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 الُممخَّص

 : دمحم عبدهللا راشد النابت ، ماجستير في الفقو كأصكلو

 .ٕٕٓٓيناير 

  المجمس األكركبي في المعامبلت المالية تحقيق المناط الخاص في الفتكػ  فتاكػ العنكاف: 

 نمكذجاً 

 د .  مراد بكضايوالمشرؼ عمى الرسالة: 

تحقيق المناط الخاص في الفتكػ تأصيبل كتطبيقا ، كأىمية نظر  دراسة ييدؼ ىذا البحث الى

المفتي في آحاد األشخاص كالكقائع كالمستفتييف لضماف تنزيل الفتكػ المناسبة عمييـ  ، كلتحقيق 

ذا قسـ الباحث البحث إلى ثبلثة فصكؿ ، االكؿ جعمو لبياف حقيقة المناط الخاص كأىميتو ،  ى

كالثاني في تأصيل ذلؾ مف فتاكػ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كصحابتو كمف بعدىـ ، ثـ كاف الفصل الثالث فصبًل 

لمالية ، كمدػ تطبيقيًا ، عمى بعض فتاكػ المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث في المعامبلت ا

اعتبار المجمس محل الدراسة لتحقيق المناط الخاص في الفتكػ ، كقد تبيف لمباحث اعتبار 

.التنزيل في الفتاكػ المختارة  المجمس إلى حد كبير ليذا المسمؾ مف االجتياد عند
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ABSTRCT 

The verification of the presence of the ratio legis in any new specific 

legal case within the context of fatwa.   

This paper seeks to study the concept of tahqiq al-manat al-khaas (the 

verification of the presence of the ratio legis in any new specific legal 

case) within the context of fatwa.  

The paper is divided into three chapters. The first chapter discusses the 

concept of tahqiq al-manat al-khas and its importance in Islamic law. 

The second attempts to identify the basis of this concept in the fatwas of 

the Prophet Muhammad (Peace be upon him) and his Companions. The 

third chapter applies this concept to selected fatwas issued by the 

European Council for Fatwa and Research in the areas of Islamic 

commercial law.  

Based on the selected fatwas for study, the paper concluded that the 

European Council for Fatwa and Research indeed gave major regard to 

this line of jurisprudential reasoning. 
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 شكر وتقدير

 لبحث ، كأخص بالذكر شيخي كمشرفي أتقدـ بالشكر كالتقدير لكل مف ساندكني في إتماـ ىذا ا

 دكتكر أيمف صالح الالدكتكر مراد بكضايو ،  الذؼ استنرت بتكجياتو القيمة ، كاتسع صدره لي ، ك 

الكراـ ، فجزاىـ الذؼ طالما أرشدني كأعانني أنا كزمبلئي الطمبة  ، كأعـ بالشكر سائر مشايخنا 

 هللا خير .



 























 ح

 

 المحتوياتفيرس 

 ج .....................................................................شكر كتقدير

 1......................................................................... المقدمة

 1...................................................................... فكرة البحث

   2............................................................. كأسئمتو إشكالية البحث 

 2 .....................................................................أىداؼ البحث

 .….…3................................................أىمية البحث كدكاعي الكتابة فيو

 .…3..................................................................حدكد البحث

 3......................................................................منيج البحث

 4......................................................الدراسات السابقة كاإلضافة العممية

 5...................................................................    ىيكل البحث

 7..................................ةالمناط الخاص في الفتكػ، كأىميت حقيقة تحقيق لفصل األكؿا

 ..…….….….……..7أىميتو كالفرؽ بينو كبيف العاـك تعريف تحقيق المناط الخاص،  مبحث األكؿال

 17 .........................مشركعيتيا، كالفرؽ بينيا كبيف ما يشبيياك تعريف الفتكػ،  المبحث الثاني

 22 .............................. تأصيل كتطبيق تحقيق المناط الخاص في الفتكػ  لفصل الثانيا

  22........................... ط الخاص في فتاكؼ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كالصحابةتحقيق المنا  المبحث األكؿ

  45................................عبلقة تحقيق المناط الخاص بالنظر المقاصدؼ لمبحث الثانيا



 خ

 

 ..58......................... المالية فتاكػ المجمس األكربي في المعامبلت يقاتتطب الفصل الثالث

 58..................................................................... ييدتم

 .64...............................المبحث األكؿ: تطبيقات تحقيق المناط الخاص في فتاكػ البيع

 89.............................المبحث الثاني: تطبيقات تحقيق المناط الخاص في فتاكػ التمكيل

 98.......................................................................الخاتمة

 100.........................................................قائمة المصادر كالمراجع 

 100...................................................................المراجع بالمغة العربية 

109.....................................................................المبلحق 



ٔ 



 المقدمة

الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيد األنبياء كالمرسميف نبينا دمحم كعمى آلو كأصحابو 

 . أجمعيف

 ....كبعد

منياج لممؤمنيف، يستنيركف بنكرىا، كيعيشكف في القصد مف أحكاـ الشريعة أف تككف شرعة ك  فإف

ظبلليا، متبعيف ىدؼ ربيـ كسنف نبييـ فيك أعمـ بما يصمحيـ كىك أرحـ بيـ مف أنفسيـ، كىك 

كلكي تككف الشريعة ليـ منياج كاف البد أف يبذؿ أىل العمـ ،  أحكـ سبحانو في شرعو ك تدبيره

نيـ عمى ، التي تعيّ األصكؿ كقعدكا القكاعدَ  كاا أّصمكليذمنيـ الكسع في فيميا كاستنباط أحكاميا ، 

 النصكص استنباط األحكاـ كُحسف تنزيميا عمى مناحي الحياة كمف فييا، كذلؾ بحسف النظر في

لب تحