طُِْْٓ :ىػ ََِْـ ،صِّٔ.

(ّ) الدكتور قطب مصطفى سانو ،معجم مصطلحات أصول الفقو ،طَُُِْ :ىػ َََِـ ،ص ِِٗ.

(ْ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طُُِّْ :ىػ ُِٗٗـ ،جػٓ ،ص ُُّ ػ كاآلمدم ،اإلحكام يف أصول
األحكام ،طَُُِْ :ىػ ََِّـ ،جػ ّ ،ص ِْٓ .كعبد اغبكيم عبد الرضبن أسعد السعدم ،مباحث العلة يف القياس عند
األصوليني ،طُُِِْ :ىػ َََِـ ،ص َٗ.

(ٓ) قطب مصطفى سانو ،معجم مصطلحات أصول الفقو ،طَُُِْ :ىػ َََِـ ،ص ِِٗ  )ٔ( .وسنن ابن ماجة،
ابب ما أسكر كثَته فقليلو حراـ ،الرقم ،ّّّٖ :طُُُُْٖ :ىػ ُٖٗٗـ ،جػٓ ،صُّّْ.
(ٔ) كاغبديث عن طريق داكد بن بكر :كىو إسناد حسن؛ من أجل داكد بن الفرات ،صدكؽ حسن اغبديث /راجع سنن ابن ماجة
صَٗ.

َّ

علة القياس  ،كىو الركن الرابع من

كقد تقرر أف الوصف اعبامع بُت األصل كالفرع ىو ما نسميو
أركانو.
لذا؛ فإان سنكتفي هبذا القدر من التعريف ،كال نتعرض للشرح كالتعليق إللقاء الضوء على أجزاء
العلة برمتها ،بل نًتؾ اػبوض كالتفصيل كاإلسهاب للبحوث اؼبستقلة ُب ىذا الشأف.
كأحسن ما قيل ُب تعريف العلة ،أّنا" :كصف ظاىر منضبط دؿ الدليل على كونو مناطا
للحكم"(ُ).
كمعٌت قوؽبم( :كصف) أم :معٌت من اؼبعاين ،كؽبذا كثر كبلـ األصوليُت كالفقهاء إطبلؽ اؼبعٌت
على العلة ،بل إف اؼبتقدمُت ال يكادكف يذكركف ( العلة ) بل اؼبعٌت.
كقوؽبم ( :ظاىر ) :فيخرج الوصف اػبفي الذم ال يطلع عليو إال من قاـ بو ،مثل الرضى ُب البيع،
فإنو ال يعلل بو كإمبا يعلل انعقاد البيع بقوؿ الشخص :بعت أك قبلت ،فالنطق بصيغة كصف ظاىر،
كؽبذا جعل ىو العلة ُب انعقاد البيع.
قوؽبم ( :منضبط ) ،الوصف اؼبنضبط ىو الذم ال ىبتلف ابختبلؼ األفراد كال ابختبلؼ األزمنة
كاألمكنة.
كمثلوا للمنضبط ابلسفر إذا عللنا ابؼبشقة زبتلف إذا قيل :علة الفطر ُب السفر اؼبشقة ،فإف اؼبشقة
(ِ)
زبتلف ابختبلؼ األفراد كاألزماف كاألمكنة .كمثلوا للمنضبط ابلسفر إذا عللنا جواز الفطر بو
كقوؽبم( :دؿ الدليل على كونو مناطا للحكم) ،أم :قاـ دليل معترب من األدلة الدالة على العلة
على أف ىذا الوصف علة اغبكم.
كمعٌت قوؽبم( :مناطا للحكم) أم :متعلقا للحكم ،دبعٌت أف اغبكم يعلق على ىذا الوصف فيوجد
بوجوده كيعدـ بعدمو.

(ُ) اؼبيناكم ،أبو اؼبنذر ؿبمود بن دمحم ،التمهيد  -شرح خمتصر األصول من علم األصول ،طُ ( ،مصر :د،د 6344 ،ىـ
 4166 -م) جُ/صَُُ.

(ِ)السلمي ،عياض بن انمي ،أصول الفقو الذي اليسع الفقيو جهلو ،طُ ،دار التدمرية ،الرايض :اؼبملكة العربية السعودية
ُِْٔ ىػ  ََِٓ -ـ) صُْٔ.

ُّ

ادلطلب الثاين :أنواعها:
تنقسم العلة إىل عدة تقسيمات ابعتبارات كحيثيات ـبتلفة؛ كلذا أجد من األليق ابؼبوضوع الذم أان
بصدده أف يًتكز اغبديث على أنواعها كفق النٌقاط التٌالية:
من حيث التنصيص كاالستنباط.
من حيث ربقيق مقاصد التشريع.
من حيث القطعية كالظٌنية.
من حيث اعتبار اؼبشرع.
(ُ)
النقطة األكىل :من حيث التنصيص كاالستنباط :كىذا أيضا يتنوع من حيث ثبوهتا إىل نوعُت:
نصا
نص ٌ
الشارع عليها ٌ
النوع األكؿ :العلة اؼبنصوصة كىي :ما ثبت ابلنص .كمعٌت ذلك :أف ما ٌ
(ِ)،
مبشرين كمنذرين لئبل يكوف للناس على هللا حجة بعد
صروبا كمن أمثلتها قولو تعاىل :رسبل ٌ
الرسل  ،)ّ( ...كقولو ملسو هيلع هللا ىلص :إمبا جعل االستئذاف من أجل البصر (ْ) ،أك ما نص الشارع عليها
(ٔ).
نصا غَت صريح(ٓ) ،كقولو إّنا ليست بنجس إّنا من الطوافُت عليكم كالطوافات
النوع الثاين :اؼبستنبطة :كىي :ما ثبت ابجتهاد اجملتهدين ،مثل تعليل ربرًن اػبمر ابإلسكار،
(ٕ).
كتعليل كجوب القصاص على القاتل ابحملدد ابلقتل العمد العدكاف ،كىكذا
النقطة الثانية :من حيث ربقيق مقاصد التشريع:
كأستحسن قبل اػبوض أك اإلفاضة ُب أقساـ العلة حبسب مقاصدىا أف أقدـ لو مقدمة كجيزة،
كىي:
(ُ) اإلماـ أبو إسحاؽ إبراىيم الشَتازم ،اللمع يف أصول الفقو ،طُُّّْ :ىػ ََِِـ ،ص ُِٖ ،كما بعدىا.

(ِ) عبد الكرًن بن علي بن دمحم النملة ،ادلهذب يف علم أصول الفقو ادلقارن ،طَُُِْ :ىػ ُٗٗٗـ ،ص ََِِ
(ّ) سورة النساء ،اآلية.ُٔٓ :

(ْ) صحيح البخاري ،اؼبرجع السابق ،كتاب االستئذاف ،ابب االستئذاف من أجل البصر ،حديث رقم ، ٖٖٕٓ :جػٕ،
صُِٗ.

(ٓ) اإلماـ أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي الشَتازم ،اللمع يف أصول الفقو ،طُُّّْ :ىػ ََِِـ ،ص ُِٖ كما بعدىا.

(ٔ) مسند اإلمام أمحد ،الباب الثامن ،الرقم ،ُِّٓٓ :جػّٖ :صِٔٗ .كصححو األلباين ،الرقم ،ِّْٕ:صحيح اعبامع.
(ٕ) عبد الكرًن بن علي بن دمحم النملة ،ادلهذب يف علم أصول الفقو ادلقارن ،طَُُِْ :ىػ ُٗٗٗـ ،ص ََِِ.

ِّ

أف العلماء ػ جزاىم هللا خَتا ػ قسموا العلة من حيث ارتباطها ابغبكم ،كمناسبتها ؽبذا اغبكم،
كإفضائها إىل ربقيق مقاصد الشريعة إىل ثبلثة أقساـٍ ،ب قبد ىذه األقساـ أّنا ليست على درجة
كاحدة من األنبية كاالعتبار ،كإمبا ىي متفاكتة فيما بينها ،فمنها ما ىو الضركرم ،كمنها ما ىو
اغباجي ،كمنها ما ىو التحسيٍت.
القسم األكؿ :أف تكوف العلة ضركرية ،كىي :أنو ال بد منها ُب قياـ مصاّب الدين كالدنيا؛
كحبيث إذا فقدت مل ذبر مصاّب الدنيا على استقامة ،بل على فساد كاضطراب ،فبا يؤدم إىل اػبَت ُب
(ُ)
اغبياة كإىل فوات النعيم ُب اآلخرة ،كقد يتحقق حفظ الضركرايت بثبوت أمرين
أحدنبا :ما يقيم أركاّنا كيثبت قواعدىا ،كذلك مراعاة كجودىا.
كالثاين :ما يدرأ عنها االختبلؿ الذم يطرأ من جراء فقدىا ،كعدـ اغبفاظ على كجودىا ،كىذه
الضركرات تتمثل ُب قواعد طبس ،كىي :حفظ الدين ،كالنفس ،كالنسل ،كاؼباؿ ،كالعقل.
القسم الثاين :اغباجيات :كىي األمور اليت تلي رتبة القسم األكؿ كىو ما وبتاج إليو اإلنساف؛ لتكوف
حياتو أكثر توسعة ،كأكثر أمنا كاستقرارا؛ لذلك فقد شرع التكليف على كبو يرفع اغبرج كاؼبشقة
كالضيق عن الناس صبيعا فيما لو طبقوا تلك التكاليف.
القسم الثالث :التحسينيات :كىيُ :ب مرتبة دكف اؼبرتبتُت اؼبذكورتُت سابقا ،لعدـ توقف اإلنساف
عليها ،كلعدـ كقوعو ُب اغبرج كاؼبشقة كالضيق من جراء عدـ ربققها ،إال أنو ُب ربققها زايدة خَت،
كزايدة نفع ،كمل وبرـ اإلسبلـ االستزادة من كل انفع خَت ،ىي فبا يليق دبكارـ األخبلؽ كمكارـ
العادات ،كىي كفق األمور اػبمسة اليت رعاىا اإلسبلـ ،كىي :الدين كالنفس ،كالعقل ،كالعرض،
كاؼباؿ ،كمن العبادات اليت حققت التحسينيات:
إزالة النجاسة ،كالتزاـ الطهارة كمبلزمتها دائما ،كسًت العورة دبا يتجمل بو الناس دبا َيلفونو
كيعتادكنو ،مع االبتعاد عن اإلسراؼ ،كتقرب إىل هللا سبحانو كتعاىل ابلنوافل ،كفعل اػبَتات،
كالتحسينيات :ىي األمور اليت تضاؼ إىل كل ضركرم كحاجي؛ طلبا لؤلفضل كاألنفع كاألحسن،
كإف زبلٌف كاحدة منها ،ال يرجع ابػبلل إىل القسمُت الثانيُت.
(ُ) الشيخ دمحم اػبضرم ،أصول الفقو ،ط اؼبكتبة التوفيقية ،ص ّْٓ.

ّّ

النقطة الثالثة :من حيث القطعية كالظٌنية:
ُب حصوؿ اؼبقصود تتابع العلماء مواطن العلة الشرعية ُب اغبكم اؼبفضي إىل ربقيق اؼبقصود الشرعي
جبلب النفع كدفع الضرر؛ فلم هبدكىا ػ حسب إطبلعي القاصر ػ ُب مرتبة كاحدة من حيث ربقيق
اؼبقصود من اغبكم اؼبناط بعلتو ،كإمبا ىناؾ دراجات كمراتب ،أقواىا :ما إذا ربقق اؼبقصد الشرعي
بصفة قاطعة ،كأدانىا:
ما إذا ترجح عدـ ربقق اؼبقصود منها ،كبينهما مرتبتاف :أكالنبا :الظن ،كالثانية :التقريب.
كسنتحدث ػ إبهباز ػ عن ىذا اؼبوضوع فيما يلي:
اؼبرتبة األكىل :ما إذا ربقق اؼبقصود الشرعي الذم استهدفو اغبكم اؼبناط بعلتو ،كمعٌت ذلك :أف ربط
العلة ابغبكم يؤدم بصفة قاطعة إىل ما يستهدفو اغبكم من مقصد شرعي ،دكف أف ىبتلف ُب ىذه
اؼبرتبة العلماء ،بل اتفقوا صبيعا على قطعية العلة ُب العلة ُب ذلك.
من أمثلتها :اإلهباب كالقبوؿ :كىو العلة ُب عقد البيع ،فإنو يًتتب عليو ربقيق اؼبقصد الشرعي،
كىو األثر اؼبراد من إجراء عقد البيع ،كىذا األثر ىو انتقاؿ ملكية اؼببيع إىل اؼبشًتم ،كإثبات حق
البائع ُب الثمن ،فصيغة البيع تؤدم إىل ربقيق اؼبقصد الشرعي ،كإف دلت على الرضا النفسي داللة
ظنية؛ ػبفاء الرضا كاكبجابو عن األعُت كعن اغبس كالسمع ،كأما اإلهباب كالقبوؿ فقد أداي إىل ربقيق
(ُ).
اؼبقصود الشرعي من البيع
اؼبرتبة الثانية :كىي العلة اؼبفضية إىل ربقيق اؼبقصود الشرعي بصورة ظنية.
كمن أمثلتها :ضباية األنفس ُب مشركعي القصاص من القاتل اؼبتعمد اؼبتعدم ،فإف القاتل إذا علم
هبذه العقوبة اليت تفضي إليها جريبة القتل العمد ،فإنو ال يقدـ على القتل؛ صيانة غبياتو ،لذلك يقوؿ
(ِ)
هللا تبارؾ كتعاىل :كلكم ُب القصاص حياة اي أكيل األلباب لعلكم تتقوف .
فإف العلة ىي :ربقيق اؼبقصود الشرعي من حكم القصاص ،كلكن بصفة ظنية ال قطعية؛ كذلك
ألف نفرا ما ربت أتثَت الغضب الذم يوصل إىل الغفلة ،كحجب الرؤية الصحيحة ،كمنع العقل من
(ُ) الشيخ دمحم اػبضرم ،أصول الفقو ،ط اؼبكتبة التوفيقية ،ص ّٖٓ ،كما بعدىا.
(ِ) سورة البقرة ،اآليةُٕٗ :

ّْ

التفكَت السوم ،يقدـ على قتل اآلخرين بدافع الغضب أك اغبمية اعباىلية ،أك اعتبار آخر ،فإف العلة
(ُ).
ىنا ظنية ُب ربقيقها للهدؼ الشرعي
اؼبرتبة الثالثة :كىي العلة اليت يناط هبا اغبكم ،كال يؤدم دكره ُب ربقيق الغرض الشرعي إال بصفة
تقريبية ليست قطعية كال ظنية ،بل ىي أقل من ىاتُت اؼبرتبتُت.
كمن أمثلتها :حد شرب اؼبسكر ،فإف العلة قد ال وبقق اؼبقصود كالردع ،كالزجر ،كاالمتناع ،إال
بصورة تقريبية ؼبيل بعض النفوس رغم معرفة اغبكم إىل الشرب؛ كلذلك قبد كثَتا من الناس حىت من
العصر الذم كانت تقاـ فيو اغبدكد ،كحىت ُب عصر الرسالة ،كاف الرجل يشرب كيؤتى بو شاراب،
فيقاـ عليو اغبد كهبلد ،كمع ذلك يعود مرة أخرل ،كيشرب كيقاـ عليو اغبد ،كيعود مرة اثلثة ،كرابعة،
كخامسة.
اؼبرتبة الرابعة :كىي ال وبقق اؼبقصود بصفة راجحة.
كمن أمثلتو :لقد ضرب العلماء مثبل على ذلك :الزكاج من اآليسة ،لكننا نرل أف أزكاج اآليسة ؿبقق
لغرض من ؾبموعة أغراض من الزكاج ،أك أنو ؿبقق الغرض األكؿ كىو العفة ،أما النسل فهو غرض
اثف كليس أكليا؛ كذلك ألف الزكج قد يكوف كرب السن أيضا ،فيختار من يناسبو ُب العمر؛ على
حصوؿ اؼبودة كالوائـ كالصفاء األسرم ،ككم من فتاة صغَتة تزكجت كمل تشأ إرادة اؼبويل منها الذرية
(ِ) ،كمثاؿ آخر :القصر ؼبشركعية اإلفطار للمسافر ،ككذلك إعتاؽ الرقبة ُب اؼبالك الذم يبتلك
العشرات فيما لو ظاىر من زكجتو.
النقطة الرابعة :من حيث اعتبار اؼبشرع:
تعترب العلة صحيحة فيما لو كانت مناسبة للحكم ُب نظر اؼبشرع ،كلن يتأكد اجملتهد من ربقق ىذا
األمر ُب الوصف الذم توصل إليو بناء على غلبة ظنو ُب كونو مناسبا كمعتربا عند اؼبشرع من غَته،
ىذه الطرؽ ىي:
أكال :كصف مناسب اعتربه اؼبشرع أبًب كجوه االعتبار ،كيدعى ب( الوصف اؼبناسب اؼبؤثر).
اثنيا :كصف مناسب اعتربه بوجو من كجوه االعتبار ،كىذا يدعى ب(الوصف اؼبناسب اؼببلئم).
(ُ) الشيخ دمحم اػبضرم ،أصول الفقو ،ط اؼبكتبة التوفيقية ،ص ّٗٓ.
(ِ) اؼبرجع السابق ،صّٗٓ.

ّٓ

اثلثا :كصف مناسب ألغى الشرع اعتباره ،كيسمى ( اؼبناسب اؼبلغي ).
رابعا :كصف مناسب سكت اؼبشرع عنو ،فلم يدؿ على اعتباره بوجو ،كمل يدؿ على إلغائو ،كما
أنو مل يشرع حكما على كفقو ،كيسمى ( اؼبناسب اؼبرسل ) ،أم :اؼبطلق عن أم اعتبار مهما كانت
(ُ)
توعية االعتبار.

ادلبحث الثالث :أمهية مسالك العلة يف فهم النصوص الشرعية:
(ُ) الشيخ دمحم اػبضرم ،أصول الفقو ،اؼبرجع السابق ص ّٗٓ.
كالشيخ دمحم اػبضرم :دمحم بن عفيفي الباجورم ،اؼبعركؼ ابلشيخ اػبضرم :ابحث كخطيب ،من العلماء ابلشريعة كاألدب كاتريخ
كعُت قاضيا شرعيا
اإلسبلـ .مصرم ،كانت إقامتو ُب (الزيتوف) من ضواحي القاىرة ،توُب كدفن ابلقاىرة .زبرج دبدرسة دار العلوـٌ ،
ُب اػبرطوـٍ ،ب مدرسا ُب مدرسة القضاء الشرعي ابلقاىرة ،مدة ُِ سنة ،كأستاذا للتاريخ اإلسبلمي ُب اعبامعة اؼبصرية ،فوكيبل
ؼبدرسة القضاء الشرعي ،فمفتشا بوزارة اؼبعارؼ.
كلد سنة ( ُِٖٗىػ ُِٕٖـ كتوُب ُب عاـ ُّْٓىػ ُِٕٗـ ).
كمن مؤلٌفاتو ( :اتريخ التشريع اإلسبلمي ،كأصوؿ الفقو ،كإسباـ الوفاء ُب سَت اػبلفاء ،كنور الييقُت ُب سَتة سيد اؼبرسلُت.

ّٔ

كاغبديث عن أنبية مسالك العلة ُب فهم النصوص الشرعية ،قد يطوؿ جدا للغاية؛ ؼبا للمسالك من
أنبية ابلغة كدكر كبَت ُب جعل األىلية للمتعلم ُب االستنباط كاالستدالؿ ابلنصوص الشرعية من أدلتها
التفصيلية ،كلكننا قبملها فيما يلي:
فانطبلقا فبا يبوج بو عاؼبنا اؼبعاصر من مستجدات كقضااي ُب كافة ؾباالت اغبياة ،كخاصة ُب ؾباؿ
اؼبعامبلت اؼبالية ،كاعتبارا ابألنبية القصول للدراسات كاألحباث العلمية اعبادة اليت ينبغي القياـ هبا
بغية توجيو تلك اؼبستجدات كالوقائع كاألحداث ،بل صبيع القضااي اغبديثة توجيها إسبلميا ،كبياف
حكم الشرع اغبنفي الكرًن إزاءىا إف حبل أك حرمة؛ كلذلك كلو ،أتٌب معرفة مسالك العلة كالعمل
على تطبيقها؛ ليمهد للمتعلم ملكة الفهم الدقيق ،اليت هبا يصل إىل درجة االستنباط كاالستدالؿ،
بعد أف امتلك القدرة الكافية؛ إلخراج الناس من ظلمات حرفية الفهم ،اليت تفضي ابألمة اإلسبلمية
إىل اغبرج كالشدة كاؼبشقة كالعسر ُب تطبيق دينهم ،كقد أراد هبم رهبم ػ جل كعبل ػ اليسر ،كىذا فبا
ىبالف مراد هللا ػ سبحانو ػ ُب عباده؛ حيث قاؿ تعاىل :يريد هللا بكم اليسر كال يريد بكم العسر
(ُ).

كقد ظبى الشيخ الدكتور يوسف القرضاكم أصحاب ىذا الفهم الضيق ب الظاىرية اعبدد ،
القائلُت بفقو النصوص دبعزؿ عن اؼبقاصد (ِ) .كذكر الشيخ القرضاكم ظبات كخصائصا ؼبدرسة
(ّ)
الظاىرية اعبدد ،كىي ما يلي:
ُػ حرفية الفهم كالتفسَت.
ِػ اعبنوح إىل التشدد كالتعسَت.
ّػ االعتداد برأيهم إىل حد الغركر.
ْػ اإلنكار بشدة على اؼبخالفُت.
ٓػ التجريح ؼبخالفيهم ُب الرأم إىل حد التكفَت.
ٔػ عدـ اؼبباالة إباثرة الفنت الدينية كالذىبية كغَتىا.
(ُ) سورة البقرة ،اآلية. ُٖٓ :

(ِ) يوسف القرضاكم ،دراسة يف فقو مقاصد الشريعة ،ط دار الشركؽ ،ص ُٓ كما بعدىا.
(ّ) اؼبرجع السابق ،ص ُٓ.

ّٕ

كال شك أف ىؤالء ػ أصحاب ىذا الرأم ػ يعانوف دبشكلة األخذ بظواىر النصوص دكف التأمل ُب
معانيها كعللها كمقاصدىا ،كليس ألحد أف يصل إىل علل النصوص الشرعية إال عن طريق مسالك
العلة ،بل ىي اعبسر اؼبوصلة إىل علة اغبكم ،اليت ىي حيثية التشريع كمدارىا.
كتذىب عامة أىل العلم أبصوؿ الفقو إىل القوؿ :أبف مسالك العلة ىي الطرؽ الدالة على العلة.
كأنو ال يكفي ُب القياس دبجرد كجود اعبامع بُت األصل كالفرع ،بل ال بد من دليل يشهد لو ُب
(ُ)
االعتبار
كأف من شركط العلة ،أنو ليس كل كصف ُب األصل يصلح أف يكوف علة غبكمو ،كأنو ال يصح
التعليل بوصف إال إذا كاف ظاىرا منضبطا مناسبا.
كاؼبراد دبناسبة الوصف للحكم أف يكوف مظنة غبكمتو؛ حبيث يكوف بناء اغبكم عليو كربطو بو أف
(ِ)
وبقق اؼبصلحة اليت شرع اغبكم من أجلها
كصبلة القوؿ ُب بياف أنبية مسالك العلة ُب فهم النصوص الشرعية  ،كىو :أف العلة ال بد من
الداللة على صحتها؛ ألف العلة شرعية ،كما أف اغبكم شرعي ،ككما ال بد من الداللة على اغبكم،
(ّ).
فكذلك ال بد من الداللة على العلة
ككما سبق أف قلت ُب البداية ،أنٌٍت سأكجز الكبلـ ُب ىذا اؼببحث؛ حيث يقتضي اؼبوضوع ذلك،
كأنو األليق بو.
كابهلل التوفيق.

(ُ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ، ،طُُِّْ :ىػ ُِٗٗـ ،ص ُْٖ.
(ِ) عبد الوىاب خبلؼ ،علم أصول الفقو ،ط ُِّْىػ ََِّـ ،ص ٖٕ.
(ّ) اؼبرجع السابق ،ص ٖٕ.

ّٖ

ادلبحث الرابع :حملة عن األثر:
ال تطلب أثرا بعد عُت

معٌت األثر ُب اللغة :العبلمة كػ ؼبعاف السيف .كأثر الشيء بقيتو .كُب اؼبثل:
يضرب ؼبن يطلب أثر الشيء بعدة فوت عُت .كػ كما وبدثو.
(ُ)
كجاء ُب أثرهُ :ب عقبو .كػ ما خلفو السابقوف .ػ كاػبرب اؼبركم كالسنة الباقية .آاثر ،كأثور.
كاألثر ُب اصطبلح األصوليُت :كىو ينطلق إطبلقات عديدة حبسب اؼبوضوع .فهو ُب علم اغبديث
يراد بو اغبديث اؼبركم مطلقا سواء أكاف عن الصحايب أك عن التابعي من قوؽبما.
كقد يطلق كيراد بو اعبزء من كجود الشيء ،كردبا يكوف لو معٌت اغباصل عن الشيء أك اؼبوضوع،
(ِ).
أم :النتيجة ،كقد يطلق على العبلمة
(ّ).
كالعلماء اختلفوا ُب أثر العلة ُب اغبكم على ثبلثة مذاىب
ُػ مذىب اؼبعتزلة :أف العلة ؽبا أثر ُب ثبوت اغبكم ،فهي اؼبثبتة للحكم ،كما أف العلة العقلية ىي
اؼبثبتة غبكمها ،فكما نقوؿ :التسويد علة لكوف احملل أسود ،كاألكل علة للشبع ،كالشرب علة للرم،
نقوؿ اختبلؼ الوزف علة لتحرًن بيع الذىب ابلذىب كالفضة ابلفضة مع التفاضل ،كىكذا.
ِػ مذىب األشاعرة :أف العلة ليست أثرا ُب كجود اغبكم ،كإمبا ىي عبلمة ؾبرة عليو ،كاغبكم يسند
هلل كحده ال للعلل.
ّػ اؼبذىب الثالث :أف العلة ؽبا أثر ُب اغبكم ،كلكن ليست مؤثرة بذاهتا ،بل هللا جبل كعبل ىو
الذم جعلها مؤثرة ،كىذا القوؿ ىو البلئق دبذىب السلف؛ ألنو مقتضى نصوص القرآف كالسنة،
كقولو تعاىل :من أجل ذلك كتبنا على بٍت إسرائيل أنو من قتل نفسا بغَت نفس أك فساد ُب األرض
فكأٌمبا قتل النٌاس صبيعا كمن أحياىا فكأٌمبا أحيا النٌاس صبيعا  ،)ْ( ...كقولو تعاىل :كي ال يكوف
(ُ).
دكلة بُت األغنياء منكم (ٓ) ،كقولو تعاىل :فلما آسفوان انتقمنا منهم
(ُ) ؾبمع اللغة العربية صبهورية مصر العربية ،اإلدارة العامة للمعجمات كإحياء الًتاث ،ادلعجم الوسيط ،طٓ منقحة ُِّْىػ
َُُِـ ،صٓ.

(ِ) ىيثم ىبلؿ ،معجم مصطلح األصول ،طُُِْْ :ىػ ََِّـ ،صٗ .ما دة " :أثر ".
(ّ) عياض بن انمي السلمي ،أصول الفقو الذي ال يسع الفقيو جهلو ، ،ص ُْٕ.
(ْ) سورة اؼبائدة ،اآلية.ِّ :
(ٓ) سورة اغبشر ،اآلية.ٕ :

ّٗ

كىذا خبلؼ نقل إىل أصوؿ الفقو من خبلفهم ُب علم الكبلـ؛ فإف اؼبعتزلة يثبتوف األسباب
كهبعلوّنا مؤثرة بنفسها ،أك يسندكف التأثَت إليها ،كاألشعرية ينكركف أثر األسباب كهبعلوف اؼبؤثر ىو
هللا كحده ،كاألسباب كالعلل عندىم ليست إال عبلمات على أف هللا أراد كجود السبب ،فاؼبعتزلة
يقولوف :النار ؿبرقة بذاهتا ،إال إف أراد هللا أف يسلبها ىذه اػباصية فإنو على كل شيء قدير،
كاألشعرية يقولوف :النار ال تكوف إال إذا أراد هللا ؽبا ذلك.
كالقوؿ اغبق ُب ذلك :ىو اعبمع بُت القولُت ،فبل ننكر أثر األسباب كالسنن اليت جعلها هللا ُب
الكوف لعمارتو كبقائو ،كُب الوقت نفسو ال نقوؿ إف ذلك يكوف بغَت إرادة هللا كتدبَته ،بل نقوؿ:
العلل كاألسباب ؽبا أتثَت ،كلكن أتثَتىا ليس بذاهتا ،بل هللا جل كعبل ىو الذم جعلها كذلك ،كهبذا
(ِ).
ال نكوف أثبنا خالقا مع هللا ،بل هللا اػبالق كل شيء فهو خالق األسباب كاؼبسببات
(ّ)
كمذىب اؼبعتزلة كاؼباتريدية أقرب إىل مذىب السلف من مذىب األشاعرة ُب ىذه اؼبسألة
كقد بٌت األشاعرة مذىبهم ُب كوف العلة ؾبرد العبلمة ،على مذىب فاسد كىو عدـ تعليل أفعاؿ هللا،
كىذا يناقض كثَتا من نصوص القرآف كالسنة ،كقولو تعاىل :من أجل ذلك كتبنا على بٍت إسرائيل أنو
(ْ)
من قتل نفسا بغَت نفس أك فساد ُب األرض فكأمبا قتل الناس صبيعا ،
كقولو تعاىل :لكيبل أتسوا على ما فاتكم كال تفرحوا دبا آاتكم  )ٓ(،كقولو تعاىل:
كي ال يكوف دكلة بُت األغنياء منكم  )ٔ(.كىو أيضا يناقض ما ذكركه من مواضع من ابب
(ٕ)
القياس

(ُ) سورة الزخرؼ ،اآلية.ٓٓ :
(ِ) عياض بن انمي السلمي ،عضو ىيئة التدريس بقسم أصوؿ الفقو بكلية الشريعة ابلرايض ،أصول الفقو الذي ال يسع الفقيو
جهلو ،صُْٖ .
(ّ) اؼبرجع السابق ،صُْٖ.
(ْ) سورة اؼبائدة ،اآلية.ِّ :
(ٓ) سورة اغبديد،اآليةِّ :
(ٔ) سورة اغبشر ،اآلية.ٕ :

(ٕ)السلمي عياض بن انمي  ، ،أصول الفقو الذي ال يسع الفقيو جهلو ،اؼبرجع السابق صُْٖ.

َْ

كقد نبو الرازم على تناقض األشاعرة فقاؿ :كأما الفقهاء فإّنم يصرحوف أبنو تعاىل إمبا شرع ىذا
اغبكم ؽبذا اؼبعٌت ،كألجل ىذه اغبكمة ،كلو ظبعوا لفظ الغرض لكفركا قائلو مع أنو ال معٌت لتلك
(ُ).
البلـ الغرض

(ُ) الرازم ،فجر الدين دمحم بن عمر بن اغبسُت ،احملصول يف علم األصول ،ط مؤسسة الرسالة ،جػٓ ،ص ُٕٔ.

ُْ

الفصل الثاين
مسالك العلة وأثرىا يف االستدالل عند العالمة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي.

ِْ

ادلبحث األول :يف العبادات:
ادلطلب األول :مسائل فقهية يف العبادات ،وآراء أئمة الفقو فيها:
كقبل اػبوض ُب إيراد كسرد ىذه اؼبسائل ُب العبادات ،كآراء أئمة الفقو فيها ،أجد علي ػ حسب
فهمي اؼبتواضع ػ لزاما أف أقدـ بياان كتوضيحا موجزا للعبادة ،كذلك ُب اآلٌب:
تقوـ أمور الدين على االعتقادات كاآلداب كالعبادات كاؼبعامبلت كالعقوابت ،كذلك ىو الفقو
(ُ)
األكرب.
س ؤاؿ هبب على اإلنساف أف يطرحو على نفسو ،كأف يفكر مليا ُب جوابو .فإف كل جهل قد يغتفر،
إال أف هبهل اإلنساف سر كجوده ،كغاية حياتو كرسالة نوعو كشخصو ُب ىذه األرض.
ؽبذا كاف لزاما على كل بشر عاقل أف يبادر فيسأؿ نفسو جبد :ؼباذا خلقت؟ كما غاية خلقي؟ ؼباذا
(ِ)
خلق اإلنساف؟...
كاعبواب الذم تنادم بو الفطرة :ىو أف اإلنساف هلل تعاىل؛ ؼبعرفتو ،لعبادتو ،للقياـ حبقو كحده.
(ّ).
النداء األكؿ ُب كل رسالة :اعبدكا هللا ما لكم من إلو غَته
العبادة ُب اللغة :العبدية كالعبودية كالعبادة :الطاعة (ْ) .كأصل العبودية اػبضوع كالذؿ

(ٓ).

كمعٌت العبادة ُب االصطبلح :ىي اسم جامع لكل ما وببو هللا كيرضاه من األقواؿ كاألعماؿ
الباطنة كالظاىرة.
كإّنا طاعة احملب ؼبن يهاب كهبل ،كتفانيو فيمن يقدس كيعز ...كىي حالة ال تليق إبنساف إال مع
(ٔ).
ربو كحده...
(ُ) كىبة الزحيلي ،الفقو اإلسالمي وأدلتو ،طِ ،ص ُٖ .

(ِ) يوسف القرضاكم ،مدخل دلعرفة اإلسالم ،طُِِّْ :ىػ ََُِـ .الناشر مكتبة كىبة ،ص َٔ.
(ّ) سورة األعراؼ ،اآلية.ٓٗ :

(ْ) العبلمة اللغوم ؾبد الدين دمحم بن يعقوب الفَتكز أابدم ،القاموس احمليط ،طّ ،ص ّٖٕ

(ٓ) إظباعيل بن ضباد اعبوىرم ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،طّ َُْْ :ىػ ُْٖٗـ دار العلم للمبليُت ،جػِ،
صَِٓ ػ َّٓ.

(ٔ) كىبة الزحيلي ،الفقو اإلسالمي وأدلتو ،طِ ،ص ُٖ ػ ِٖ .

ّْ

ادلسألة األوىل يف الطهارة :اخلتان:

كاػبتاف كىي من سنن الفطرة .كمعناه ُب اللغة :موضع القطع من ال ٌذكر كاألنثى (ُ) ،كقد اختلف أىل
العلم ُب حكم مسألة اػبتاف ابلنٌسبة لل ٌذكور ،كُب اػبفاض للنٌساء إىل مذاىب:
ُػ اػبتاف لل ٌذكور:
أكال :ذىب اغبنفيفة كاؼبالكية ػ صبلة ال تفصيبل ػ إىل أ ٌف اػبتاف مستحب ُب حق ال ٌذكور ،كأنٌو من
سنن الفطرة ،كمن شعائر اإلسبلـ (ّ).
اثنيا :كذىب الشافعية كاغبنابلة إىل أ ٌف اػبتاف كاجب على الرجاؿ ،كذلك بقطع ما تغطي حشفتو بعد
البلوغ (ْ).
ِػ ختاف النٌساء ،أك اػبفاض:
فقد اختلفوا فيو إىل مذاىب :
أكال :ذىب اغبنفية كاغبنابلة كاؼبالكية إىل أنٌو مستحب ُب حق النٌساء ،كأ ٌف البعض من علماء اؼبلكية
يفسركف (مكرمة) على االستحباب أك النٌدب.
اثنيا :كذىب الشافعية إىل أنٌو كاجب على اعبنسُت ،كىذا يعٍت :ال ٌذكر كاألنثى.
كاستدؿ ىؤالء على كجوبو بقولو تعاىلٍ :ب أكحينا إليك أف اتبع ملة إبراىيم حنيفا.)ِ( ..
كأنو قد ثبت ُب الصحيحُت أف إبراىيم عليو السبلـ اختنت كىو ابن شبانُت ابلقدكـ.
(ُ) ؾبمع اللغة العربية صبهورية مصر العربية .اإلدارة العامة للمعجمات كإحياء الًتاث ،ادلعجم الوسيط ،طٓ  ،صٓ.

(ّ) أبوبكر الكاشاين ،بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ،جػُٕ ،صُِٔ ،كدمحم بن يوسف بن أ يب القاسم ،التاج واإلكليل

دلختصر ،جػْ ،صِِْ )ْ( .ؿبي الدين النوكم ،اجملموع شرح ادلهذب ،ط :دار الفكر ،جػُ ،صِٖٔ،
كموفق الدين أبودمحم عبد هللا بن أضبد بن دمحم بن قدامة اؼبقد سي ،ادلغين ،جػُ ،صُِْ.

(ُ) سورة النٌحل ،اآلية.ُِّ :

(ِ) الدكتور دمحم بكر إظباعيل ،الفقو الواضح من الكتاب والسنة على ادلذاىب األربعة ،طِ ،مػُ صّٓ.

(ّ) صحيح سنن النسائي ،ابب رد السبلـ بعد الوضوء ،الرقم ،ّْ:كىذا اغبديث صحيح ،انظر :صحيح سنن النسائي أتليف
دمحم انصر الدين األلباين ،طُ للطبعة اعبديدةُُْٗ :ىػ ُٖٗٗـ ،صِّ.

ْْ

كبعضهم انقشوا االستدالؿ ابآلية على الوجوب ،كقاؿ البعض منهم :أبف اآلية صروبة ُب اتباعو
فيما يفعلو ،كىذا يقتضي إهباب كل فعل فعلو ،إال أف ما قاـ الدليل على أنو سنة ُب حقنا كالسواؾ
كغَته.
كاستدلوا هبذا ،أنو لومل يكن اػبتاف كاجبا ؼبا جاز كشف العورة من أجلو للخاتن .كاستدؿ
البعض :أف اػبتاف من شعائر اؼبسلمُت فكاف كاجبا كسائر شعاراهتم.

ادلسألة الثانية يف الطهارة :ادلراحي :

لقد جاء ُب شأف بيوت اػببلء كالكنف أك اؼبراحيض قديبا من أحكاـ ،كىي :أّنا ال يذكر فيها
اسم هللا تعاىل ،كال يدخلها دبا فيها ذكر هللا تبارؾ كتعاىل.
كأنو ينبغي على اؼبسلم أف ال يصحب معو إىل مكاف قضاء اغباجة ما فيو ذكر هللا ،كمصحف،
الضياع ،ككاف ُب حرز أمُت.
كخاًب ،إال إذا خاؼ عليو ٌ
كبناء على ىذا؛ فبل ينبغي ألحد من اؼبسلمُت أثناء قضاء حاجتو أف يرد سبلما أك هبيب مؤذان،
كإذا عطس قاؿ اغبمد هلل بقلبو
كىو كما جاء ُب حديث اؼبهاجر بن قنفد بن عمَت بن جدعاف بن عامر ..القرشي التيمي :أىنَّوي
َّ
ً
ضأى ىرَّد ىعلىٍي ًو (ّ).
ضأى فىػلى َّما تىػ ىو َّ
وؿ فىػلى ٍم يىػ يرَّد ىعلىٍي ًو ىح َّىت تىػ ىو َّ
اَّللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ىكيى ىو يىػبي ي
صلَّى َّ
َّيب ى
ىسل ىم ىعلىى الن ًٌ
كىذا كلو ،إذا كاف اؼبكاف مهيٌئا للنجاسة فقط ال غَته ،فاغبكم ػ عندئذ ػ كاضح ٌبُت كىو اغبرمة؛
أم شيء فيو اسم هللا تعاىل
كعليو فإ ٌف على اؼبسلم أف يكوف حريصا على عدـ استصحاب ٌ
أم شيء من ىذا القبيل ،من مقركء ،مرئيٌا أك مسموعا؛ لنجاسة اؼبكاف كلكونو ملقى
أك ذكره أك ٌ
كتفر منو النفوس كاألبصار.
األكساخ كالقذركات ككل ما تشمئز منو األبداف كالقلوبٌ ،
كإذا كاف ذلك كذلك ،فإ ٌف اجملتمعات زبتلف بعضها عن بعض ُب ىذا اغبكم ،فاجملتمع الذم مل تزؿ
أم شيء معهم إىل
ضباماهتا كمراحيضها مركزا كخزانة للنٌجاسة؛ فيحرـ على أىل ىذه اجملتمعات ضبل ٌ
ربوؿ الوضع عند
داخل أماكن قضاء اغباجات (الفضبلت) ،كليس اغبكم كذلك ُب البيئة اليت قد ٌ
أىلها إىل أحسن اغباؿ ،بل أصبحت ىذه اؼبراحيض عندىم من أطهر كأصبل أماكن ُب البيوت!!.
إذف فاغبكم ُب ىذه األماكن منوط بصفاهتا ،كىي ٌإما النٌجس أك الطهر ،فإف كانت متٌصفة ابألكؿ
(النجس) فيكوف اغبكم حراما كعدـ اعبواز ،كإف اتٌصفت ابلثاين (الطٌهر) فاغبكم عكس األكؿ.
ادلسألة الثالثة يف الطهارة :السواك:

ْٓ

كالسواؾ من سنن الفطرة .كيطلق على الفعل ،كىو مصدر ساؾ يسوؾ :أم دلك أسنانو ،كما يطلق
(ُ).
على اآللة اليت يستاؾ هبا نفسها .كتسمى اؼبسواؾ
كالسواؾ من السنن اليت رغب فيها رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بقولو كفعلو ،اىتماما منو بنظافة األسناف ؼبا تدؿ
عليو من حسن اؼبنظر ،كطيب الرائحة ،فضبل عما كراءه من سبلمة األسناف من التسوس كـبتلف
األمراض ،إذا أنبلها اإلنساف.
كركم عن عائشة اهنع هللا يضر أف النيب صلى الو عليو كسلم قاؿ :السواؾ مطهرة للفم ،مرضاة للرب

(ِ).

كعن حذيفة بن اليماف :أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف إذا قاـ من النوـ يشوص فاه ابلسواؾ

(ّ).

ادلسألة الرابعة يف الطهارة :ادلسح على اجلوربني:

يركل جواز اؼبسح على اعبوربُت عن عدد كبَت من الصحابة كالتابعُت:
كيرل أبوحنيفة  ،كمالك ،كاألكزعي ،كالشافعي ،كغَتىم :أنو ال هبوز اؼبسح عليها ،إال أف ينتعبل؛
حيث ال يبكن متابعة اؼبشي فيهما كالرقيقُت.
اعبىٍوربىػ ٍ ً
ُت
حجة القائلُت ابعبواز :ما ركل اؼبغَتة بن شعبة :أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص " :تىػ ىو َّ
ضأى ىكىم ىس ىح ىعلىى ٍ ى
ً (ْ)
ىكالنػ ٍَّعلى ٍُت "
كأجاب اؼبخالفوف بتضعيف اغبديث أك بتأكيلو.
(ٓ).
ك يرل القرضاكم ،من كاجب العامل اؼبسلم أف ييسر على الناس ما استطاع ،ك...
ادلسألة اخلامسة يف زكاة الفطر :األنواع اليت جيب إخراج زكاة الفطر منها:
(ُ) جممع اللغة العربية ، ،طْ ُِْٓىػ ََِْـ ،ص ْٓٔ ،مادة " سوؾ "

(ِ) صحيح البخاري ،ابب سواؾ الرطب كاليابس للصائم،الرقم ُٕٖٗ :جػٕ ،ص ُٖ ،وسنن النسائي ،ابب الًتغيب ُب
السواؾ ،الرقم ٓ :جػُ ،صُُ .وصحيح ابن حبان ،ابب سنن الوضوء ،الرقم ،َُْٕ :جػٓ ،صُّّ .وصحيح ابن خزمية،
ابب صباع أبواب األكاين اللواٌب يتوضأ فيهن ،الرقم ،ُّٔ :صِْٖ.

(ّ) التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ،ابب السواؾ ،الرقم ،ٔٔ :جػُ ،صُُْ.
(ْ) سنن ابن ماجة ،اؼبرجع السابق ،ابب ما جاء ُب اؼبسح على اعبوربُت كالنعلُت ،حديث رقم ،ٓٓٗ :جُ /ص ِّٓ.
كصححو األلباين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،طِ َُْٓىػ ُٖٓٗـ ،جػُ ،صُِ

(ٓ) يوسف القرضاكم ،فتاوى معاصرة ،طُِِْٗ :ىػ ََُِـ ،جػُ ،ص ُِٔ

ْٔ

فقد اختلف الفقهاء ُب ىذه اؼبسألة إىل ما يلي:
اؼبذىب األكؿ :قوـ ذىبوا إىل أّنا ذبب إما من الرب أك من التمر أك الشعَت أك الزبيب أك األقط،
كأف ذلك على التخيَت الذم عليو.
اؼبذىب الثاين :كقوـ ذىبوا إىل أف الواجب عليو ىو غالب قوت البلد أك قوت اؼبكلف إذا مل يقدر
(ُ).
على قوت البلد
عبلكة على ما ذكره ابن رشد القرطيب ،فقد بُت أبوبكر بن إبراىيم بن اؼبنذر النيسابورم ىذا
االختبلؼ ابلتفصيل ُب كتابو :اإلشراؼ على مذاىب العلماء ،كابن قدامة ُب كتابو :اؼبغٍت ،أّنم
اختلفوا ُب إخراج قيمة صدقة الفطر بدال منها ،فذكر ما يلي:
فكاف الثورم ،كأصحاب الرأم ،هبيزكف ذلك ،كركم معٌت قوؽبم عن عمر بن عبد العزيز ،كاغبسن
البصرم .كُب قوؿ مالك ،كالشافعي :ال هبوز البدؿ منو .كقاؿ إسحاؽ ،كأبو ثور :ال هبوز ذلك إال
(ِ).
عند الضركرة .قاؿ أبوبكر ال هبوز ذلك حباؿ
كاألئمة الثبلثة ،مالك كالشافعي كأضبد،مل يقولوا جبواز إخراج قيمة زكاة الفطر أبم حاؿ من
األحواؿ ،كلكن اإلماـ أاب حنيفة ذىب إىل جواز إخراج القيمة؛ نظرا إىل العلة كالغاية من أمر العباد
إبخراجها.
كابت كاضحا ُب كل ما سبق ،أف أابحنيفة ليس كحده القائل ابعبواز ،بل قالو غَته من علماء
اؼبذاىب السنية ،مثل :الثورم كأصحابو ،ككذلك ركم معٌت قوؽبم عن اػبليفة عمر بن عبد العزيز،
كما جاء ُب كتاب اإلشراؼ على مذاىب العلماء.
كىذا يعٍت :أ ٌف القائلُت ابعبواز ،ينظركف إىل علٌة األمر هبذه العبادة ،كاليت ىي إغناؤىم عن اؼبسألة
ُب ذلك اليوـ ،كانتفاؤىم دبا وبوؿ بينهم كبُت التٌساكؿ كالتك ٌفف على النٌاس ُب ذلك اليوـ العظيم
الذم فيو يضيٌف هللا تعاىل عباده اؼبؤمنُت تكريبا كتشريفا.
(ُ) اإلماـ ابن رشد القرطيب ،بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد ، ،ط دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيعُِْْ :ىػ ََِّـ ،مػُ،
صُٗٓ .

(ِ) أبو بكر دمحم بن إبراىيم بن اؼبنذر النيسابورم ،اإلشراف على مذاىب العلماء ،طُ ُِْٓىػ ََِْـ ،مػّ ،صَٖ.

كموفٌق الدين أيب دمحم عبد هللا بن أضبد بن دمحم بن قدامة القدسي اعبماعيلي الدمشقي الصاغبي اغبنبلي ،ادلغين ،ط ُُْٗىػ ،

جػْ ،ص

ْٕ

كبناء على ىذا؛ فإنٌو ينبغي أف يدكر األمر حبسب انتفاع الفقَت ،فإف كاف انتفاعو ابلطٌعاـ كاف
دفعو أفضل ،كإف كاف انتفاعو ابلنٌقود أفضل كاف دفعها إليو.
رب البيت أك اؼبسؤؿ عن األسرة ) قد ينفق
ككذلك يراعي انتفاع األسرةكلها؛ أل ٌف الفقَت ( دبعٌت ٌ
اؼباؿ ُب حوائجو اػباصة على حُت أ ٌف األكالد وبتاجوف إىل القوت الضركرم.
كسوؼ قبد الشيخ القرضاكم عندما نصل إليو ،وباكؿ معاعبة الوضوع ببياف كتوضيح كإخراج
اؼبناط أك ربقيقو.
ادلطلب الثاين :مسائل فقهية يف العبادات،يف ظل تغريات وتطورات جديدة عند القرضاوي:

أريد ُب ىذا اؼبطلب ػ الذم ىو من زبدة ىذا البحث كمربط فرسو ،بل من الغاية القصول ػ أف أكضح
جليا من خبلؿ اؼبسائل الفقهية اآلتية ،بعضا من جهود ىذا العبقرم النحرير ،اليت هبا يكوف اإلسبلـ
صاغبا للتطبيق ُب كل زماف كمكاف ،كذلك ببل مشقة كال حرج كما أراده هللا تعاىل بعباده؛ حيث
(ُ).
قاؿ :ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج  ...اآلية
كقل ُب دنيا اؼبسلمُت ،أك كل من
جل ٌ
كأمسى جليٌا ُب ىذا العصر ػ األلفية الثالثة ػ لدل كل من ٌ
السيف البتٌار ،كالصرح الشامخ ،الذم
عنده أدىن فقو ،أف الشيخ القرضاكم ىو الفارس اؼبغوار ،ك ٌ
استفاد منو أبناء الشرؽ عراب كعجما ُب صبيع أرجاء اؼبعمورة.
لؤلمة :أنو فقيو العصر ،كالوجو اغبضارم اؼبعاصر
كيقوؿ عنو البعض الذين اعًتفوا بو فقيها كمف ٌكرا ٌ
لديناميكية اإلسبلـ الذم تغلغل ُب أعماؽ داير اؼبسلمُت ،كأنو عشقتو عيوف الصحافة كاإلعبلـ
فكاف رجلها األكؿ كشخصها اؼبتميز ،كما عرفتو ؾبالس اإلفتاح بسعة علمو كبصَتتو النافذة كحنكتو
(ِ).
العربية القحة
مفسر
عبلكة على ىذا كلو ،فإف ٌ
الشيخ القرضاكم ليس عاؼبا هبيد فنا كاحدا فحسب ،كلكنٌو ٌ
كؿبدث كفقيو كعامل أبصوؿ الفقو كالعقائد ،كلو قدـ راسخة ُب علوـ اللٌغة العربية كآداهبا ،كىو ػ كذلك
الًتبية كعلم النٌفس كاالقتصاد كغَتىا من العلوـ اإلنسانية األخرل(ّ)؛ كلذا سنجد رأيو
ػ دارس لعلوـ ٌ
(ُ) سورة اؼبائدة ،اآلية.ٔ :

الشيخ يوسف القرضاكم شخصية العاـ اإلسبلمية ،ط ُُِْىػ َََِـ ،ص َٖ .
(ِ) مكتبة وىبةٌ ،
(ّ) اؼبرجع السابق ،صِٖ.

ْٖ

التجديدم اؼبتميز ُب اؼبسائل اآلتية ،معتمدا على السرب كالتقسيم ،كتنقيح اؼبناط ،كابحثا عن اؼبصاّب
اؼبعتربة شرعا ،كسائقا اغبكم خلف العلة؛ أل ٌف اغبكم يدكر مع علتو حيثما دارت.
الشمس ُب ضحاىا ػ فيما يلي من اؼبسائل الفقهيةُ ،ب ظل تغَتات
كسنرل ىذا كاضحا ػ كضوح ٌ
الشيخ القرضاكم.
كتطورات جديدة عند ٌ
اؼبسألة األكىل ُب الطهارة :ختاف النٌساء (اػبفاض):
الشيخ القرضاكم أدىل بدلوه ،كأبدل رأيو بداية دبناقشة األدلة الواردة ُب اؼبسألة؛ حيث يرل
فإف ٌ
السنيٌة ،ال يدخل فيو النساء كال يشملهن.
فضيلتو :أف كل ما استدؿ بو أئمة الفقو على الوجوب أك ٌ
كأنو ػ كذلك ػ ليس ىناؾ دليل صحيح من األحاديث يدؿ على الوجوب أك السنية ابلنسبة ؽبن .كقاؿ
عن حديث :إذا التقى اػبتاانف كجب الغسل أبنو يدؿ النساء كن ىبنت ،أم على جواز اػبتاف...
(ُ).

كربدث عن حديث أـ عطية عند أيب داكد :أف امرأة كانت زبنت ابؼبدينة ،فقاؿ ؽبا النيب صلى هللا
عليو كسلم :ال تنهكي ،فإف ذلك أحظى للمرأة ،كأحب إىل البعل (ِ) ،فيضعفو الشيخ
القرضاكم ابلدليل أف أاب داكد قاؿ عن دمحم بن حساف ػ كىو أحد ركاة ىذا اغبديث ػ أنو ؾبهوؿ،
كاغبديث ػ إذف ػ ضعيف .كأننا لو سلمنا بصحة اغبديث ،فما الذم يفيده ىذا األمر النبوم؟ ىل ىو
أمر إهباب أـ أمر إرشاد؟ يرل الفضيلة أف األرجح أنو لئلرشاد ،كال يدؿ على الوجوب أك السنية ،؛
حيث أف األمر يتعلق بتدبَت أمر دنيوم ،كربقيق مصلحة بشرية للناس ،حددىا اغبديث أبّنا :نضارة
الوجو للمرأة ،كاغبظوة عند الزكج.
فهو يرشد ػ عند كقوع اػبتاف ػ على استحباب عدـ اإلّناؾ كاؼببالغة ُب القطع ،كؼبا كراء ذلك من
فائدة ترجى ،كىو أنو أحظى للمرأة عند اعبماع ،كأحب إىل زكجها أيضا .كلكنو يدؿ على إقرار
اػباتنة على ىذا اػبتاف أك اػبفاض ،كأنو أمر جائز(ّ) .كالذم يرجحو القرضاكم ىنا :أف اػبتاف
(ُ) سنن اإلماـ أضبد ،الباب العاشر ،الرقم ،ِِّْٖ:جػِٓ ،صْٖٗ.
(ِ) سنن أيب داكد ،ابب ماجاء ُب اػبتاف ،الرقم ،ْٖٕٓ :جػُْ ،صُْ .كاغبديث صحيح

(ّ) يوسف القرضاكم ،تيسري الفقو ادلعاصر يف ضوء القرآن والسنة ( فقو الطهارة ) ،جػِ ،ص ُّٓ ،طِ ُِْٓىػ
ََِْـ .الناشر مكتبة كىبة.

ْٗ

للبنات ليس بواجب كال سنة ،كإمبا ىو جائز مباح ،كأف اؼبباحات يبكن أف سبنع إذا ترتب على
(ُ).
استعماؽبا ضرر ،بناء على قاعدة :ال ضرر كال ضرار
كمعٌت القاعدة كما جاء كاضحا ُب كتاب (:القواعد كاألصوؿ اعبامعة كالفركؽ كالتٌقاسيم البديعة
الضرر سواء إف كاف قصدا أك عن غَت قصد .كال ضرارا:
النٌافعة ) :ال ضرر :يعٍت أنو ذبب إزالة ٌ
(ِ).
يضار كمضا ٌرة
ىو ٌ
ضار ٌ
الضرر عن قصد؛ ألف مصدر ٌ
كما يبكن أف تبقى كتطور كوبسن أداؤىا ،كىو ما أشار إليو حديث ال تنهكي (ّ).
الرأم ُب اآلٌب :أف اػبتاف للمرأة مباح بشرط عدـ اإلّناؾ كاؼببالغة ُب القطع ،كإمبا
ٌ
كيتلخص ىذا ٌ
يقطع منها شيء من الطرؼ.
كالقطع كاؼبنع ينوطاف دبصلحة العباد؛حيث إف اؼبباحات قد سبنع أحياان ؼبصلحة راجحة  ،كما سبنع
إذا كاف ُب بقائها مفسدة خاصة أك عامة (ْ).
كلذا؛ قاؿ فضيلتو :أبف الببلد اإلسبلمية زبتلف بعضها عن بعض ُب ىذا األمر ،فمنها من ىبنت
كمنها من ال ىبنت كعلى كل حاؿ ،من رأل أف ذلك أحفظ لبناتو فليفعل ،كمن تركو فبل جناح عليو؛
(ٓ).
ألنو ليس أكثر من مكرمة للنساء
(ِ) سنن ابن ماجة ،ابب من بٌت ُب حقو ما يضر جباره ،الرقمَِّْ :ػِِّْ ،طُُُْٖ:ىػُٖٗٗـ جػْ ،صِٕ.

كصححو األلباين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،اؼبرجع السابق ،ج ّ /ص َْٖ.

السعدم ،تعليق الشيخ دمحم بن صاحل العثيمني ،القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتّقاسيم
(ِ) الشيخ عبد الرضبن بن انصر ٌ
السيوطي ،األشباه والنّظائر يف قواعد
الرضبن ٌ
البديعة النّافعة ،طُ ؼبكتبة السنة ػ ابلقاىرة ،صٗٗ .كأبو الفضل جبلؿ ال ٌدين عبد ٌ
وفروع فقو الشافعية ،ػ تُُٗ :ىػ زبريج كتعليق كضبط خالد عبد التاح شبل أبو سليماف ،طِ ،صُُِ .كدمحم بكر إظباعيل،

القواعد القهية بني األصالة والتوجيو ،طُُُْٕ :ىػ ُٕٗٗـ ،دار اؼبنار للطبع كالنٌشر كالتٌوزيع ،صٔٗ .كاغبديث اسناده
ضعيف ،فإ ٌف إسحاؽ بن وبي بن الوليد ؾبهوؿ اغباؿ ،كىو منقطع فإف إسحاؽ مل يسمع ىذا من عبادة ،لكن متنو صحيح ،راجع
سنن أيب ابن ماجة حديث رقمُِِّ ،جػّ ،صٕٓٓ انتهى.

كلكن األلباين صححو.
(ّ) سنن أيب داود ،ابب ماجاء ُب اػبتاف ،الرقم ْٖٕٓ :جػُْ ،صُْ .كقد ضعٌفو أبو داكدٌ ،
(ْ) اغبافظ اؼبزم ،حتفة األشراف دلعرفة األطراف ،جػُِ ،صّْْ.

(ٓ) يوسف القرضاكم ،تيسري الفقو ادلعاصر يف ضوء القرآن والسنة ( فقو الطهارة ) ،طِ ُِْٓ:ىػ ََِْـ .الناشر مكتبة
كىبة ،جػِ ،ص ُّٓ.

َٓ

كيرل فضيلتو أف مثل ىذا األمر هبب أف ىبضع للبحث كالدراسة ،فإذا أثبتت الدراسة اؼبوضوعية
من قبل اػبرباء كاؼبتخصصُت احمليدين ،الذين ال يتبعوف ىواىم ،كال أىواء غَتىم :أف اػبتاف يضر
ابإلانث ،ضررا مؤكدا أك مرجحا ،كيكفي ىذا كغَته علة للمنع(ُ) ،كال شك أف ما ذكره األطباء من
األضرار نتيجة اػبفاض ىو بعض علة قولو ملسو هيلع هللا ىلص :امشي كال تنهكي فإ ٌف ذلك أحظى للمرأة ،كأحب
إىل البعل (ِ).
كتوجيو النبوم ػ حسب فهمي ػ اتبع للمصلحة ،كال غرك أف الشيخ غايتو ىي ربقيق تلك اؼبصلحة
لؤلسرة اؼبسلمة خاصة ،كللمجتمع البشرم عامة؛ ألف اجملتمع اإلسبلمي جزء من ذلك اجملتمع الكبَت.
كىذا ىو ما يسمى دبسلك الدكراف ،أك الطرد كالعكس ،كما يسميو البعض .كىذا يعٍت :أف وبدث
(ّ).
اغبكم حبدكث كصف ،كينعدـ بعدمو
ادلسألة الثانية يف الطهارة :ادلراحي احلديثة:
فإف القرضاكم ُب ىذه اؼبسألة يفيت ألىل زمانو كعصره الذم يعيش فيو ،كيربىن أننا ُب عصر
التكنولوجيا كالتطور؛ حيث تغَتت كسائل صرؼ البوؿ كالغائط ،كمل تكن معركفة فيما غرب من الزماف
اؼباضي ،فاألمة اإلسبلمية ػ اليوـ ػ حباجة ماسة إىل نظرة جديدة اثقبة ُب ىذه الوسائل كغَتىا ،كؽبم
رغبة ملحة ُب ذبديد الفتول فيها مناسبة للعصر كالوقت.
يرل فضيلة الشيخ القرضاكم ػ أطاؿ هللا بقاءه ػ أنو ال يوجد ُب ىذه اؼبراحيض اغبديثة أثر
للنجاسة ،كأنو كثَتا ما يكوف معها مغسلة (حوض ) للوضوء إىل جوار صنبور اؼبياه الذم يغسل منو
كيستنجي بو .بل كثَتا ما يكوف مع اؼبرحاض حوض ( ابنيو ) لبلستحماـ ،كأنو قد أصبحت
اغبمامات ُب اؼبنازؿ اغبديثة من أهبى أماكن البيت ،كأضحى اليوـ ينفق على تشييدىا كإعدادىا أكثر
من غَتىا ،فبل ينبغي أف تعامل ُب األحكاـ معاملة اؼبراحيض القديبة (ْ).
(ُ) يوسف القرضاكم ،فتاوى معاصرة ،طٗ ُِِْ:ىػ ََُِـ ،جػُ ،صّْْ.

و
الصحيحة.
(ِ) سنن أيب داود ،ابب ماجاء ُب اػبتاف ،جػُْ ،صُْ ،كاغبديث صححو األلباين ،راجع سلسلة األحاديث
(ّ) الزركشي ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،طِ ُُّْ:ىػ ُِٗٗـ ،جػٓ ،صِّْ.

(ُ) يوسف القرضاكم ،تيسري الفقو للمسلم ادلعاصر يف ضوء القرآن والسنة ( فقو الطهارة ) ،طِ ُِْٓىػ ََِْـ،

جػِ ،ص َُٗ.

ُٓ

كيضيف فضيلتو إىل ذلك كلو ،أف ىذه اغبمامات ػ ُب الفنادؽ خاصة ػ توجد خطوط للهاتف
( ككذلك اعبواؿ أك احملموؿ كغَته ) ،كأنو كثَتا ما يطلب من اإلنساف ػ كىو ُب اغبماـ ػ فيضطر إىل
الرد على اؼبكاؼبة ،فقد تكوف ضركرية أك مهمة.
فبناء على أف النهي عن ذكر اسم هللا تعاىل ُب اؼبراحيض ،كعن دخوؽبا دبا فيها ذكر هللا تعاىل ،كاف
لعلة زبصيص ىذا اؼبكاف للنجاسة فقط ،كؼبا تغَتت علة استعمالو كمل يعد مكاان ـبصصا للتبوؿ
كالتغوط؛ لذا كاف من مقتضيات شريعتنا اغبنفية الغراء ،أف يتغَت اغبكم مع تغيَت علتو؛ كعليو فإف
الشيخ القرضاكم  ،ال يرل حرجا أك أبسا ُب ذلك كلو شريطة أف ال يكوف اؼبكاف موضع قباسة،
كىكذا (ُ).
ادلسألة الثالثة يف الطهارة :الفرشاة احلديثة مع معجون األسنان:

فكما أف بعضا من الناس يظنوف أف السواؾ ال يكوف إال من شجر ( األراؾ ) اؼبعركؼ ،كلكن
لسعي ًد
الفقهاء مل يشًتطوا ػ ُب اغبقيقة ػ ما يظنونو ُب السواؾ ،فقد قاؿ فيو النوكم :أنو هبوز ًاال ٍستًيى ي
اؾ ًاب ُّ
ك ٍاألي ٍشنى ً
اف كشبههما (ِ).
ى
كؼبا كاف اؼبقصود أك العلة ُب ذلك  ،ىو نظافة الفم يرل فيو الشيخ القرضاكم رأاي مناسبا للعصر
كالوقت؛ حيث يرل أف استخداـ (الفرشاة) اغبديثة مع معجوف األسناف الطيب ،يقوـ مقاـ السواؾ،
بل ىي السواؾ العصرم ؼبا تشتمل عليو من مادة أك دكاء ،يساعد على تنظيف أكثر من السواؾ
اؼبعتاد اؼبعركؼ.
كينبو الشيخ أف اإلسبلـ يركز ػ دائما ػ على ربصيل اؼبقاصد الشرعية ،كإف تغَتت الوسائل
كاألسباب ،كأننا ال نستطيع أف نلزـ العامل كلو أف يستخدـ شجر األراؾ ُب التسوؾ كتطهَت الفم،
(ِ) يوسف القرضاكم ،تيسري الفقو للمسلم ادلعاصر يف ضوء القرآن والسنة ( فقو الطهارة ) ،طِ ُِْٓىػ ََِْـ،
جػِ ،صُُِ.

(ِ) النوكم ،اجملموع ،جػُ ،ص ُِٖ .ِِٖ ،كالنوكم ىو :اإلماـ اغبافظ ؿبي الدين أبو زكراي وبي بن شرؼ ...النوكم الشافعي
الدمشقي اؼبشهور ب ( النوكم ،أحد أشهر فقهاء السنة كؿبدثهم ،كعليو اعتمد الشافعية ُب ضبط مذىبهم ابإلضافة إىل الرافعي.
كلد ُب احملرـ سنة ُّٔىػ ُِّّـ ،كتوُب ُب عاـٕٔٔ :ىػ ُِٕٕـ .راجع طبقات السبكي ٖ.ّٓٗ /
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كإرضاء الرب ،فقد ال يتوافر ىذا الشجر ُب كل العامل؛ كعليو قد يقع الناس ُب حرج كمشقة ،كىذا
ليس من اإلسبلـ ُب الشيء ،بل فبا ىبالف مقاصد الشريعة اإلسبلمية .
ادلسألة الرابعة يف الطهارة :ادلسح على اجلوربني:

كيرجح القوؿ ابلتوسعة
كبعد سرد أقواؿ أئمة الفقو كأدلتهم ُب اؼبسألة ،فإف الشيخ القرضاكم يذىب ٌ
كالتيسَت ُب األمر؛ حيث ينظر إىل اؼبقصود كالعلة من شرعية مسح اعبوربُت أصبل :كىو التخفيف
كالتيسَت كالًتخيص للناس .كيرل أننا إذا تش ٌددان ُب شركط اعبوربُت كغَته :أضعنا مقصود الرخصة.
كالشيخ القرضاكم ينظر ػ دائما ػ ُب الفتول إىل األيسر كاألرفق ابلناس ،كإىل األليق كاألنسب
للتطبيق ،ككثَتا ما يدعو إىل التبشَت ُب الدعول كالتيسَت ُب الفتول.
كيرل فضيلتو أف معظم اعبوارب ُب عصران رقيقة كخفيفة ،كلكنها قوية ،كليس من الضركرم إمكاف
متابعة اؼبشي عليها ،فإف الناس ال يبشوف على اعبوارب عادة؛ ألّنم يلبسوّنا مع األحذية.
كيستدؿ فضيلة الدكتور يوسف القرضاكم ،أبف عددا كثَتا من الصحابة ػ رضواف هللا عليهم ػ أفتوا
جبواز اؼبسح على اعبوربُت .كأنو ال شك أف اعبوارب كأشكاؽبا تطورت كزبتلف من زمن إىل آخر ،كأف
(ُ)
ىذا االختبلؼ ال ينبغي أف يبس أصل الرخصة.
كقد ذىب قبلو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ػ رضبو هللا ػ إىل التوسعة كالتسهيل ُب اؼبسألة ،فليس ىو ػ
إذف بدعا فبن قاؿ هبذا الرأم ،بل ال بد ُب كل مسألة من نظرة متجددة؛ خدمة ؼبقاصد الشريعة
(ِ)
اإلسبلمية حىت يتحقق القوؿ أبف اإلسبلـ صاّب للتطبيق ُب كل زماف كمكاف.
ككما أنو ال ىبتلف اثناف من أىل الفقو ُب أف العلة ُب مشركعية اؼبسح على اعبوربُت ،ىي رفع
اغبرج كاؼبش ٌقة عن اؼبكلٌف اؼبأمور ابلطٌهارة؛ ألداء فريضة من الفرائض أك غَتىا.

(ُ) يوسف القرضاكم ،تيسري الفقو للمسلم ادلعاصر يف ضوء القرآن والسنة ( فقو الطهارة ) ،طِ ُِْٓىػ ََِْـ ،جػِ،
ص ُِِ.

(ِ) شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،جػُِ .
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ادلسألة اخلامسة يف إخراج قيمة زكاة الفطر:
كاغبديث عن رأم الشيخ القرضاكم ُب ىذه اؼبسألة ،ال يكوف طويبل؛ ألف فضيلتو قد أدىل فيو
دلوه إلفادة األمة اإلسبلمية دبا استشكل فهمو من تطبيق إخراج قيمة زكاة الفطر؛ من أجل األشياء
اؼبذكورة ُب النصوص الواردة ُب اؼبوضوع.
كقد ذكر رأيو ػ ُب اؼبسألة ػ ُب كثَت من مؤلفاتو القيمة ،اليت حظيت قبوال مرموقا لدل العلماء
كاؼبتعلمُت ُب كل مكاف ،بل كقع رأيو ُب ىذه اؼبسألة ابلضبط موقعا حسنا لدل القراء ،كاؼبشاىدين لو
ُب برامج اإلسبلمية عرب كسائل اإلعبلـ ،خاصة برانمج الشريعة كاغبياة ُب قناة اعبزيرة.
كيبيل الشيخ القرضاكم إىل اؼبذىب القائل :ابعبواز ،كىو مذىب اإلماـ أيب حنيفة ،كالثورم
كأصحابو؛ حيث إنو األقرب إىل ربقيق حكمة مشركعية زكاة الفطر ،كمن حكمتها منع الفقراء
كاؼبساكُت عن اؼبسألة ذلك اليوـ .كيضيف فضيلتو ابلقوؿ :أف األفضل أف يدفع زايدة على قيمة
الصاع إف كاف موسرا؛ ألف الطعاـ مل يعد مقصورا ىذه األايـ على األرز مثبل ،بل البد أف يكوف معو
(ُ)
اللحم كاؼبرؽ كاػبضر كالفاكهة كغَت ذلك.
كعلى ذلك؛ فإننا كلما اعتربان علة تشريع أحكاـ األشياء ُب اإلسبلـ ،كجدان ػ دائما ػ ىذا الدين
صاغبا للتطبيق ُب كل زماف كمكاف ،شرقا أك غراب.
ككبن اليوـ ُب عامل جل اؼبسلمُت يعيشوف ُب قارات أخر ،بعيدا عن مهبط الوحي كعن اػبليج
العريب ،كأغذية النٌاس ُب القارات كحىت البلداف اؼبتقاربة ُب دكلة كاحدة ـبتلفة ،بل قد يكوف طعاـ
يشتهى عند األكركبيُت كال يرغب فيها كال يشتهى عند العاجيُت ُب ساحل العاج ُب قارة أفريقيا غراب،
كيكاد أف يكوف األرز طعاما تتغذل منو أغلبية سكاف غرب أفريقيا ،كليس األمر كذلك ُب أكركاب كال
بكل أنواعها اعبيٌدة،
ُب قطر ُب اػبليج ،بل اؼبتوفٌر اؼبنتشر احملبوب إليهم ( ُب اػبليج ) ،منها التٌمر ٌ
اغبلوايت كغَتىا.
ككذلك ٌ
بل قد يكوف طعاـ يشتهى عند األكركبيُت كال يرغب فيها كال يشتهى عند العاجيُت ُب ساحل
العاج ُب قارة أفريقيا غراب ،كيكاد أف يكوف األرز طعاما تتغذل منو أغلبية سكاف غرب أفريقيا ،كليس
األمر كذلك ُب أكركاب كال ُب قطر ُب اػبليج.
(ُ) يوسف القرضاكم ،فتاوى معاصرة ،طُِِْٗ :ىػ ََُِـ ،دار القلم للنشر كالتٌوزيع ،جػُ ،صّّٔ ػ ّّٕ.
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كأتسيسا على ىذا ،ألسنا ُب حاجة ماسة إىل فقيو مفكر مؤىل يوظف لنا ىذه النصوص النبوية
التسوؿ ُب اليوـ اؼببارؾ الذم يستضيف هللا
الصحيحة اؼببٌت كالركاية كبليغة اؼبعٌت ،اؼبتعلقة دبكافحة ٌ
تعاىل فيو عباده اؼبؤمنُت ،توظيفا ؿبققا لعلة مشركعية زكاة الفطر ،كموافقا لواقع الذم من أجلو
شرعت ىذه العبادة .فإىل كل ىذا كمثلو ينظر فضيلة الدكتور يوسف القرضاكم ،كيفيت جبواز إخراج
قيمة اؼبكيلة بدال منها؛ حيث بو ال نكوف متشبثا ابغبركؼ غافبل عن العلٌة ُب اؼبشركعية.
الشيخ
الشعوب؛ فإ ٌف ٌ
فنظرا إىل صبيع ما ذكرانه ،من اختبلؼ اؼبشهيات من األغذية عند ٌ
القرضاكم وبمل لواء العمل ابأليسر ُب التٌطبيق كاألرفق ابلنٌاس كاألنسب هبم ُب األزمنة كاألمكنة
اؼبختلفة ،كعمبل بفقو اؼبآالت يقوؿ فضيلتو ُب اؼبسالة اليت كبن بصددىا :كالذم يلوح يل :أ ٌف
الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص إٌمبا فرض زكاة الفطر من األطعمة لسببُت:
ٌ
األكؿ :لندرة النٌقود عند العرب ُب ذلك اغبُت ،فكاف إعطاء الطعاـ أيسر على النٌاس.
الشرائية من عصر إىل عصر ،خببلؼ الصاع من الطٌعاـ
كتتغَت قوهتا ٌ
كالثٌاين :أ ٌف قيمة النٌقود زبتلف ٌ
فإنو يشبع حاجة بشرية ؿبددة ،كما أ ٌف الطٌعاـ كاف ُب ذلك العهد أيسر على اؼبعطي ،كأنفع لآلخذ
(ُ).

ادلبحث الثاين :يف ادلعامالت ،وحتتو مطلبان:
ادلطلب األول :مسائل فقهية يف ادلعامالت ،وآراء أئمة الفقو فيها:
ادلسألة األوىل :هتنئة أىل الكتاب أبعيادىم:
والسنة ،طُِِِْْ :ىػ ََِّ.
(ُ) يوسف القرضاكم ،فقو الزكاة دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها يف ضوء القرآن ّ
مكتبة كىبة ،جػِ ،صََُْ.
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أستهل اغبديث ُب ىذه اؼبسألة إبشارة كاضحة ،أف هتنئة أىل الكتاب أبعيادىم مسألة خبلفية؛ حيث
اػببلؼ فيها كارد من أقواؿ أىل العلم ُب مذاىب أئمة الفقو ،كاالختبلؼ فيها قدًن.
كىذه اؼبسألة شأّنا شأف كل مسألة كقع فيها اختبلؼ؛ فكل كاحد يدرسها حسب ظركؼ بيئتو
اليت يعيش فيها ،عندىا قبد آراءىم ُب بياف حكمها ـبتلفة متباينة ،ليس حبا ُب االختبلؼ كال رغبة
فيها ،بل الختبلؼ األحواؿ كاألشخاص كالعصور كالبيئات.
بتغَت األزمنة كاألمكنة كاألشخاص؛ كألف اغبكم يدكر مع
كذلك أف األحكاـ الشرعية ،قد تتغَت ٌ
علتو حيث ما دارت ،كىذا ليس تغيَتا غبكم هللا تعاىل ،كإمبا ىو من حسن توظيف النصوص الشرعية
كما وببو البارم عز كجل.
كإذا تتابعنا اؼبسألة اليت كبن بصددىا بدراسة كدقة ،قبد أّنا من اؼبسائل اليت أاثرت جدال بُت أبناء
األمة ىنا كىناؾ ،كقد أبدل فيها بعض اؼبشايخ آراءىم ،ككل كاحد يذكر مستنده الشرعي فيما ذىب
إليو من حيث اعبواز أك العدـ ُب هتنئة أىل الكتاب أبعيادىم الدينية ،كذلك من خبلؿ تراثنا الفقهي
اإلسبلمي الثرم.
كللحديث عن ىذه اؼبسألة ،فإنو ينبغي أف نلقي الضوء على أىم ما ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ػ
رضبو هللا ػ ،الذم أكثر اغبديث ُب ىذا اؼبوضوع.
كموقف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب اؼبسألة كاضح ج ٌدا ،فقد منع مشاركة اؼبسلم ُب أعياد أىل
أبم حاؿ من األحواؿ؛ حيث اعتربىا أتييدا ؽبم ُب معصية هللا تعاىل ،بل أنٌنا أمران
الكتابٌ ،
يشرعو الشارع؟
دبخالفتهم ُب دينهم ،ككيف ال تكوف اؼبخالفة كالنٌأم منهم أش ٌد كأغلظ فيما مل ٌ
كذلك أف ىذه األعياد من األشياء اليت ابتدعوىا ما كتبناىا عليهم إال ابتغاء رضواف هللا فما
(ُ).
رعوىا حق رعايتها
كأّنم ُب نظر اإلسبلـ ىم أعداء هلل عز كجل ،بل ىم قوـ يكتبوف الكتاب أبيديهم ٍب يقولوف ىذا
من عند هللا كما ىو من عند هللا ليشًتكا بو شبنا قليبل فويل ؽبم فبا كتبت أيديهم ككيل ؽبم فبا يكسبوف
(ِ).
(ُ) سورة اغبديد ،اآلية.ِٕ:
(ُ) سورة البقرة ،االية.ٕٗ:
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ابلسَت علم يقينا أف اؼبسلمُت على عهد
كيرل ابن تيمية ػ رضبو هللا ػ ،أف من كانت لو خربة كدراية ٌ
الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،ما كانوا يشاركوف ُب سيء من أمرىم ،كأّنم ال يغَتكف ؽبم عادة ُب أعياد الك ٌفار ،بل
ذلك اليوـ عند رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسائر اؼبسلمُت يوـ من األايـ ،ال ىبتصونو بشيء أصبل إال ما قد
(ُ).
اختلف فيو من ـبالفتهم فيو....
السنية اؼبعركفة؛ فإّنم ػ ُب اغبقيقة ػ تش ٌددكا إهبابيا فيما إذا
كىذا ىو ٌ
الرأم اؼبشهور ُب اؼبذاىب ٌ
اجملردة ،كالتٌش ٌدد كقتئذ ال يكوف
كانت اؼبشاركة خارجة عن معٌت اجملامبلت االجتماعية اؼبعتادة ٌ
مذموما ،بل ىو دفاع عن العقيدة اإلسبلمية الصحيحة ،كتصحيح للمفاىيم اليت كانت قد زاغت عن
السبيل .كال غرك أف ابن تيمية شيخ اإلسبلـ ،أفىت ُب اؼبسألة ألىل زمانو كالبيئة اليت كاف أىلها
سواء ٌ
السٌر ُب مشاركتهم أىل الكتاب ُب أعيادىم ،فتقتضي اغباؿ إذف أف َيتيهم من
ال يكادكف يفقهوف ٌ
ينبٌههم على ذلك كيف ٌقههم ُب الدين .كهللا أعلم.
ادلسألة الثانية :يف وصل الشعر بشعر حيوان أو شعر صناعي:

فبا ال ىبفى على أحد من أىل القبلة ،أف اإلسبلـ شريعتو قائمة على الوسطية؛ كعليو يرفض الغلو ُب
الزينة إىل حد قد يفضي على تغيَت خلق هللا تعاىل كـبالفة الفطرة اليت فطر الناس عليها .كمن ذلك:
كصل الشعر بشعر حيواف أك شعر صناعي.
أقوال الفقهاء يف ادلسألة:

القوؿ األكؿ :ما يذكر عن اإلماـ الشافعي ػ رضبو هللا ػ ،أنو :ال تصل اؼبرأة بشعرىا شعر إنساف كال
)ِ(.
شعر ما ال يؤكل غبمو حباؿ
كيرل أصحابو أّنا إذا كصلت شعرىا شعر آدمي فهو حراـ ببل خبلؼ ،سواء كاف شعر رجل أك
امرأة ،كسواء كاف شعر احملرـ أك الزكج كغَتنبا ببل خبلؼ لعموـ األحاديث الصحيحة ُب لعن الواصلة
كاؼبستوصلة ،كألنو وبرـ اإلنتفاع بشعر اآلدمي لكرامتو ،بل يدفن شعره كظفره كسائر أجزائو ،كإف
كصلتو بشعر غَت آدمي ،فإف كاف شعرا قبسا كىو شعر اؼبيتة كشعر ما ال يؤكل إذا انفصل ُب حياتو
السبلـ ابن تيمية ،اقتضاء الصراط ادلستقيم دلخالفة أصحاب اجلحيم ،ػ ُٕٔػ
(ِ) شيخ اإلسبلـ أضبد بن عبد اغبليم عبد ٌ
بابطي ،ط :دار اغبديث القاىرة ،صُٕٔ.
ِٖٕ ػ ،ربقيق عصاـ ال ٌدين ٌ
الص ٌ
(ّ) اإلماـ النوكم ،اجملموع شرح ادلهذب ،جػّ ،صُّٗ.
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فهو حراـ أيضا ببل خبلؼ للحديث الوارد ُب ذلك ، )ُ(،كألنو ضبل قباسة ُب الصبلة كغَتىا عمدا،
كاؼبرأة كالرجل ُب ىذين النوعُت سواء.
كأما الشعر الطاىر من غَت اآلدمي ،فإف مل يكن ؽبا زكج كال سيد فهو حراـ أيضا على اؼبذىب
(ِ)
الصحيح ،كبو قطع الدارمي كالقاضي كأبو الطيب كالبغوم كاعبمهور.
كفيو كجو أنو مكركه قالو الشيخ أبو حامد كحكاه الشاشي ،كرجحو كحكاه غَته كحزـ بو
احملاملي ،...كىذا الوجو كما كصف ُب كتاب اجملموع أنو شاذ كضعيف ،كأنو يبطلو عموـ اغبديث
الوارد ُب ذلك (ّ).
كعلى ىذا هبدر بنا أف نلخص ما ذىب إليو الشافعية فيما يلي:
ُػ إف كاف الشعر قبسا ،كشعر اؼبيتة كشعر ما ال يوكل غبمو إذا انفصل حاؿ حياتو حسب
اجتهادىم ،فهو حراـ؛ لعموـ األحاديث ،كغبمل النجاسة عمدا ُب الصبلة كغَتىا.
ِػ كإف كاف طاىرا ،كشعر اغبيواف اؼبذكى ،كالشعر الصناعي اؼبعركؼ ب (البارككة):
ّػ فإف كانت غَت متزكجة ،فاؼبذىب الصحيح الذم قطع بو الشافعية أنو حراـ؛ ألنو ضرب من الغش
كالتزييف كالتمويو كاػبداع.
ْػ كإف كاف ؽبا زكج ،فثبلثة أكجو:
األكؿ :كىو أصحها ،إف كصلت إبذنو جاز كإال حرـ ،كبو قطع كثَتكف؛ النتفاء الغش كالتدليس،
اللذاف نبا مناط التحرًن ،كألنو زينة للزكج إبذنو كعلمو.
الثاين :اعبواز مطلقا؛ لعدـ مشوؿ النصوص لو.
(ِ) الشيخان كغَتنبا من حديث أـ اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر ،أف جارية من األنصار تزكجت ،كأّنا مرضت ،فتمعط شعرىا أرادكا أف
يصلوىا ،فسألوا النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ (( :لعن هللا الواصلة كاؼبستوصلة )) .صحيح مسلم ،ابب ربرًن الواصلة كاؼبستصلة ،الرقم،ُّٗٔ:

جػُُ ،ص ْٖ .كاإلماـ ابن حجر العسقبلين ،فتح الباري شرح الصحيح البخاري ،ابب الوصل ُب الشعر ،الرقم،ْٕٕٓ :
جػُٖ ،صَّّ ،ط ػ دار السبلـ للنشر كالتوزيع ،الرايض ُُِْىػ ػ َََِـ.
(ّ) النوكم ،اجملموع شرح ادلهذب ،ط ُ:اؼبكتبة الشاملة ،جػّ ،صَُْ.
(ْ) اؼبرجع السابق ،صَُْ.
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الثالث :وبرـ مطلقا ،ألف األحاديث حظرت اؼبرأة أف تصل شعرىا بشيء آخر ،سواء كاف شعرا
حقيقيا من آدمي ،أك حيواف ،أك كاف شعرا صناعيا ،كإذف الزكج ال يغَت شيئا؛ ألف اؼبنع كاف على
فعل الوصل؛ كذلك ؼبا ركم عن عائشة أـ اؼبؤمنُت اهنع هللا يضر ،أف امرأة من األنصار زكجت ابنتها ،فتمعط
شعر رأسها ،فجاءت إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فذكرت ذلك لو  ،فقالت :إف زكجها أمرين أف أصل شعرىا؟
(ُ)
فقاؿ :ال؛ إنو قد لعن اؼبوصبلت
مذىب اعبمهور :كمنهم اغبنفية كاؼبالكية كاغبنابلة ،إىل منع الوصل مطلقا ،كلو كاف ابلصوؼ كاػبرؽ.
حجتهم ُب ذلك؛ منها ما يلي:
حديث أـ اؼبؤمنُت عائشة اؼبتقدـ ،الذم ركاه البخارم ،فإنو نص على أف الزكج ىو الذم طلب
ىف امرأىةن ًمن األىنٍصا ًر ىزَّكج ً
صلَّى
ت إً ىىل النً ًٌ
ت ابٍػنىػتىػ ىها ،فىػتى ىمعَّ ى
ط ىش ىع ير ىرأٍ ًس ىها ،فى ىجاءى ٍ
الوصلٌ .
َّيب ى
ى
ى
كنصو « :أ َّ ٍ ى ى
هللا علىي ًو كسلَّم فى ىذ ىكر ً
ت :إً َّف ىزكجها أىمرًين أى ٍف أ ً
ىص ىل ًُب ىش ىع ًرىىا ،فىػ ىق ىاؿ« :الى ،إًنَّوي قى ٍد
ت ىذل ى
ي ىٍ ىى ى ى ٍ
ك لىوي ،فىػ ىقالى ٍ
ٍ ى ى ىى
(ِ)
ً
ً
ت»
ليع ىن اؼبيوصبلى ي
ما ركاه سعيد بن اؼبسيب عن معاكية (هنع هللا يضر )  ،قاؿ :ما كنت أعلم أف أحدا يفعل ىذا عَت اليهود ،إف
(ّ)
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ظباه الزكج ،يعٍت الواصلة ُب الشعر
كل معٌت
أف ٌ
الشعر اؼبستعار ٌ
الصناعي( البارككة ) حراـ قطعا؛ ألف التٌدليس فيو فاحش ،بل فيو ٌ
الزكر؛ ألنٌو خفي ال يعرؼ إال اػبَت (ْ).
ٌ
ادلسألة الثالثة :يف مساع األغاين:

كمسألة االستماع إىل األغاين ،مسألة حظيت اىتماـ الباحثُت من عرب كعجم ىنا كىناؾ ،بل أاثرت
جدال شرسا ػ عندان ُب غرب أفريقيا ػ قد يفوؽ اػبياؿ؛ حيث تقوـ اعبمعيات احمللٌية بتنظيم ندكات
علمية ،كوبضر فيها خرهبي اعبامعات اإلسبلمية ؼبناقشة اؼبسألة كإهباد حكم شرعي ككلمة سواء ،كمع
ذلك كلو ما تزيدىم إال اختبلفا كتباينا كنفورا ،كقد يستغرب الذم يشاىد ىذه الندكات استغرااب كليا؛
(ُ) سبق زبرهبو.
(ُ) صحيح البخاري،كتاب النكاح ،ابب ال تطيع اؼبرأة زكجها ُب معصية ،الرقم ،َْٖٔ :جػُٔ ،ص ُِٔ.
الشعر ،الرقم ِْٖٓ:جػُٖ ،صَّْ.
(ُ) صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،ابب الوصل ُب ٌ

(ُ) طويلة ،عبد الوىاب عبد السبلـ  ،فقو األلبسة والزينة ،طُُِْٕ:ىػ ََِٔـ ،صَُّ.
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موحدة،
ألنك قد تسمع منهم كل شيء إال الفقو ،فهم قوـ جاؤكا من دكؿ عربية ٌ
شىت ،ثقافتهم غَت ٌ
تنوع
بل ىي ـبتلفة ابختبلؼ ال ٌدكؿ البلٌٌب درسوا فيها؛ فكاف اختبلفهم اختبلؼ تضاد ال اختبلؼ ٌ
مذموـ.
النٌوع
كىذا
كتع ٌدد،
يؤدم إىل
كبناء على ذلك يبقى الكثَت كالكثَت من البلول ُب حَتة ،ال يدركف أيٌهم أقرب نفعا ٌ
الصواب أك أيٌهم أحسن فقها كحكما من اآلخر.
ٌ
لكن الذم ينظر ُب اؼبوضوع أبدىن فقو ،هبد أف مسألة االستماع إىل األغاين مسألة خبلفية
ك ٌ
اختلف فيها فقهاء األمصار قديبا كحديث ،كقد أفاد كأجاد اإلماـ أبو حامد الغزايل الكبلـ ُب
اؼبسألة؛ حيث استطاع أف يتحدث عن االختبلؼ الوارد فيما بُت أىل الفقو فيها مع ذكر األسباب،
كىذا فبا يوحي إىل أف ىذا االختبلؼ راجع ػ كهللا أعلم ػ إىل اختبلفهم ُب مفهوـ بعض النصوص
الشرعية ،كخباصة اآلية السادسة ُب سورة (لقماف) ،كىي قولو تعاىل :كمن الناس من يشًتم ؽبو
اغبديث ليضل عن سبيل هللا بغَت علم كيتخذىا ىزكا أكلئك ؽبم عذاب مهُت .)ُ( .
كاإلماـ القرطيب ػ رضبو هللا ػ أثناء تفسَته لآلية الكريبة ،ذكر أّنا إحدل اآلايت الثبلث اليت استدؿ هبا
العلماء على كراىية الغناء كاؼبنع منو ،كأف اآلية الثانية ىي قولو تعاىل :كأنتم سامدكف (ِ) ،كالثالثة
قولو تعاىل :كاستفزز من استطعت منهم بصوتك (ّ).
ٍب إف اإلماـ القرطيب ػ رضبو هللا ػ ،ذكر آراء مذاىب الفقهاء من الصحابة كأئمة الفقو ُب اؼبراد من اآلية
الكريبة قي سورة (لقماف):
أف اؼبراد من اآلية الكريبة ىو :الغناء ،كمن الذاىبُت إىل ذلك :ابن مسعود ،كابن عمر ،كعكرمة،
كميموف بن مهراف ،كمكحوؿ ،كمالك.
كإذا كاف ذلك كذلك ،فما ىو حكمو عند الفقهاء؟
ُػ ذىب اإلماـ أبوحنيفة إىل كراىة الغناء كاؼبنع منو.
(ُ) سورة لقماف ،اآلية.ٔ :
(ِ) سورة النجم ،اآلية.ُٔ :
(ّ) سورة اإلسراء ،اآلية.ْٔ :
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ِػ كذىب اإلماـ مالك إىل ربريبو ،كّنى عن استماعو.
ّ ػ كيرل اإلماـ الشافعي أف الغناء مكركه يشبو الباطل ،كأف من استكثر منو فهو سفيو ترد شهادتو.
ْػ كأما اإلماـ أضبد بن حنبل ،فقد ذكر عنو الركاايت الثبلث(ُ).
ككبن عندما نتابع كنبلحظ ىذه اؼبذاىب كأقواؿ أصحاهبا ،يتضح لنا جليا أّنم يعنوف ابلغناء الذم
وبرؾ الشهوات ُب النفوس ،كيبعثها على اؽبول كالغزؿ ،كالذم يذكر النساء ككصف ؿباسنهن ،كيذكر
اػبمور كاحملرمات قطعا.
كىذا ال ىبتلف فيو اثناف من أىل الفقو ُب ربريبو؛ ألف العلة ُب ربريبو ُب ذلك بينة؛ حيث إف
الغناء على ىذا النمط يفضي إىل اغبراـ ،كقد ابت معلوما أف ما أدل إىل اغبراـ فهو حراـ.
ككبن نعيش اليوـ ُب األلفية الثالثة ،ففيها أمسى جل اىتماـ اؼبغنُت كاؼبغنيات ينصب ُب ربريك
النفوس ،كذكر ؿباسنهن كغَت ذلك من احملرمات اؼبعلومة من الدين ابلضركرة ،فمثل ىذا حراـ ابتفاؽ
أىل الفقو خلفا كسلفا؛ ألنو ىو اغبراـ بعينو.
إذف ،فكل غناء أك موسيقى وبمل معو صفة من الصفات اؼبفضية إىل اغبراـ فهو حراـ؛ فبل هبوز
شرعا ألحد من اؼبسلمُت أف يبيح لنفسو االستماع إىل أم غناء من النوع احملرـ اؼبنهي عنو.
الشعوب ُب دنيا اإلنساف ،كال ريب أنٌو مىت اتصف
كىذا النٌوع احملٌرـ كاف منتشرا لدل الكثَتين من ٌ
أم غناء بصفة الصفات اؼبذكورة ،كُب أم عصر من العصور فحكمو التٌحرًن ببل خبلؼ.
ادلسألة الرابعة :يف التربع ابألعضاء بعد ادلوت:

التربع ابألعضاء بعد اؼبوت مسألة من مسائل مستج ٌدات العصر اغبديث ،كؽبا جوانب كأبعاد عديدة
كـبتلة ،بيد أف ساعة قيامي ابلبحث ُب اؼبوضوع مددت يدم إىل كنوز الفقو أللتمس كنزا؛ كي بو
أستطيع أف أصبع بعض الشيء من آراء أئمة اؼبذاىب الفقهية اؼبشهورة ُب اؼبسألة ،كلكنٍت مل أكاد
أجد مرادم ،كمل يظهر يل ػ حسب اطبلعي القاصر ػقوؿ صريح يعاِب ىذه القضية ،كألف اؼبسألة
الصحة
بطبيعتها من معطيات العصر اغبديث ،الذم تقدـ فيو الطٌب كبرع األطبٌاء ُب كل ؾباالت
ٌ
اليت مل تكن زبطر ابلباؿ ُب العصور السابقة ،بل مل يكن ىبيٌل إىل اإلنساف ػ آنذاؾ ػ أف الطٌب قد
(ُ) اإلماـ أبو عبد هللا دمحم بن أضبد األنصارم القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن.،
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هباكز صبيع العقبات كاؼبنعطفات اليت كانت ربوؿ دكف ذلك ُب اؼبراحل السابقة حىت إىل ىذه اؼبرحلة
اؼبتقدمة الفائقة!.
كمهما يكن من أمر ،فاؼبسألة تتعلق دبصاّب العباد اليت من أجل ربقيقها أنزؿ الشارع منهجو
جل األحكاـ الفقهية ُب اؼبذىب اؼبالكي.
القوًن ،كاليت يقوـ عليو ٌ
كأتييدا ؽبذا؛ يقوؿ الدكتور أضبد الريسوين ... :أف اؼبذىب اؼبالكي ،كاف أصرح كأكضح ُب
مرعاتو للمصاّب ،ابعتبارىا اؼبقصد العاـ للشريعة ،كاؼبقصد اػباص لكل حكم من أحكامها ،كخاصة
(ُ)
ُب أبواب اؼبعامبلت كالعادات. ... ،
ٍب انتقل إىل ذكر أمثلة كاضحة دالة على مقولتو ،إال أنٍت لست أذكرىا ىنا خوفا من اإلنزالؽ عن
لب اؼبوضوع األساسي.
ٌ
كبناء على ىذا ،يبكن القوؿ :أبف العضو الذم مل يكن ُب نقلو ضرر على صاحبو اؼبنقوؿ منو ،ػ
خاصة ُب حاؿ موتو ػ كربقق اؼبصلحة كالنفع فيو للمنقوؿ إليو كاضطراره لو ،فبل يكوف حرج ُب التربع
ابألعضاء ُب ىذه اغبالة ػ حسب فهمي اؼبتواضع ػ عند اؼبذىب الفقهي القائل ابؼبصلحة ،أك القائل
بشيء من ىذا القبيل القريب دبعٌت اؼبصلحة ،يضحى من ابب تفريج الكرب كاإلحساف ،ك التعاكف
على الرب كاػبَت.
كعند عرضنا رأم الشيخ القرضاكم ُب اؼبسألة ،سنرل ػ إف شاء هللا تعاىل ػاؼبزيدة من الفهم
كالتوضيح؛ كىو أىل ؽبذا كاؼبسألة مسألة العصر الذم يعيش فيو فضيلتو.
ادلسألة اخلامسة:يف الصليب:

فهذه مسألة أشكلت على كثَت من أىل القبلة ( اؼبسلمُت ) كمل هبدكا ؽبا جوااب كافيا؛ كعليو فوقعوا ُب
حرج كمش ٌقة ،يتش ٌككوف ُب حكم صناعة الصليب أك شرائو أك نقشو على اؼببلبس أك اعبدراف.
كحىت يتساءؿ البعض عن حكم استعماؿ عبلمة الزائد ( )+اؼبألوفة ُب علم اغبساب ،ىل ىي
صليب أـ ال؟ كالبعض اآلخر يرل كل خطٌُت ،أحدنبا يقع عرضا كاآلخر طوال؛ حيث أ ٌف ىذا
(ُ) أضبد الريسوين ،أسناذ بكلية اآلداب ػ جامعة دمحم اػبامس ابلرابط ػ اؼبغرب ،نظرية ادلقاصد عند اإلمام الشاطيب ،طُ:
ُُْٖىػ ُٕٗٗـ ،دار الكلمة للنشر كالتوزيع ػ مصر ػ اؼبنصورة ،صٔٓ.
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يصور لؤلذىاف إنساان مصلواب كضع على خشبة عرضا من أجل أف تربط هبا يداه،
الشكل ُب الواقع ٌ
ألكؿ كىلة أنو رسم الصليب اؼبشهور ُب معظم الكنائس
أم شيء آخر قد يظهر أك يتبادر للنٌاظر ٌ
أك ٌ
كلدل أكثر النصارل ُب اؼبذاىب اؼبختلفة اؼبعركفة :الكاثوليك ،الربكستانت ،األرثوذككس.
كمن الفقهاء ػ فيما غرب من الزماف اؼباضي ػ من أدىل بدلوه ُب اؼبسألة ،مثل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
ػ رضبو هللا إذ يقوؿ (ُ) :الصليب ال هبوز عملو أبجرة كال غَت أجرة كال بيعو صليبا ،كما ال هبوز بيع
حرـ بيع اػبمر كاؼبيتة
األصناـ كال عملها ،كما ثبت ُب الصحيح عن النٌيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ :إ ٌف هللا ٌ
(ِ)
كاػبنزير كاألصناـ .
الشرع ُب اؼبسألة ربديدا كتفصيبل ،كىذا قد يفهم من كبلمو
كشيخ اإلسبلـ ػ ىنا ػ وب ٌدد لنا موقف ٌ
كنلخصو ُب اآلٌب:
السابق الذكرٌ ،
ُػ إذا كاف قد رسم على أنو صليب ،فهذا حكمو عدـ اعبواز للمسلم؛ فيحرـ عليو ضبلو كلبسو
كشراؤه كبيعو كرظبو كدكاليك.
ِػ أف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية نظر  -كهللا أعلم  -إىل علة ربرًن رسم الصليب كلبسو ككبو ذلك،
كىي البعد عن مشاهبة النصارل كتعظيم رموز ىم الدينية الباطلة (ّ).
كىذه العلة كاقعة ُب كل شكل من أشكاؿ الصليب اليت تعرفها طوائف النصارل اؼبختلفة ،إذا
كانت كضعت على أّنا صليب لتعظيم كترمز ؼبا يريدكف.
كاعتبارا للعلية اؼبوصلة إىل القصد كالغاية ،يبكن القوؿ :ابنو ال حرج ُب صنع الصليب كال ُب بيع
ما احتول عليو ،النتفاء العلة اليت ىي التشبو ابلكفار كتعظيم رموزىم ،ككذلك ال اعتبار لظن يظنو
البعض صلباان كىو ليس كذلك.
ادلطلب الثاين :مسائل فقهية يف ادلعامالت ،يف ظل تغريات وتطورات جديدة عند الشيخ

القرضاوي:
(ُ) شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ، ،جػٓ ،صَُِ.

(ِ) ػ سنن أيب داود ،من حديث جابر بن عبد هللا ،الرقم ،َِّٓ :الباب ُب شبن اػبنزير كاؼبيتة ،جػٗ ،صّٕٓ .وادلعجم

األوسط للطرباين ،الباب من اظبو مقداـ ،الرقم ،َُُُٕ :جػُٗ ،صّْٖ.
(ّ) شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ، ،جػٓ ،صَُِ.

ّٔ

ادلسألة األوىل :هتنئة أىل الكتاب أبعيادىم:
بداية أقوؿ :ابهلل أعتضد كمنو أطلب التوفيق ُب بياف الرأم الذم ذىب إليو الشيخ القرضاكم ػ أطاؿ
هللا بقاءه ػ ُب ىذه اؼبسألة؛ حيث قد أحسن فيها القوؿ كالرأم ،فقد أحاطها علما كدراية كدراسة،
فقد مس صبيع جوانبها معاعبة.
كعندما نقرأ عن فضيلتو ُب اؼبسألة ،يبدك كاضحا أنو يبُت ما وبرـ علينا كما وبل لنا من ؾباملة
القوـ ُب مناسباهتم اؼبختلفة ،كذالك نظرا إىل اغباجة اترة كإىل ركابط االجتماعية اترة أخرل ،مثل
اعبوار ُب اؼبنزؿ ،كالرفقة ُب العمل ،كالزمالة ُب الدراسة ،كغَتىا من الركابط.
كأشار أف اؼبسلم قد وبس كيشعر بفضل غَت اؼبسلم عليو ُب ظركؼ معينة ػ كىذا ابت كاضحا
كضوح الشمس إذا ُب ضحاىا ،جلية جبلء القمر إذا تبلىا ػ ،كال ىبفى أحد من أىل القبلة أف
اليهود كالنصارل أصبحوا معلم البشرية ُب كثَت من ؾباالت العلوـ ،مثل :التكنولوجيا كالصناعات،
كأضحى اؼبسيحي ىو اؼبشرؼ الذم يعُت الطالب اؼبسلم ُب حبثو بكل إخبلص(ُ) ،كىو الطبيب
الشرح.
الذم يعاِب مرضى اؼبسلمُت الذين ينتموف إىل ٌأمة أنزؿ عليها سورة اغبديد كسورة ٌ
ٍب إف فضيلة الشيخ القرضاكم فصل القوؿ ُب بياف موقف اؼبسلم من غَت اؼبسلمُت اؼبساؼبُت ؽبم،
الذين ال يعادكف اؼبسلمُت ،كال يقاتلوّنم ُب دينهم ،كال ىبرجوّنم من دايرىم أك ظاىركا على
إخراجهم.
كذلك أف القرآف الكريبة رسم العبلقة بُت اؼبسلمُت كغَتىم ُب آيتُت ُب سورة اؼبمتحنة (ِ) ،كقد
نزلت ُب شأف اؼبشركُت الوثنيُت ،فقاؿ أعز من قائل :ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم ُب الدين
كمل ىبرجوكم من دايركم أف تربكىم كتقسطوا إليهم إف هللا وبب اؼبقسطُت ،إمبا ينهاكم هللا عن الذين
قاتلوكم ُب الدين كأخرجوكم من دايركم كظاىركا على إخراجكم أف تولوىم كمن
(ِ).
يتوؽبم فأكلئك ىم الظاؼبوف
(ُ) يوسف القرضاكم ،فتاوى معاصرة ، ،طُِِِْ :ىػ ََِِـ ،جػّ ،صٗٔٔ.
(ِ) سورة اؼبمتحنة ،اآلية.ٖ :
(ُ) سورة اؼبمتحنة ،اآلية.ٖ :

ْٔ

فهنا قبد أف اآليتُت دليل انصع للتفريق بُت اؼبساؼبُت للمسلمُت كاحملاربُت ؽبم؛ فقد قاؿ
القرضاكم عن األكؿ (اؼبساؼبُت) :شرعت اآلية برىم كاإلقساط إليهم ،كالقسط يعٍت :العدؿ ،كالرب
يعٍت :اإلحساف كالفضل ،كىو فوؽ العدؿ :العدؿ أف أتخذ حقك ،كالرب :أف تتنازؿ عن بعض
حقك.
العدؿ أك القسط :أف تعطي الشخص حقو ال تنقص منو ،كالرب :أف تزيده على حقو فضبل
كإحساان(ُ).
كأما اآلخركف الذين ّنت اآلية األخرل عن موالهتم ،ىم الذين عادكا اؼبسلمُت كقاتلوىم ،كأخرجوىم
من أكطاّنم بغَت حق ،إال أف يقولوا :ربنا هللا ،كما فعلت قريش كمشركوا مكة ابلرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كأصحابو.
ٍب اتبع الشيخ القرضاكم بياف موقف الفقو اإلسبلمي اؼبعاصر من ىذه القضية اغبساسة ُب ضوء
اؼبوازين الشرعية ،من خبلؿ نصوصها الصحيحة الثابتة.
كذكر من األدلة اؼبؤيدة لآليتُت السابقُت ما ركاه الشيخاف من حديث أظباء بنت أيب بكر أّنا
جاءت إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقالت :اي رسوؿ هللا إف أمي قدمت علي كىي مشركة ،كىي راغبة أصلها؟
(ِ)
قاؿ :صلي أمك .
كىذا كما يرم الشيخ القرضاكم ،أف أـ أظباء ىي مشركة كمعلوـ أف موقف اإلسبلـ من أىل
(ّ)
الكتاب أخف من موقفو من اؼبشركُت الوثنيُت.
(ِ) يوسف القرضاكم ،فتاوى معاصرة ،طُِِِْ :ىػ ََِِـ ،جػّ ،صٗٔٔ.
(ّ) صحيح البخاري ،ابب اؽبدية للمشركُت ،الرقم ،ِِْٕ :جػٗ ،صٖٓ.

وصحيح مسلم ،ابب فضل النفقة كالصدقة ،الرقم ،ُُٕٔ :جػٓ ،صُّٕ ،وسنن أمحد ،الرقم ،ِٕٖٓٔ :جػْٓ ،صُّٓ،

والسنن واآلاثرللبيهقي ،ابب فرض اإلبل السائمة ،الرقم ،ِّٓٔ :جػٕ ،ٖٔ ،ومصنف عبد الرواق ،ابب َُ ،الرقم:

ُّْٗجػَُ ،صّّٓ ،ومعرفة الصحابة ،أليب نعيم األصبحاين ،الرقم ،ٖٖٔٔ :ابب أظباء بنت أيب بكر ،جػَْْ،
ومسندالطيالسي ،ابب ما ركت أظباء بنت أيب بكر ،الرقم ،ُّٕٕ :جػٓ ،صْٓ.

(ْ) يوسف القرضاكم ،فتاوى معاصرة ، ، ،طُِِِْ ،ىػ ََِِـ ،جػّ ،صَٕٔ.

كيوسف القرضاكم ،غري ادلسلمني يف اجملنمع اإلسالمي ،طُُّّْ :ىػ ُِٗٗـ ،صٔ.

ٓٔ

كإنو حىت إف القرآف أجاز مؤاكلتهم كمصاىرهتم ،دبعٌت :أف َيكل من ذابئحهم كيتزكج من نسائهم كما
كرد ذلك ُب سورة اؼبائدة :كطعاـ الذين أكتوا الكتاب حل لكم كطعامكم حل ؽبم كاحملصنات من
(ُ)
اؼبؤمنات كاحملصنات من الذين أكتوا الكتاب من قبلكم .
كأنو كذلك من لوازـ شبرة ىذا الزكاج ،كجود اؼبودة بُت الزكجُت ،كما قاؿ تعاىل :كمن آايتو أف
(ِ)
خلق لكم من أنفسكم أزكاجا لتسكنوا إليها كجعل بينكم اؼبودة كالرضبة .
كقد علق فضيلتو على اآلايت قائبل :ككيف ال يود الرجل زكجتو كربة بيتو كشريكة عمره ،كأـ
(ّ)،
ؽبن
لباس
أنتم
ك
لكم
لباس
ىن
ببعض:
بعضهم
اج
ك
األز
عبلقة
بياف
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كقد
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ٌ
ٌ
(ْ)
.
كأنو من لوازـ ىذا الزكاج كشبراتو :اؼبصاىرة بُت األسرتُت ،كىي إحدل الرابطتُت الطبيعيتُت
األساسيتُت بُت البشر ،كأشار القرآف الكرًن ُب قولو تعاىل :كىو الذم خلق من اؼباء بشرا فجعلو
نسبا كصهرا  )ٓ(.كمن لوازـ ذلك :كجود األمومة كما ؽبا من حقوؽ مؤكدة على كلدىا ُب اإلسبلـ،
فهل من الرب كاؼبصاىرة ابؼبعركؼ أف سبر مناسبة مثل ىذا العيد الكبَت عندىا كال يهنئها بو؟ كما موقفو
من أقاربو من جهة أمو ،مثل اعبد كاعبدة ،كاػباؿ كاػبالة ،كأكالد األخواؿ كاػباالت ،كىؤالء ؽبم
( ٔ)
حقوؽ األرحاـ كذم القرىب ،كقد قاؿ تعاىل :كأكلو األرحاـ بعضهم أكىل ببعض ُب كتاب هللا ،
(ٕ)
كقاؿ تعاىل :إف هللا َيمر ابلعدؿ كاإلحساف كإيتاء ذم القرىب .
فإذا كاف حق األمومة كالقرابة ،يفرض على اؼبسلم كاؼبسلمة صلة األـ كاألقارب دبا يبُت حسن خلق
اؼبسلم ،كرحابة صدره ،ككفاءه ألرحامو ،فإف اغبقوؽ األخرل توجب على اؼبسلم أف يظهر دبظهر
(ُ) سورة اؼبائدة ،اآلية.ٓ :
(ِ) سورة الركـ ،اآلية.ُِ:

(ّ) القرضاكم ،يوسف ،فتاوى معاصرة ،طُِِِْ :ىػ ََِِـ ،جػّ ،صَٕٔ ،كيوسف القرضاكم ،غري ادلسلمني يف
اجملنمع اإلسالمي ، ،طُُّّْ :ىػ ُِٗٗـ .صٔ

(ْ) سورة البقرة ،اآلية.ُٖٕ :

(ٓ) سورة الفرقاف ،اآلية.ْٓ :
(ٔ) سورة األنفاؿ ،اآلية.ٕٓ :
(ٕ) سورة النحل ،اآلية.َٗ :

ٔٔ

اتق هللا حيثما كنت ،كاتبع

اإلنساف ذم اػبلق اغبسن ،كقد أكصى الرسوؿ الكرًن أاب ذر بقولو:
(ُ)
السيئة اغبسنة سبحها ،كخالق الناس خبلق حسن .
كأضاؼ فضيلة القرضاكم ،أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص حث على ( الرفق ) ُب التعامل مع اؼبسلمُت ،كحذر من
العنف كاػبشونة ُب ذلك.
ٍب ذكر فضيلتو مثاال داال على ذلك من حديث أـ اؼبؤمنُت عائشة اؼبتفق عليو ،أف بعض اليهود
كلوا ألسنتهم ابلتحية ؼبا دخلوا على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،كقالوا ( :الساـ ) عليك اي دمحم ،فقالت عائشة:
كعليكم الساـ كاللعنة اي أعداء هللا ،فبلمها النيب ملسو هيلع هللا ىلص على ذلك ،فقالت :أمل تسمع ما قالوا اي رسوؿ
(ِ)
هللا؟ فقاؿ :ظبعت ،كقلت :كعليكم اي عائشة :إف هللا وبب الرفق ُب األمر كلو .
كأنو تتأكد مشركعية التهنئة هبذه اؼبناسبة إذا كانوا يبادركف بتهنئة اؼبسلم أبعيادىم اإلسبلمية ،فقد
أمران أف قبازم اغبسنة ابغبسنة ،كأف نرد التحية أبحسن منها ،أك دبثلها على األقل ،كما قاؿ تعاىل:
(ّ)
كإذا حييتم بتحية فحيوا أبحسن منها أكردكىا .
كال وبسن ابؼبسلم أف يكوف أقلكراما ،كأدىن حظا من حسن اػبلق من غَته ،كاؼبفركض أف يكوف
اؼبسلم ىو األكفر حظا ،كاألكمل خلقا ،كما جاء ُب اغبديث أكمل اؼبؤمنُت إيباان أحسنهم خلقا
(ٓ)
(ْ) ،ككقولو ملسو هيلع هللا ىلص :إمبا بعثت ألسبم مكارـ األخبلؽ .
كبناء على صبيع ما احتج بو الشيخ القرضاكم من اآلايت الباىرة كاغبجج الدامغة من القرآف الكرًن
كالسنة النبوية الصحيحة؛ فبل مانع بعد ذلك أف يهنئهم الفرد اؼبسلم أك اؼبركز اإلسبلمي هبذه اؼبناسبة،
(ُ) سنن الرتمذي ،ابب ماجاء ُب معاشرة الناس ،الرقم َُُٗ :جػٕ ،صِّٔ .كقاؿ الًتمذم حديث حسن .وادلعجم الكبري

للطرباين ،اببْ ُُٕٖٔ ،جػٓ ،ضٔٔ ،وادلعجم الصغري للطرباين ،ابب اتق هللا حيثما كنت ،الرقم ُّٓ :جػِ ،صُّّ.

شعب اإلميان للبيقي ،الباب السابع كاػبمسوف من شعب اإليباف ،الرقم ،ْٕٕٗ :جػُٕ ،صٓٓ.
(ِ) صحيح البخاري ،ابب الرفق ُب األمر كلو ،الرقم ،ٓٓٔٓ :جػُٕ ،صْْٕ.
(ّ) سورة النساء ،اآلية.ٖٔ :

(ْ) سنن أيب داود ،ابب الدليل على زايدة اإليباف ،الرقم ،َِْٔ :جػُِ ،صِِٗ .كقد صححو األلباين

(ٓ) السنن الكربى للبيهقي ،الباب َُ ،جػَُ ،صُِٗ .كقاؿ األلباين :كىذا إسناد حسن ،سلسلة الصحيحة.ٕٓ /ُ ،

ٕٔ

مشافهة أك ابلبطاقات اليت ال تشتمل على شعار أك عبارات دينية تتعارض مع مبادئ اإلسبلـ ،مثل
(ُ)
( الصليب ) ،فإف اإلسبلـ ينفي فكرة الصليب ذاهتا كما قتلوه كما صلبوه كلكن شبو ؽبم .
كأف الكلمات اؼبعتادة للتهنئة ُب مثل ىذه اؼبناسبات ال على أم إقرار ؽبم على دينهم ،أك رضا
بذلك ،إمبا ىي كلمات ؾباملة تعارفها الناس.
كيرل الفضيلة ،أنو ال مانع من قبوؿ اؽبدااي منهم ،كمكافأهتم عليها؛ فقد قبل النيب عليو الصبلة
كالسبلـ ىدااي غَت اؼبسلمُت ،مثل:اؼبقوقس عظيم القبط دبصر كغَته ،بشرط أال تكوف ىذه اؽبدااي فبا
وبرـ على اؼبسلم كاػبمر كغبم اػبنزير.
الشيخ القرضاكم بوجود رأم ـبالف ؼبا ذىب إليو ،كوبًتـ كيوقٌر أصحابو ،مثل شيخ اإلسبلـ
كيقر ٌ
ٌ
ابن تيمية ػ رضبو هللا ػ ،فإنو تش ٌدد ُب مسألة أعياد اؼبشركُت كأىل الكتاب كاؼبشاركة فيها ،كىذا كاضح
الصراط اؼبستقيم ؼبخالفة أصحاب اعبحيم).
ُب كتابو القيم (اقتضاء ٌ
كالقرضاكم ىو معركؼ حببو الكبَت لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،بل ىو يقتدم بو ُب اتباء اغبق
حيثما كاف؛ كلذا يوافقو ُب مقاكمة احتفاؿ اؼبسلمُت أبعياد اؼبشركُت كأىل الكتاب ،كىو ُب ذلك؛
ألف الرجاؿ يعرفوف ابغبق كليس اغبق يعرؼ ابلرجاؿ ،كليس ـبفيا على أحد أف الشيخ القرضاكم قد
بلغ درجة االستقبلؿ الفكرم ُب العلم كالفقو.
كيصوب كل إماـ مذىب أك فقو فيما أصاب؛ ألف اغبق
كأتسيسا على ىذا؛ قبد فضيلتو يؤيد ٌ
ليس من طرؼ كاحد ُب اؼبسائل الفقهية ،فهو مع اإلماـ أيب حنيفة ػ مثبل ػ فيما أصاب ،بل ىو مع
السنة اؼبشهورين صبيعهم ،كغَتىم من فقهاء األمصار فيما أصابوا.
أئمة ٌ
كعليو؛ ال يرل فضيلة القرضاكم أبسا من هتنئة ىؤالء القوـ أبعيادىم؛ كخاصة ؼبن كانت بينو
كبينهم صلة قرابة أك جوار أك زمالة أك غَت دلك من العبلقات االجتماعية ،اليت تقتضي اؼبودة كحسن
الصلة اليت يقرىا العرؼ السليم.
ٌ
كشيخ اإلسبلـ ػ رضبو هللا ػ قد أفىت ُب ىذه القضية بفتول مبلئمة ألحواؿ أىل زمانو كبيئتو ،كأنو
لو عاش إىل زماننا ىذا كرأل تشابك العبلقات بُت الناس بعضهم ببعض ،كتقارب العامل ،كأنو لو
(ُ) سورة النساء ،اآلية.ُٕٓ :

ٖٔ

شاىد حاجة اؼبسلمُت اليوـ إىل التعامل مع غَت اؼبسلمُت لغَت رأيو أك خفف من شدتو؛ كذلك أبف
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كاف ػ دائما ػ يراعي الزماف كاؼبكاف كاغباؿ كاألشخاص ُب فتواه كلها)ُ(.
كاعتبارا للعلية كاىتماما هبا فإف الشيخ القرضاكم ينظر ػ كما ىو دأبو ػ إىل علة التحرًن كاإلابحة ُب
اؼبسألة؛ كحيث أضحى ىذا األمرػ هتنئة أىل الكتاب ُب مناسباهتم ػ شيئا بعيدا عن اؼبشاركة كالتأييد،
كال ىبطر بباؿ فاعلو أنو يشاركهم أك يؤيدىم على ما ىم فيو ،كأىل الكتاب كذلك يهنؤكف اؼبسلمُت
ُب مناسباهتم اإلسبلمية ،كمل يقل أحد منهم قط أنٌو يقوـ هبذا األمر ليشارؾ اؼبسلمُت ُب مناسباهتم،
أك أنو يؤيدىم على ما ىم عليهم من العقائد الدينية؛ فإذا كاف ذلك كذلك نرل يقينا أف علة التحرًن
قد زالت كانعدمت ،كابنعداـ علة التحرًن ينعدـ حكم اغبرمة كاؼبنع؛ حىت ال يقع النٌاس ُب حرج
كضيق مع أف األمر مباح.
كأما القائلوف :ابؼبنع كاغبرمة ،فإّنم اعتربكا كل مشاركة كأتييد ؽبم على ما ىم عليو من الباطل ،كإف
كاف كما يظنو ىؤالء العلماء فبل ىبتلف ػ إذف ػ ُب حرمتها اثناف من أىل العلم.
كأخَتا ،يبكنٍت القوؿ :أبف اؼبسألة اليت كبن بصددىا مسألة تتعلق ابالجتماع أكثر من ال ٌدين؛
كعليو فبلبد من التقسيم كالسرب كتنقيح اؼبناط ُب أفعاؿ اؼبسلمُت اؼبكلفُت ،فهذا ما يفعلو الشيخ
الدكتور يوسف القرضاكم ُب صبيع اؼبسائل االجتهادية.
ادلسألة الثانية :لبس الباروكة ،وذىاب ادلرأة ادلسلمة إىل الكوافري:
أما مسألة كصل الشعر بشيء آخر ،أك لبس الشعر الصناعي ،فهو ظاىرة شائعة كمنتشرة لدل
الكثَتات من بنات حواء ككذلك بعض الرجاؿ ُب دنيا الناس اليوـ ػ األلفية الثالثة ػ ،كذلك بعد أف
كانت كال زالت عادة سيئة مألوفة لدل اليهود ،بل ىم الذين بدؤكا ىذه العادة أكؿ مرة ُب اتريخ
البشر ،فهم قوـ ابرعوف ُب تغيَت خلق هللا تعاىل.
كمن الناس من يتوىم أك يزعم أف البارككة ليست إال غطاء للشعر األصلي ،كأنو إذا كاف
(ِ)
شعر اؼبرأة عورة فهذا الغطاء قد يسًتىا كيغطيها.
(ُ) يوسف القرضاكم ،فتاوى معاصرة ،طُِِِْ :ىػََِِـ ،جػّ ،صِٕٔ.
(ِ) اؼبرجع السابق ،طُِِْٗ :ىػ ََُِـ ،جػُ ،صِْٕ.

ٗٔ

الشيخ القرضاكم قبل أف يدلو بدلوه ،كيبدم رأيو بفقهو اعبامع اؼبعطاء ،مهد للحديث عن
ك ٌ
حكم اؼبسألة سبهيدا ابذغا من رؤيتو األصولية ُب صبع بُت األصل كالفرع بوصف شبهي أبال تعقل
الشارع لو ُب بعض األحياف.
مناسبتو ابلنظر لذاتو ،كإمبا تظن اؼبناسبة فيو اللتفات ٌ
كأتسيسا على ىذا؛ فإف فضيلتو يربىن مشَتا إىل أف اإلسبلـ يدعو إىل التزيُت كالتجمل ،كلكن ُب
توازف كاعتداؿ ،كأنو وبارب نزعة التقشف اؼبتزمتة اليت عرفت هبا بعض األدايف كالنٌحل،
كأنو ينكر على الذين وبرموف زينة هللا اليت أخرجها لعباده ،كأنو من أجل ذلك جعل تبارؾ كتعاىل
أخذ الزينة من مقدمات الصبلة اليت ىي عماد ىذا الدين اإلسبلمي كقوامو ،فقاؿ تعاىل :خذكا
(ُ)
زينتكم عند كل مسجد .
كأ ٌف اإلسبلـ راعى فطرة اؼبرأة كأنوثتها؛ فأابح ؽبا من الزينة ما حرـ على الرجل من لبس اغبرير
كالتٌحلٌي ابل ٌذىب.
كنبو فضيلتو أيضا ،أ ٌف اإلسبلـ حرـ بعض أشكاؿ الزينة اليت فيها خركج على الفطرة السليمة،
كتغيَت ػبلق هللا تعاىل الذم ىو من كسائل الشيطاف ُب إغوائو للناس ،قاؿ تعاىل عنو :آلمرٌّنم
(ِ)
فليغَتف خلق هللا .
ٍب إ ٌف الشيٌخ القرضاكم استنبط من بعض األحاديث النبوية الصحيحة اؼبشهورة أمورا ؿبرمة ،ملعوف
من فعلها أك طلبها ،كىذه األحاديث ذكر منها اآلٌب:
اَّلل الٍو ً
اصلىةى ىكالٍ يم ٍستىػ ٍو ًصلىةى ىكالٍ ىو ًامشىةى ىكالٍ يم ٍستىػ ٍوًمشىةى (ّ).
عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص :لى ىع ىن َّي ى
بنص ىذا اغبديث الواصلة كاؼبستوصلة  ،كاؼبراد ابلوصل يعٍت :كصل
كمن األشياء احملرمة ٌ
الشعر بشعر آخر طبيعي أك صناعي ،كالبارككة كما شاهبها.
كبناء على ىذا؛ يرل فضيلة القرضاكم أف البارككة كأشباىها ؿبرمة قطعا بنص ىذا اغبديث الصحيح
صريح الداللة ،كىو ؼبا ُب لبسها من الغش كالتزكير من انحية ،كاإلسراؼ كالتبذير من انحية اثنية،
(ّ)
كالتربج كاإلغراء من انحية اثلثة ،كىذه كلها مؤكدات للتحرًن.
(ُ) سورة األعراؼ ،اآلية.ُّ:
(ِ) سورة السناء ،اآلية.ُُٗ :

(ّ) صحيح البخاري ،ابب الوصل ُب الشعر ،الرقم ،ْٕٕٓ :جػُٖ ،صَّّ.

(ُ) يوسف القرضاكم ،فتاوى معاصرة ،طُِِْٗ :ىػ ََُِـ ،جػُ ،صِْٖ.

َٕ

ؾبرد غطاء للرأس،
كىذه األشياء احملرمة ازبذىا الشيخ القرضاكم؛ ليدحض هبا اإلدعاء أ ٌف البارككة ٌ
مع أّنا تستعمل زينة كحلية أكثر من الشعر الطبيعي نفسو ،كأغطية الرأس شيء معلوـ عقبل كعرفا.
كالغش كحده يكفينا علة لتحرًن استعماؿ البارككة ،كخباصة النٌساء اللوائي يعانُت ابلشعور ابلنقص
ُب عدـ طوؿ شعرىن ،كال سيما البلئي يردف اػبركج إىل شوارع متربجات؛ عبذب أنظار أصحاب
القلوب اؼبريضة ،كما أكثر ىذا عندان ُب غرب أفريقيا ،مثل :غينيا كوان كرم ،كمايل ،ككوت ديفوار
طوحت
كدكاليك ،كأغلبية النٌساء ُب ىذه الدكؿ اؼبذكورة آنفا كغَتىا من دكؿ القارة األفريقية السمراءٌ ،
ليهن أ ٌف البارككة ىي نصف اعبماؿ ،كأ ٌف البياض ىو
هبن طوائح ٌ
الشعور ابلنٌقص إىل ح ٌد ما يتخيٌل إ ٌ
ٌ
قهن هللا تعاىل من
نصفو اآلخر ،كىذا ٌ
هن كبُت االىتماـ دبا رز ٌ
الشعور فبا جعل انفصاال شبكيا بين ٌ
لكن العناية كاالىتماـ
صوران ُب األرحاـ كيف يشاء ،ك ٌ
شعر كلوف ،مع أنٌو تبارؾ كتعاىل ىو الذم ٌ
كل كائن من كاف كابلغ من بلغ!.
يظهر صباؿ ٌ
فهذه من جهة ،كمن جهة أخرل:
أكال :أف اليهود ىم مصدر ىذه الرذيلة كأساسها من قبل ،كما كانوا مركجيها من بعد.
اثنيا :أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ظبى ىذا العمل زكر ليشَت إىل حكمة ربرًن الوصل ،فهو ضرب من الغش
كالتزييف كالتمويو  ،كاإلسبلـ يكره الغش كيربأ من الغاش ُب كل معاملة مادية أك معنوية ،لقولو صلى
(ُ)
هللا عليو كسلم :من غشنا فليس منا .
كأتسيسا على صبيع ما مضى ذكره من اغبجج الدامغة كالعلة اؼبانعة من لبس البارككة؛ يصرح
الشيخ القرضاكم أبف البارككة حراـ كلو كاف ُب البيت؛ ألف الواصلة ملعونة أبدا ،كأّنا إذا كاف ُب
اػبارج كليس على رأسها غطاء أك طبار ،فهذا أشد حرمة ؼبا فيو من اؼبخالفة الصروبة لقولو تعاىل:
(ِ)
كليضربن خبمرىن على جيوهبن .
كأنو إذا كاف ىذا حراما على اؼبرأة فهو على الرجل أشد حرمة من ابب أكىل.
وأما مسألة ذىاب ادلرأة إىل الكوافري:

(ِ) مصنف ابن أيب شيبة ،الرقم ،ِِٓ :جػٓ ،صّّٖ .كصححو الشيخ األلباين ،كىو من حديث أيب ىريرة ،كعبد هللا بن
عمر ،كأنس بن مالك ،كايب بردة بن نيٌار ،كاغبارث بن سويد النخعي .راجع إركاء الغليل ُب زبريج أحاديث منار السبيل ،طُ:
ُّٗٗىػ ُٕٗٗـ جػٓ ،صَُّ.
(ُ) سورة النور ،اآلية.ُّ:

ُٕ

فإف فضيلة الشيخ القرضاكم ،كغَته من العلماء ال وبللوف أك يبيحوف شيئا تشددا ،كميبل إليو ،كال
وبرموف شيئا رغبة ؾبردة ُب التسهيل كالتيسَت ،كلكن بفقو ينَتكف ّنى كابجتهاداهتم القائمة على
ضوابط كقواعد.
كيؤيد ىذا قوؿ فضيلتو عن االجتهاد ُب اؼبسائل اعبديدة ُب كتابو ( شريعة اإلسبلـ صاغبة للتطبيق
ُب كل زماف كمكاف ) :أما االجتهاد ُب اؼبسائل اعبديدة اليت جاءت كليدة ىذا العصر كتطور
أكضاعو كأحوالو كاستنباط حكم مناسب ؽبا ُب ضوء األدلة الشرعية من النصوص العامة ،أك القياس
أك االستصبلح أك االستحساف ،أك سد الذرائع أك اعتبار العرؼ الصحيح أك ربكيم القواعد العامة أك
غَت ذلك ،على ما ىو مقرر ُب ( أصوؿ الفقو ) ك ( قواعده ) فهذا فرض كفاية على أمة اإلسبلـ
(ُ)
عامة كعلمائها خاصة .
كالشيخ القرضاكم ػ جزاه هللا خَتا ػ ،عرؼ بتوضيحو لكثَت من عويص الفقو حوؿ اؼبستجدات
كالنوازؿ كأحداث العصر كالوقائع ،بل يبذؿ ؾبهوداتو كاجتهاداتو حبثا عن علة اغبكمٍ ،ب يربط اغبكم
هبا؛ كعليو إف دلت العلة على اإلابحة فيكوف اغبكم لئلابحة ،كإف دلت على اغبرمة فحكمو للتحرًن.
كعليو؛ يرل فضيلتو أف ذىاب اؼبرأة اؼبسلمة إىل رجل أجنيب للتزيُت ،فهو حراـ قطعا؛ كذلك ألف غَت
الزكج كمن ربرـ عليو ال هبوز لو أف يبس امرأة مسلمة كال جسدىا ،كأنو ال هبوز للمرأة أف سبكن رجبل
أجنبيا من ذلك.
كأضاؼ أيضا على ذلك ،أنو كثَتا ما وبدث أف تبقى اؼبرأة كحدىا ُب ؿبل الكوافَت فًتكب حراما
أخر ،كىو اػبلوة أبجنيب.
كأنو ثبت ُب اغبديث :ألف يطعن ُب رأس أحدكم دبخيط من حديد خَت لو من أف يبس امرأة
(ِ)
ال ربل لو .
كلكن فضيلتو مل يبنع ذىاهبا إىل الكوافَت إذا كاف امرأة  ،كىو ُب ذلك فرؽ بُت ما ىو مباح كما ال
يرضاه الشارع أصبل.
ادلسألة الثالثة :يف مساع األغاين (ادلوسيقى):

(ِ) يوسف القرضاكم ،شريعة اإلسالم صاحل للتطبيق يف زمان ومكان ،طُّٗٗ :ـ ،صُُّ.

(ُ) ادلعجم الكربى للبيهقي ،الرقم ،َُٖٖٔ :الباب ْ ،جػُٓ ،صُّْ .كىذا اغبديث صححو األلباين ُب صحيح اعبامع

ِٕ

كالشيخ القرضاكم عندما تعٌرض ؽبذه اؼبسألة ،أشار إىل كجود االختبلؼ بُت صبهور أىل العلم ُب
اؼبسألة ،كأنو اختلف سلوكهم تبعا الختبلؼ أجوبتهم ،فمنهم من يفتح أذنيو لكل نوع من الغناء،
كلكل لوف من ألواف اؼبوسيقى مدعيا أف ذلك حبلؿ طيب من طيبات اغبياة اليت أابح هللا تعاىل
لعباده.
كأف منهم ػ كذلك ػ من يرفض أم نوع من أنواع اؼبوسيقى ،حىت اؼبصاحبة ؼبقدمات نشرات
األخبار .كفريق اثلث كقف مًتددين بُت الفريقُت؛ ينحاز إىل ىؤالء اترة ،كإىل اكلئك طورا ،ينتظر
القوؿ الفصل كاعبواب الشاُب من علماء اإلسبلـ فهذ اؼبوضوع اػبطَت ،الذم يتعلق بعواطف الناس
كحياهتم اليومية ،كخصوصا بعد أف دخلت اإلذاعة ػ اؼبسموعة كاؼبرعية ػ على الناس بيوهتم ،جبدىا
كىزؽبا ،كجذبت أظباعهم أبغانيها كموسيقاىا طوعا ككرىا.
كالشيخ القرضاكم ػ كما ذكرتو سالفا ػ يعًتؼ بوجود اػببلؼ ُب اؼبسألة؛ كلذا يقوؿ دبنطق الفقيو
الضليع اؼبعاصر :كالغناء آبلة ػأم مع اؼبوسيقى ػ كبغَت آلة :مسألة اثر فيها اعبدؿ كالكبلـ بُت
(ُ) .
علماء اإلسبلـ منذ العصور األكىل ،فاتفقوا على مواضع كاختلفوا ُب أخرل
كأّنم اتفقوا على ربرًن كل غناء يشمل على فحش أك فسق أك ربريض على معصية ،إذ الغناء ليس
إال كبلما ،فحسنو حسن ،كقبيحو قبيح ،ككل قوؿ يشمل على حراـ ،فهو حراـ ،كأف األشد من ذلك
إذا اجتمع لو الوزف كالنغم كالتأثَت.
كاتفقوا على إابحة ما خبل من ذلك من الغناء الفطرم اػبايل من اآلالت كاإلاثرة ،كذلك ُب
مواطن السركر اؼبشركعة ،كالعرس كقدكـ الغائب كأايـ األعياد ،ككبوىا بشرط أال يكوف اؼبغٍت
امرأة ُب حضرة أجانب منها ،كُب ىذا كردت نصوص صروبة ذكرىا الدكتور القرضاكم ُب كتابو:
فتاكل معاصرة.
كذلك كذلك اختلفوا فيما عدا ذلك اختبلفا بينا:
منهم من أجاز كل غناء آبلة كبغَت آلة ،أك اعتربه مستحبا ،كمنهم من منعو آبلة كأجازه بغَت آلة،
كمنهم من منعو منعا كليا آبلة كبغَت آلة،كحسبو حراما ،بل ارتقى بو إىل درجة الكبَتة.
(ُ) يوسف القرضاكم ،فتاوى معاصرة ،طُ ُُّْىػ ُّٗٗـ ،جػِ ،صْٕٖ.

ّٕ

كأتسيسا على ىذا ،فإف الشيخ القرضاكم فصل الكبلـ ُب اؼبسألة ،كألقى الضوء على جوانبو اؼبختلفة
مبينا فيها اغببلؿ كاغبراـ ،مسندا رأيو ابألدلة الناصعة الثابتة؛ ليحيا من حي عن بينة كيبوت من مات
عن بينة .كمع ذلك كلو ،انقش فضيلتو أدلة كل من اجمليزين للغناء كاحملرمُت لو.
كأما القدر الذم يراه ػ ربت ؾبهر الفقو كالعلم ػ ،فأجازه كضبطو بضواب كقيده بقيود كشركط،
(ُ)
مراعيا فيو العلة اليت ىي مدار كؿبور اغبكم.
كقد زاد الشيخ القرضاكم إىل ذلك كلو ،أنو ليس كل غناء مباح فبل بد أف يكوف موضوعو متفقا
مع آداب اإلسبلـ كتعاليمو ،فمثبل :األغنية اليت تقوؿ :الدنيا سجار ككأس ،فهذا ـبالف لتعاليم
اإلسبلـ الذم هبعل اػبمر رجسا من عمل الشيطاف ،كيلعن شارب الكأس عاصرىا كابئعها كحاملها
ككل من أعاف فيها بعمل.
كمن ذلك أيضا األغاين اليت سبدح الظلمة كالطغاة كالفسقة من اغبكاـ الذين ابتليت هبم األمة؛
كألف ىذا ىبالف تعاليم اإلسبلـ ،الذم يلعن الظاؼبُت ككل من يعينهم ،بل يسكت عليهم ،فكيف دبن
يبجدىم؟
كاألغنية اليت سبجد صاحب العُت اعبريئة أك صاحبة العيوف اعبريئة أغنية ال شك أّنا ـبالفة آلداب
اإلسبلـ الذم ينادم كتابو قائبل :قل للمؤمنُت يغضوا من أبصارىم  ...كقل للمؤمنات يغضضن
(ِ) .
من أبصارىن ...
(ّ)
كيقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص :اي علي ،ال تتبع النظرة النظرة ،فإف لك األكىل كليست لك اآلخرة .
(ِ) اؼبرجع السابق ،صِْٗ.
(ُ) سورة النور ،اآلية َّ :ػ ُّ.

الزجر عن اتباع
(ِ) صحيح ابن حباب ،ترتيب ابن بلباف،األمَت عبلء الدين بن بلباف الفارسي ،تّٕٗىػ الرقم ،َٕٓٓ:ابب ٌ

اؼبرء النظرة النظرة ،ط :مئسسة الرسالة مػُِ ،صَّٗ ،كاغبديث عن سلمة بن ايب الطفيل ػ كأبوه الصحايب عامر بن كاثلة ػ ذكره
اؼبؤلف م ( الثقات ) ْ ،ُّٖ/كىو حسن اغبديث ،انظر اؼبرجع السابق ،صَّٖ.
غض البصر ،ُّٖٕ ،جػٔ ،ص ْٓ .كقاؿ األلباين :حديث حسن راجع حديث
والسنن أيب داود ،ابب ما يؤمر بو من ٌ
رقمُ ،ِٕٗٓ:ب صحيح اعبامع.
(ّ) سورة األحزاب ،اآلية.ِّ:

ْٕ

كأّب القرضاكم أنبية طريقة األداء ،كذلك أنو فقد يكوف اؼبوضوع ال أبس بو كال غبار عليو ،كلكن
طريقة اؼبغٍت كاؼبغنية ُب أدائو ابلتكسر ُب القوؿ ،كتعمد اإلاثرة ،كالقصد إىل إيقاظ الغرائز اؽباجعة،
كإغراء القلوب اؼبريضة ينقل األغنية ػ ببل شك ػ من دائرة اغبرمة أك التشبو أك الكراىة من مثل ما يذاع
على الناس كيطلبو اؼبستمعوف كاؼبستمعات من األغاين اليت تلح على جانب كاحد ،كىو جانب الغريزة
اعبنسية كما يتصل هبا من اغبب كالغراـ ،كليس ىذا فحسب ،كإشعاؽبا بكل أساليب اإلاثرة كالتهيج،
كخصوصا لدل الشباب كالشبات.
كال ىبفى على أحد من اؼبسلمُت لو أدىن معرفة بكتاب هللا تعاىل ،أف القرآف الكرًن ىباطب نساء
(ّ)
النيب ملسو هيلع هللا ىلص :فبل زبضعن ابلقوؿ فيطمع الذم ُب قلبو مرض . ...
كمن انحية اثلثة ،هبب أال يقًتف الغناء بشيء ؿبرـ ،كشرب اػبمر أك التٌ ٌربج أك االختبلط اؼباجن
الرجاؿ كالنٌساء ببل قيود كال حدكد ،كىذا ىو اؼبألوؼ ُب ؾبالس الغناء كالطٌرب من قدًن ،كىي
بُت ٌ
الصورة اؼباثلة ُب األذىاف عند ما يذكر الغناء ،كخباصة غناء اعبوارم كالنساء.
ٌ
كىذا الذم يدؿ عليو اغبديث الذم ركاه ابن ماجة كغَته :يشرب أانس من أميت اػبمر ،يسموّنا
بغَت اظبها ،يعزؼ على رؤكسهم ابؼبعازؼ كاؼبغنيات ،ىبسف هللا هبم األرض كهبعل منهم القردة
(ُ)
كاػبنازير .
كقد نبو الشيخ القرضاكم على قضية مهمة جداجدا للغاية ،كىي أف االستماع إىل األغاين ُب
األزمنة اؼباضية كاف يقتضي حضور ؾبلس الغناء ،كـبالطة اؼبغنٌُت كاؼبغنيات كحواشيهم ،كأنو قلما
كانت تسلم ىذه اجملالس من أشياء ينكرىا الشرع كيكرىها الدين ،كعلى ىذا الطراز كردت النصوص
الشرعية ابلنهي للتحرًن .كأما اليوـ فقد يستطيع اؼبرء أف يستمع إىل األغاين كىو بعيد عن أىلها
كؾبالسها ،كىذا ال ريب أنو عنصر ـبفف ُب القضية ،كيبيل هبا إىل جانب اإلذف كالتيسَت.
كأضاؼ فضيلتو على ذلك كلو ،أ ٌف اإلنساف ليس عاطفة فحسب ،كالعاطفة ليست حبٌا فقط،
كاغبب ال ىبتص ابؼبرأة كحدىا ،كاؼبرأة ليست جسدا كشهوة ال غَت؛ ؽبذا هبب أف نقلل من ىذا
(ُ) سنن ابن ماجة ،ادلرجع السابق ،ابب اػبمر يشربوّنا بغَت اظبها ،حديث رقم ،ّّٖٓ :جْ /ص ُْٕ .صححو األلباين،
صحيح اعبامع الصغَت كزايداتو ،د،ط ( د،ـ ،اؼبكتب اإلسبلمي ) ،جِ /ص َْٔ.

(ِ) يوسف القرضاكم ،فتاوى معاصرة ،طُُُّْ :ىػ ُّٗٗـ .طُُِْْ :ىػ ُّٗٗـ .طُُّْٓ :ىػ ُٓٗٗـ ،جػِ،
صِْٗػ ّْٗ.

ٕٓ

السبيل العامر من األغاين العاطفية الغرامية ،كأف يكوف لدينا من أغانينا كبراؾبنا كحياتنا كلها توزيع
ٌ
عادؿ ،كموازنة مقسطة بُت الدين كالدنيا ،كُب الدنيا بُت حق الفرد كحقوؽ اجملتمع ،كُب الفرد بُت
عقلو كعاطفتو ،كُب ؾباؿ العاطفة بُت العواطف اإلنسانية كلها من حب ككره كغَته ،كضباسة كأبوة
كأمومة كبنوة كأخوة كصداقة كغَتىا ،فلكل عاطفة حقها (ِ).
كأما الغلو كاإلسراؼ كاؼببالغة ُب إبراز عاطفة خاصة ػ كما يتحدث عنو الشيخ ػ فذلك على
حساب العواطف األخرل ،كعلى حساب عقل الفرد كركحو كإرادتو ،كعلى حساب اجملتمع
كخصائصو كمقوماتو ،كعلى حساب الدين كمثلو كتوجيهاتو.
فقد تشدد فضيلتو ُب ىذا اعبانب؛ ألنو ؿبل للشدة ،بل يصرح أبف الدين حرـ الغلو كاإلسراؼ ُب
كل شيء حىت ُب العبادات ،فما ابلك ابإلسراؼ ُب اللهو كشغل الوقت بو كلوكاف مباحا؟
كيرل الشيخ القرضاكم ػ أطاؿ هللا بقاءه ػ أف ىذا دليل على فراغ العقل كالقلب من الواجبات الكبَتة،
كاألىداؼ العظيمة ،كدليل ػ على إىدار حقوؽ كبَتة كانت أف أتخذ حظها من كقت اإلنساف
احملمود كعمره القصَت ...
كىبتم العبلمة الشيخ القرضاكم توضيحو للقضية قائبل :كبعد ىذا اإليضاح تبقى ىناؾ أشياء
يكوف كل مستمع فيها فقيو نفسو كمفتيها ،فإذا كاف الغناء أك نوع خاص منو يستثَت غريزتو ،كيغريو
ابلفتنة ،كيسبح بو ُب شطحات اغبياة ،يطغى فيو اعبانب اغبيواين على اعبانب الركحاين ،فعليو أف
(ُ)
هبتنبو عندئذ ،كيسد الباب الذم هتب منو رايح الفتنة على قلبو كدينو كخلقو فيسًتيح كيريح .
ادلسألة الرابعة :التربع ابألعضاء بعد ادلوت:

أما مستجدات العصر اغبديث فهي متعددة االذباىات ،كقد مشل معظم ؾباالت اغبياة ،فمن ضمن
اؼبستجدات التعبدية :مكربات الصوت ُب اؼبساجد ،الطواؼ كالسعي عرب الطوابق العليا ،كنقل صبلة
اعبمعة إىل يوـ آخر ،تبديل القياـ ُب الصبلة ،أطفاؿ األانبيب.
(ُ) يوسف القرضاكم ،فتاوى معاصرة ،طُُُّْ :ىػ ُّٗٗـ .طُُِْْ :ىػ ُّٗٗـ .طُُّْٓ :ىػ ُٓٗٗـ،
جػِ ،صْْٗ.

ٕٔ

كمن ضمن اؼبستجدات العلمية :االستنساخ البشرم ،قتل اؼبريض الذم ال يرجى شفاؤه ،كيسمونو
ابلقتل الرحيم ،ككذلك زرع األعضاء كبيعها ،كىذا األخَت ىو الذم نستخرج منو مسألة التربع
ابألعضاء بعد اؼبوت.
كىذا ىو اعبانب الذم نريد اغبديث عنو؛ لنحاكؿ الوصوؿ إىل بياف كتوضيح لرأم الشيخ
القرضاكم ُب اؼبسألة ،كسيًتكز اغبديث على التربع ُب حاؿ الوفاة .
كُب مثل اؼبسائل اؼبستجدة كهذه ،ننظر فيها ػ حسب فهمي ػ إىل العلة اؼبفضية إىل مقاصد الشريعة
اإلسبلمية.
كإف فضيلة القرضاكم أثناء حديثو عن اؼبسألة ،صورىا تصويرا بيٌنا يبكن الوصوؿ بو إىل معرفة اغبكم
اؼبناسب ؽبا ،ألف القاعدة األصولية تقوؿ :اغبكم على الشيء فرع عن تصوره.
يصور لنا ىذا اعبانب تصويرا كاضحا كىو :التٌربع ببعض أعضاء
كعليو؛ فإف فضيلة القرضاكم ٌ
اإلنساف ُب حاؿ الوفاة ...كقرر األطبٌاء اؼبختصوف أنو قد مات موات دماغيا ،كإف القلب ال يزاؿ
الشرايُت كاألكردة ،كُب ىذه اغبالة يبكن نقلو إىل اؼبستشفى ،كأخذ بعض أعضائو اغبية ػ
يضخ ال ٌدـ ُب ٌ
مثل القلب كالكلية كالكبد كالقرنية كغَتىا ػ لينتفع هبا من يفتقر إليها من األحياء اؼبرضى ،فيكوف ُب
(ُ)
ىذا إنقاذا ؽبم من موت يتهددىم كفق سنة هللا ُب خلقو .
هبوز فضيلتو للمسلم التربع ببعض جسمو ،ماداـ اؽبيكل العاـ للجسم ابقيا؛ حبيث
كبناء على ىذا ٌ
جستو كيدفن ُب مقابر اؼبسلمُت.
يبكن أف يصلى على ٌ
كيضيف الشيخ القرضاكم إىل ذلك كلو ،أنو إذا أكصى هبذا ـبتارا ،كاف لو أجره كمثوبتو عند هللا،
إذا كانت مقركنة بنية صاغبة؛ ألنو يسهم ُب نفع غَته دبا ال يضره ،كُب إحياء نفس بشرية من اؽببلؾ،
كقد قاؿ هللا تعاىل :كمن أحياىا فكأمبا أحيا الناس صبيعا (ِ) .كالتربع ُب حاؿ الوفاة ،عندئذ
يدخل ربت الصدقة اعبارية ،كىي قد تكوف ُب اإلسبلـ ابؼباؿ ،كىو اؼبعركؼ كاؼبعتاد ،كقد تكوف بغَت
اؼباؿ ،كىذا قد بينو النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب حديث الذم ركاه مسلم من حديث أيب ىريرة:
(ُ) يوسف القرضاكم ،فتاوى معاصرة ، ،طُِِِْ :ىػ ََِِـ ،جػّ ،صٓٔٔ.
(ِ) سورة اؼبائدة ،اآلية.ِّ :

ٕٕ

إذا مات ابن آدـ انقطع عملو إال من ثبلث  :صدقة جارية ،أك علم ينتفع بو ،أك كلد صاّب يدعو
لو (ُ).
كينوه فضيلة القرضاكم  ،أنو من الصدقات اؼبعتربة ما عرفو الناس ُب عصران ،كىو أف يتربع اإلنساف
من جسمو دبا ينتفع غَته كال يضره ،قياسا على تربعو جبزء من دمو لبعض اؼبستشفيات أك بنوؾ الدـ؛
لتكوف رصيدا للذين وبتاجوف إىل الدـ ُب عملياهتم اعبراحية .كأف ُب ذلك إغاثة للملهوؼ ،كتفرهبا
لكرب الكركب ،كإعانة لئلنساف على استمرار اغبياة.

ادلسألة اخلامسة :استخدام الصليب يف األفالم الدينية:

فهذه مسألة جديدة كحديثة ،كىي استخداـ الصليب ُب ؾباؿ اإلنتاج الفٍت ،كىو ؾباؿ كما يقوؿ عنو
(ِ).
الشيخ القرضاكم :ؾباؿ ىزـ فيو اؼبسلموف أماـ الغزك الثقاُب التغرييب كالتخرييب
كىذا الذم قالو العبلمة القرضاكم ،شيء جلي جبلء القمر إذا تبلىا ،كىذه األفبلـ كغَتىا من
التطرؼ الذم
أفبلـ الغزك الفكرم ،كاألفبلـ اإلرىابية اليت تتٌهم فيها اإلسبلـ كاؼبسلموف ابإلرىاب ك ٌ
تبثو القناكات الغربية ،ككذلك قنوات الدكؿ اؼبستعمرة للغرب ُب قارة أفريقيا ،كغَتىا من القارات؛ ألف
الضعيف متعجبة دائما بفعل القوم ،ككل ما َيٌب من الغرب بنسبة لسكاف بلداف العامل اليوـ ،فهي
اغبضارة بعينها ،كالًتبية اؼبناصبة للعصر ،كالعلم احملض كسبيل خالص للتقدـ الذم ال ينبغي العدكؿ
عنو ،كمن أعرض عنو فهو متخلٌف ككرائي.
تبث كتنشر لغاية تشويو ظبعة اإلسبلـ كاؼبسلمُت ىنا كىناؾ ،كىم بعقيدهتم برآء فبا
كىذه األفبلـ ٌ
يقولوف عنهم ،إف يقولوف إال كذاب.
كلكن يشاىد ىذه األفبلـ الغربية مبليُت مشاىد من سكاف األرض؛ فيزدادكف غيظا كغضبا على
األمة اإلسبلمية؛ من أجل ما يشاىدكنو من قتل األبرايء ،كتفجَت اؼبركبات من الطائرات كالسيارات
اؼبفخخة كىلم جرا.
(ّ) الشيخ دمحم انصر الدين األلباين ،الباب أكؿ الكتاب ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،جػٔ ،صِٖ ،طِ:

َُْٓىػ ُٖٓٗـ ،كاأللباين ،صحيح الرتغيب والرتىيب ،ابب الًتغيب ُب العلم كطلبو جػُ ،صُٖ.طٓ.

كاؼبرجع نفسو ،ابب الًتغيب ُب ظباع اغبديث ،جػُ ،صِِ ،طٓ .كاأللباين ،احلديث حجة بنفسو يف القائد واألحكام ،جػُ،

صّٖ .كشرح النوكم على مسلم.

(ُ) يوسف القرضاكم ،فتاوى معاصرة  ،طُِِِْ :ىػ ََِِـ ،جػّ ،صّٓٗ.

ٖٕ

برد أقاكيل القوـ كأساطَتىم ،أك يعكسوف ما
كلذا ،لو كجد رجاالت من صفوؼ اؼبسلمُت ،يقوموف ٌ
ينشركنو من إساءة ظبعة الدين اغبنفي من جهة ،كما ينقلونو من كذب كهبتاف كافًتاء على دين هللا
كعباده من جهة أخرل ،كذلك إبظهار حقيقة اإلسبلـ كتربيتو السامية عرب اؼبسلسبلت اإلسبلمية
مرة ،كإبراز حقيقة اغبضارة اإلسبلمية كشخصيات اإلسبلـ طورا.
الشيخ يوسف القرضاكم ،أثناء إجابتو عن سؤاؿ كجهو إليو
كبناء على ذلك كلو ،فإف الدكتور ٌ
اؼبدير العاـ ؼبؤسسة آالء لئلنتاج الفٍت ،األستاذ :أسامة أضبد خليفة ،حوؿ بياف حكم شرعي ُب
إظهار الصليب ُب األفبلـ الدينية ،فكاف جوابو ما يلي:
أنو ال حرج فيو؛ ألف اؼبقصود من إظهار ىذه الصلباف مل يكن لتقديسها كال لتعظيمها؛ ألف
تقديس كتعظيم ىذه الصلباف نبا علة ظاىرة للتحرًن ُب ذلك ،كمن اؼبعلوـ أف العلة ىي مدار اغبكم؛
(ُ)
كذلك أف اغبكم يدكر مع علتو حيثما دارت.
كعبلكة على ذلك ،أف ما يفعلو ىؤالء اإلخوة من انتاج فليم شخصية القائد اؼبسلم صبلح الدين
األيويب ،كحركبو ضد ( الفرقبة) الصليبيُت ،فهذا العمل يضطرىم إىل أف يظهركا الصليب ُب كثَت من
اؼبشاىد مثل أعبلـ األعداء ،كلباس جنودىم.
كأنو مل يكن اؼبقصود من ذلك إال التمييز بُت اؼبسلمُت ،كأعدائهم ُب لباسهم كشعاراهتم كُب
أعبلمهم.
كأتسيسا على ذلك ،فإف فضيلتو يذىب إىل جواز استخداـ الصليب ُب األفبلـ الدينية ،قياسا
على ما أكرد لنا القرآف الكرًن ُب كثَت من سوره أقواؿ اؼبشركُت كاليهود كالنصارل كالشياطُت كغَتىم،
كأّنا أقواؿ كفر كضبلؿ ،كأف إيرادىا مل يكن مقصودا لذاتو ،كأنو ال يراد بو الًتكيج ؽبذه الدعاكم
الباطلة ،بل للرد عليها.
ككذلك أف قائدة عند العلماء تقوؿ :انقل الكفر ليس بكافر ،ألف القرآف نقل لنا أقواؿ الكفار
كاعباحدين.

(ُ) يوسف القرضاكم ،فتاوى معاصرة ،طُِِِْ :ىػ ََِِـ ،جػّ ،صّٓٗ ػ ّٔٗ.

ٕٗ

اخلادت ـة:
اغبمد هلل الذم جعل لكل بداية ّناية ،كالصبلة السبلـ على خَت خلق هللا دمحم كآلو كأصحابو ،أئمة
اؽبدل مصابيح الدجى ،كمن هبم اقتدل فاىتدل إىل يوـ يقوـ الناس لرب الورل.
كبعد:
الصعبة ،اليت عشتها مع ىذا
فإين أػبص أىم النٌتائج اليت توصلت إليها من خبلؿ ىذه الرحلة العلمية ٌ
اؼبوضوع ،كذلك من خبلؿ اآلٌب:
ُ_ ترٌكز البحث على ذكر أنواع اؼبسالك اؼبتفق عليها.
ِ -ككذلك اىت ٌم بذكر كبياف أنواع العلة اؼبتفق عليها ،كمل يتطرؽ إىل اغبديث عن أنواع أخرل ،ال
تعترب عند بعض العلماء علة معتربة ،أك أّنا تدخل ربت مفهوـ بعض األنواع اؼبذكورة ىنا ُب البحث.
الشرعية فهما صحيحا .
ّ -أثبت البحث أنبية مسالك العلة ُب فهم النٌصوص ٌ
السنة النٌبوية الشريفة ،كإدراؾ أسرارنبا
ْ -أنبية اعماؿ مسالك العلة ُب فهم القرآف الكرًن ،ك ٌ
كمعانيهما كحكمهما.
الشرعية متناىية كؿبدكدة ،كأ ٌف اغبوادث كالوقائع كالنٌوازؿ كاؼبستج ٌدات
ٓ -كأثبت أيضا أ ٌف النٌصوص ٌ
غَت متناىية ،بل ىي تتجدد.
ٔ -أكضح البحث فقو الدكتور :يوسف القرضاكم ُب استخراج األحكاـ ُب اؼبسائل اؼبستجدة بناء
على العلة الشرعية.
ٕ -أبرز البحث دكر العلة الشرعية ُب فقهيات الشيخ القرضاكم.
ٖ -أظهر البحث سبيز الشيخ القرضاكم عن غَته من العلماء ؛ العتباره علة النصوص عند
االستدالؿ ابلقرآف الكرًن كالسنة النبوية الشريفة  ،كأبقواؿ الصحابة ( رضواف هللا تعاىل عليهم )
كمعامبلهتم.
كبُت اىتماـ الشيخ يوسف القرضاكم ابلعلة الشرعية لرفع اغبرج كاؼبشقة عن الناسُ ،ب كثَت من
ٌٗ -
القضااي اؼبعاصرة.

الفهارس:
َٖ

فهرس اآلايت القرآنية:
السورة
البقرة

اآلية

الصفحة

االنٌػ ػػص
{أك كصيب من السماء فيو ظلمات كرعد كبرؽ هبعلوف أصابعهم ُب آذاّنم
من الصواعق حذر اؼبوت كهللا ؿبيط ابلكافرين }

ُٗ

ُِ

{ٍ ...ب يقولوف ىذا من عند هللا كما ىو من عند هللا ليشًتكا بو شبنا قليبل
فويل ؽبم فبا كسبت أيديهم ككيل ؽبم فبا يكسبوف }

ٕٗ

ِٔ

{أايما معدكدات فمن كاف منكم مريضا أك على سفر فعدة من أايـ أخر
كعلى الذين يطيقونو فدية طعاـ مسكُت فمن تطوع خَتا فهو خَت لو}

ُْٖ

ُِ

{يريد هللا بكم اليسر كال يريد بكم العسر }

ُٖٓ

ُْ

ً
يكيل األىلٍب ً
ص ً
اب لى ىعلَّ يك ٍم تىػتَّػ يقو ىف }
{ ىكلى يك ٍم ًُب الٍق ى
اص ىحيىاةه ىايٍ أ ً ٍ ى

ُٕٗ

ّٖ

ؽبن }....
ىن لباس لكم كانتم لباس ٌ
{ ٌ

ُٕٖ

ِٕ

ّٕ

َِ

{كإذا حيٌيتم بتحيٌة فحيوا ابحسن منها }.....

ٖٔ

ّٕ

{كما قتلوه كما صلبوه كلكن شبٌو ؽبم }......
كإً ىذا جاءىم أىمر ًمن ٍاألىم ًن أى ًك ٍ ً
ًً
الرس ً
ً
وؿ ىكإً ىىل
ى ى ى ي ٍ ٍه ى ٍ
اػبىٍوؼ أى ىذاعيوا بو ىكلى ٍو ىرُّدكهي إ ىىل َّ ي
ضل ًَّ
يكيل ٍاألىم ًر ًمٍنػهم لىعلًمو الَّ ًذين يستىػٍنبًطيونىو ً
ف
ال
و
ل
ك
م
ه
ػ
ن
م
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
اَّلل ىعلىٍي يك ٍم ىكىر ٍضبىتيوي
ي
ي
ٍ
ٍ
أ ً ٍ يٍ ى ىي ى ى ٍ
ى
ي
ىالتَّػبىػ ٍعتي يم الشٍَّيطىا ىف إًَّال قىلً نيبل
فليغَت ٌف خلق هللا }..........
{آلمرٌّنم ٌ

ُٕٓ

ْٕ

ّٖ

ز

ُُٗ

ٕٔ

النساء { ...اي ليتٍت كنت معهم فأفوز فوزا عظيما }

ُٖ

{ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج}

ٔ

ّٓ

{من أجل ذلك كتبنا على بٍت إسرائيل }...
{ لًئىبلَّ يى يكو ىف لًلن ً
اَّللً يح َّجةه }
َّاس ىعلىى ٌ

ِّ
ُٓٔ

ُٖػ
ّٔ
ْْ

استهم ٓ ُٔٓ َِِٕ
حلبلناؽبمكإفك كنا عن
كطعامكممن ق
لكم طائفتُت
حل على
الكتاب
الذينواأكتإمباوا أنزؿ
كطعاـأف تقول
األنعاـ { {
احملصنات درمن
الكتاب
اؼبائدة
لغافلُت}
احملصنات من الذين أكتوا الكتاب من قبلكم }
اؼبؤمنات ك
ٗٓ َِْٕ
غَته }
أيهااعبدكا
األعراؼ {اي {
الصبلة فاغسلوا كجوىكم كأيديكم إىل
إلو إىل
مالكمإذامنقمتم
الذينهللاآمنوا
الكعبُت كإف كنتم جنبا فاطهركا كإف ٔ ُّ
}.....
كلكمسجد
ينتكم عند
خذكا ز
أرجلكم إىل
برؤكسكم
امسحوا
اؼبرافق ك
هبم إىل ُ
إبذف ر
الغائط إىلأك النور
الظلمات
كتاب أن
إبراىيم كنتم م{رالر
النساء
المستم
من من
الناسمنكم
لتخرجأحد
علىزلناهسفرإليكأك جاء
يضا أك
صعيدازيزطيبااغبميد}
فتيممواصراط الع
فامسحوا بوجوىكم كأيديكم منو ما يريد هللا ليجعل
ليطهرم ً
ليتمىفريًٍب إً
نعمتوَّف ىع ىذ ً
ٕ
ايب لىك ىش ًدي هد
منئًنحرىشج ىك ٍكريًٍب
عليكمىَ{ل
ط
لعلكم }تشكركف}
عليكم
لكنألى ًز ى
كمىكلىئكن ىك ٍ
يدنَّ يك ٍ

ٕٔ
ُٗ

ط

صبيعاإبر....
أحياأفالنٌاس
أحياىا فكأ
اىيم}}
اتبع ملة
حيناٌمباإليك
من {ٍب أك

ِّ ُِّ ْْٖٗ

{إ ٌف هللا َيمر ابلعدؿ كاإلحساف }...

َٗ

ِٕ

ت ًمٍنػ يه ٍم}
استىطى ٍع ى
استىػ ٍف ًزٍز ىم ًن ٍ
{ك ٍ
ى

ْٔ

ٓٔ

اَّللى ىما لى يكم ًٌم ٍن إًلىوو ىغٍيػ يرهي}
{اعبي يدكا َّ
ٍ

ِّ

ْٕ

الفرقاف

ً
ك قى ًديران }
{ ىكيى ىو الَّذم ىخلى ىق ًم ىن الٍ ىماء بى ىشران فى ىج ىعلىوي نى ىسبان ىك ًص ٍهران ىكىكا ىف ىربُّ ى

ْٓ

ِٕ

العنكبوت

{فكبل أخذان بذنبو فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا كمنهم من أخذتو
الصيحة كمنهم من خسفنا بو األرض كمنهم من أغرقنا كما كاف هللا
ليظلمهم كلكن كانوا أنفسهم يظلموف}

َْ

َِ

الركـ

{كمن آايتو أف خلق لكم من أنفسكم أزكاجا لتسكنوا إليها كجعل بينكم
مودة كرضبة }

ُِ

ِٕ

النحل

اإلسراء

ِٖ

لقماف

{كمن الناس من يشًتم ؽبو اغبديث ليضل عن سبيل هللا بغَت علم
كيتخذىا ىزكا أكلئك ؽبم عذاب أليم }

ٔ

ٓٔ

األحزاب

ض ًُب كًتى ً
ض يه ٍم أ ٍىكىىل بًبىػ ٍع و
اَّللً }
اب َّ
{كأ ٍيكليو ٍاأل ٍىر ىح ًاـ بىػ ٍع ي
ى

ٔ

ِٕ

{فبل زبصعن ابلقوؿ فيطمع الٌذم ُب قلبو مرض }....

ِّ

ُٖ

النٌور

جيوهبن }.......
ىن على
ٌ
{كليضربن خبمر ٌ

ُّ

ٖٕ

فاطر

يغضوا من أبصارىم كوبفظوا فركجهم  ...كقل للمؤمنات َّػ
{قل للمؤمنُت ٌ
ُّ
فركجهن }....
أبصارىن كوبفظن
يغضضن من
ٌ
ٌ
ّٔ
{ال يقضى عليهم فيموتوا )).

ُٖ
َِ

{كلن ينفعكم اليوـ إذ ظلمتم أنٌكم ُب العذاب مشًتكوف}

ّٗ

ُِ

وان انتىػ ىقمنىا ًمٍنػهم فىأى ٍغرقٍػنىاىم أ ٍ ً
ُت }
ىصبىع ى
{فىػلى َّما ى
آس يف ى ٍ ي ٍ ى ي ٍ

ٓٓ

ْْ

األحقاؼ

{ كقاؿ الذين كفركا للذين آمنوا لو كاف خَتا ما سبقوان إليو كإذ مل يهتدكا بو
فسيقولوف ىذا إفك قدًن }

ُُ

ُِ

الذارايت

{كما خلقت اعبن كاإلنس إال ليعبدكف }

ٔٓ

ُٗ

النجم

{كأنتم سامدكف }

ُٔ

ٓٔ

اغبديد

{لكيبل ال أتسوا على ما فاتكم كال تفرحوا دبا آاتكم }

ِّ

ْٓ

اغبديد

{ما كتبناىا عليهم إال ابتغاء رضواف هللا فما رعوىا حق رعايتها )).

ِٕ

ُٔ

اغبشر

{ذلك أبّنم شاقوا هللا كرسولو كمن يشاقق هللا فإف هللا شديد العقاب}

ْ

ُٗ

الزخرؼ

ّٖ

{كي ال يكوف دكلة بُت األغنياء منكم}

ٕ

ْْػ
ْٓ

اؼبمتحنة

َّ ً
ين ىملٍ يػي ىقاتًليويك ٍم ًُب ال ًٌدي ًن}
{ال يىػٍنػ ىها يك يم َّ
ى
اَّللي ىع ًن الذ ى

ٖ

َٕػ
ُٕ

نوح

{إنٌك إف تذرىم يضلوا عبادؾ كال يلدكا إال فاجرا كفارا }

ِٕ

ُٗ

اؼبدثر

{ما سلككم ُب سقر )).

ِْ

ُٔ

ْٖ

فهرس األحاديث النبوية:
اغبرؼ
اؽبجائي
أ

أ

األح ػػادي ػػث

الصفحة

الراكم

إمبا جعل االستئذاف من أجل البصر

سهل بن سعد

ُٖ

إّنا ليست بنجس إّنا من الطوافُت عليكم كالطوافات

أبو قتادة

ُٗ

الثيب أحق بنفسها

إبن عباس

ُّ

السواؾ مطهرة للفم ،مرضاة للرب

عائشة

َٓ

أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف إذا قاـ من النوـ يشوص فاه ابلسواؾ

حذيفة
اليماف

بن

ُٓ

اتق هللا حيثما كنت ،كاتبع السيئة اغبسنة سبحها ،كخالق أبو ذر
الناس خبلق حسن

ّٕ

إف هللا وبب الرفق ُب األمر كلو

عائشة

ّٕ

أكمل اؼبؤمنُت إيباان أحسنهم خلقا

أبو ىريرة

ّٕ

إذا التقى اػبتاانف كجب الغسل

عائشة

ْٓ

إمبا بعثت ألسبم مكارـ األخبلؽ

أبو ىريرة

ّٕ

إذا مات ابن آدـ انقطع عملو إال من ثبلث  :صدقة أبو ىريرة
جارية ،أك علم ينتفع بو ،أك كلد صاّب يدعو لو

ْٖ

ص

صلي أمك

عائشة

ُٕ

ؾ

كل مسكر حراـ كما أسكر كثَته فقليلو حراـ

عبد هللا بن عمر

ّْ

ؿ

ألف يطعن ُب رأس أحدكم دبخيط من حديد خَت لو من معقل بن يسار
أف يبس امرأة ال ربل لو
ليشربن انس من أميت اػبمر ،يسموّنا بغَت اظبها

أبو
األشعرم

ٖٓ

مالك

ٕٗ
ِٖ

ـ

عائشة

ْٔ

ال؛ إنٌو قد لعن اؼبوصبلت

أبو ىريرة

ٕٕ

من أحيا ارضا ميتة فهي لو

سعيد بن زيد

ُِ

من ابع لببل فثمرىا للبائع إالٌ أف يشًتط اؼببتاع

عبد هللا بن عمر

ُِ

ضبيدم

ِٗ

اي علي ،ال تتبع النظرة النظرة ،فإف لك األكىل كليست علي بن أيب
طالب
لك اآلخرة

ُٖ

من غشنا فليس منا

ما ابؿ العامل نبعثو فيجيء فيقوؿ :ىذا لكم كىذا يل  ...أيب
الساعدم

م

ٖٔ

ادلصادر وادلراجع:
كتب األحاديث النّبوية:

ُ .ابن ماجة  ،دمحم بن يزيد القزكيٍت أبو عبد هللا  ،سنن ابن ماجة ،دار إحياء كتب العربية
ِ .أضبد بن حنبل ،مسند اإلماـ أضبد بن حنبل ،دار اغبديث ،ربقيق أضبد شاكر ػ ضبزة الزين.
ّ .األلباين ،دمحم انصر الدين ،إركاء الغليل ُب زبريج أحاديث منار السبيل ،طَُِْٓ :ىػ
ُٖٓٗـ
ْ .البخارم ،أبو عبد هللا دمحم بن إظباعيل بن إبراىيم ،صحيح االبخارم
ٓ .البيهقي ،أبو بكر أضبد بن اغبسُت بن علي  ،معرفة السنن كآلاثر ،طُُُِْ :ىػ ُُٗٗـ
ٔ .البيهقي ،أبو بكر أضبد بن اغبسُت بن علي اؼبتوُب سنة شباف كطبسُت كاربع ماية ،سنن
الكربل ،ط:دار الفكر
ٕ .البيهقي ،أبو بكر أضبد بن اغبسُت بن علي .اؼبتوُب سنة شباف كطبسُت كاربع ماية ،شعب
اإليباف ،ط:دار الفكر
ٖ .الًتمذم ،اإلماـ دمحم بن عيسى ،اعبامع الصحيح ،ط :دار إحياء الًتاث العريب
ٗ .اغبافظ أبو حاًب دمحم التميمي الدارمي البسيت ،صحيح ابن حباف
َُ .اغبافظ اؼبزم ،ربقيق عبد الصمد شرؼ الدين ،ربفة األشراؼ دبعرفة األطراؼ ،طبعة اؼبكتب
اإلسبلمي ،كالدار القيٌمة ،طَُِّْ :ىػ ُّٖٗـ
ُُ .اغباكم أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن دمحم اغبافظ ،اؼبستدرؾ على الصحيحُت ،طِ:
ُُِْىػ ََِِـ ،ربقيق مصطفى عبد القادر عطا.
ُِ .السجستاين ،أبو داكد األزدم ،سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت ،سنن أيب داكد
ُّ .سليماف بن داكد بن اعباركد ،مسند أيب داكد الطيالسي ،سنة النشرُُْٗ:ىػ ُٗٗٗـ
ُْ .الطرباين ،أبو القاسم سليماف بن أضبد بن أيوب اللخمي  ،اؼبعجم الصغَت
ُٓ .الطرباين ،أبو القاسم سليماف بن أضبد بن أيوب اللخمي ،اؼبعجم الكبَت
ُٔ .عبد الرزاؽ الصنعاين ،مصنف عبد الركاؽ ،طَُُّٗ :ىػ َُٕٗـ
ُٕ .عبد العظيم بن عبد القوم اؼبنذرم زكي الدين ،ربقيق دمحم انصر الدين األلباين ،صحيح
الًتغيب كالًتىيب ،طُُِْْ :ىػ.
ٕٖ

ُٖ .العسقبلين ،اإلماـ ابن حجر  ،فتح البارم شرح الصحيح البخارم ،ط :دار السبلـ للنشر
كالتوزيع ،الرايضُُِْ :ىػ َََِـ
ُٗ .القاضي ،أبو عبد الرضبن أضبد بن شعيب بن علي بن سناف بن حبر اػبرساين النسائي ،سنن
النسائي ،ط ( :دار التأصيل ػ القاىرة ).
َِ .كماؿ الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي ابن اؽبماـ ،فتح القدير ،دار الفكر
ُِ .ألصبحاين ،أبو نعيم أضبد بن عبد هللا بن أضبد بن إسحاؽ اغبافظ ا ،ربقيق عادؿ بن
يوسف ،معرفة الصحابة ،طُُُْٗ :ىػ ُٖٗٗـ
ِِ .دمحم انصر الدين األلباين ،اغبديث حجة بنفسو ،طُُِْٓ :ىػ ََِٓـ
ِّ .مسلم بن حجاج بن مسلم القشَتم ،صحيح مسلم
ِْ .النوكم ،أبو الفضل السيد أبو اؼبعاطي ،اؼبسند اعبامع اؼبتوَب سنةَُُْ :ىػ
كتب أصول الفقو

ُ .اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ  ،جػّ ،طَُُِْ :ىػ ََِّـ
ِ .اآلمدم ،علي بن دمحم ،اإلحكاـ ُب أصوؿ الفقو ،جػّ ،طُُِْْ :ىػ ََِّـ
ّ .البيضاكم ،القاضي .اإلهباج ُب شرح اؼبنهاج على منهاج الوصوؿ ،جػّ ،ط :دار العلمية
ببَتكت لبنافُُْٔىػ ُٓٗٗـ
ْ .اػبضرم ،دمحم ،أصوؿ الفقو ط :اؼبكتب التوفيقية
ٓ .الرازم ،فخر الدين دمحم بن عمر بن اغبسُت ،احملصوؿ ُب علم أصوؿ الفقو ،ط :مؤسسة
الرسالة
ٔ .الشافعي ،أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخممي ،اؼبوافقات ،اجمللد الثاين ،طُ:
ُُْٕىػ ُٕٗٗـ
ٕ .الشافعي ،كماؿ الدين دمحم بن دمحم بن عبد الرضبن اؼبعركؼ ب ( ابن الكاملية ) ،تيسَت
الوصوؿ إىل منهاج األصوؿ من اؼبنقوؿ كاؼبعقوؿ (اؼبختصر) ،تْٖٕ :ىػ ،جػٓ ،طُُِّْ :ىػ
ََِِـ
ٖ .الشوكاين ،اإلماـ دمحم علي ،إرشاد الفحوؿ إىل ربقيق اغبق من علم أصوؿ الفقو ،جػِ ،طُ:
ُُِْىػ َََِـ
ٖٖ

ٗ .الشَتازم ،أبو إسحاؽ إبراىيم ،اللمع ُب أصوؿ الفقو ،طُُّّْ :ىػ ََِِـ
َُ .عبد اغبكيم عبد الرضبن أسعد السعدم ،مباحث العلة ُب القياس عند األصوليُت ،طِ:
ُِْٕىػ َََِـ
ُُ .عبد الكرًن بن علي بن دمحم النملة ،أصوؿ الفقو اؼبقارف ،طَُُِْ :ىػ ُٗٗٗـ
ُِ .عبد الكرًن بن علي بن دمحم النملة ،اؼبهذب ُب أصوؿ الفقو ،طَُُِْ :ىػ ُٗٗٗـ
ُّ .عبد الوىاب خبلؼ ،أصوؿ الفقو ،طُِّْ :ىػ ََِّـ
ُْ .عبلء الدين أبو اغبسن علي بن سليماف اؼبرداكم اغبنبلي ،التحبَت شرح التحرير ،اجمللد
السادس ،طُُُِْ :ىػ َََِـ
ُٓ .عياض بن انمي السلمي ،أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو
ُٔ .دمحم أبو الزىرة ،أصوؿ الفقو ،ط :دار الفكرم العريب
ُٕ .دمحم بن أضبد الفتوحي ،شرح الكوكب اؼبنَت ،اجمللد الرابع ،طُُّْ :ىػ ُّٗٗـ
ُٖ .كىبة الزحيلي ،الوجيز ُب أصوؿ الفقو ،طُُُْٗ :ىػ ُٗٗٗـ
معاجم مصطلحات أصول الفقو

ُ .خالد رضاف حسن ،معجم أصوؿ الفقو ،طُُٖٗٗ :ـ
ِ .الزركسي ،البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو ،جػٓ ،طُُِّْ :ىػ ُِٗٗـ
ّ .قطب مصطفى سانو ،معجم مصطلحات أصوؿ الفقو عريب ػ اقبليزم طَُُِْ :ىػ
َََِـ
ْ .ىيثم ىبلؿ ،معجم مصطلح األصوؿ ،طُُِْْ :ىػ ََِْـ
كتب الفقو

ُ .ابن تيمية ،شيخ اإلسبلـ ،ؾبموع الفتاكل
ِ .الصاغبي اغبنبلي ،اؼبغٍت ،ربقيق الدكتور :عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي كالدكتور :عبد الفتاح
ؿبمد اغبلو ،جػْ ،طُُْْٗ :ىػ ُٗٗٗـ ،طُُْٓٗ :ىػ ُٗٗٗـ ،دار عامل الكتب
ٌ
ّ .القرطيب ،ابن رشد ،بداية اجملتهد كّناية اؼبقتصد ،اجمللٌد األكؿ ،ط :دار الفكر للطٌباعة كالنٌشر
كالتٌوزيعُِْْ :ىػ ََِّـ
ْ .الكاشاين ،أبوبكر ،بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ،جػُٕ
ٖٗ

ؿبمد بن يوسف بن أيب القاسم العبدرم الغرانطي ،التاج كاإلكليل ؼبختصر خليل
ٓ.
ٌ
اعبماعيلي الدمشقي
ؿبمد عبد ٌ
ؿبمد بن قدامة اؼبقدسي ٌ
اَّلل بن أضبد بن ٌ
ٔ .موفٌق ال ٌدين أيب ٌ
الشاملة
ٕ .النوكم ،ؿبي ال ٌدين ،اجملموع شرح اؼبه ٌذب ،جػُ ،ط :اؼبكتبة ٌ
ؿبمد بن إبراىيم بن اؼبنذر ،اإلشراؼ على مذاىب العلماء ،اجمللٌد
ٖ .النٌيسابورم ،أبوبكر ٌ
الثٌالث ،طُُِْٓ :ىػ ََِْـ
الزحيلي ،الفقو اإلسبلمي كأدلتو طِ
ٗ .كىبة ٌ
كتب القرضاوي

ُ .عصاـ تلميو ،القرضاكم فقيها ،دار التوزيع كالنشر اإلسبلميةُُِْ :ىػ َََِـ
ِ .القرضاكم ،يوسف .النقاب للمرأة بُت القوؿ ببدأتو كالقوؿ بوجوبو ،طُِِْٕ :ىػ
ََِٓـ
ّ .القرضاكم ،يوسف .دراسة ُب فقو مقاصد الشريعة بُت اؼبقاصد الكلية كالنصوص اعبزئية،
ط :دار الشركؽ
ْ .القرضاكم ،يوسف .غَت اؼبسلمُت ُب اجملتمع اإلسبلمي ،طُُّّْ :ىػ ُِٗٗـ
ٓ .القرضاكم ،يوسف .فتاكل معاصرة ،جػُ ،طُِِْٗ :ىػ ََُِـ
ٔ .القرضاكم ،يوسف .مدخل ؼبعرفة اإلسبلـ ،طُِِّْ :ىػ ََُِـ .الناشر مكتبة كىبة
ٕ .القرضاكم ،يوسف ،فتاكل اؼبرأة اؼبسلمة ،طُُُْٔ :ىػ ُٔٗٗـ
ٖ .موقع القرضاكم ،آخر ربديث ٗ ؿبرـ ُّّْىػ ّػ ُِػ َُُِـ
ٗ .موقع القرضاكم ،جوائز كإقبازات ِٖ qaradawi.net ،ذك اغبجة َُّْىػ ُْػ ُِػ
َََِـ
َُ .موقع القرضاكم ،قائمة شاملة بكتب الشيخ القرضاكمُُ ،ػ صبادل ػ يوليو ػ ََُِـ
معاجم اللغة العربية

ُ .أبو اغبسُت أضبد بن فارس بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة ،جػْ ،ط :دار الفكر للطباعة
كالنشر كالتوزيع
ِ .اعبوىرم ،إظباعيل بن ضباد ،الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية ،ط :دار العلم للمسلمُت:
َُٗٗـ قانوف الثاين /يناير
َٗ

الزـبشرم ،أبو القاسم ؿبمود بن عمرك بن أضبد ،أساس الببلغة ،اؼبكتبة الشاملة اإلصدار

ّ.
الثاين
ْ .ؾبمع اللغة العربية ،اؼبعجم الوسيط ،اإلدارة العامة للمعجمات كإحياء الًتاث ،طُِْْٓ :ىػ
ََِْـ
ٓ .دمحم بن مكرـ بن منظور األفريقي اؼبصرم ،لساف العرب ،طُ :دار الصادر ببَتكت :اؼبكتبة
الشاملة اإلصدار الثاين
ٔ .مكتبة الشركؽ الدكلية ،معجم الوسيط ،طُِْْٓ :ىػ ََِْـ
ٕ .كزارة الًتبية كالتعليم ،اؼبعجم الوجيز العربية ،ط :خاصة بوزارة الًتبية كالتعليم ،طُُْٓ :ىػ
ُْٗٗـ

ُٗ

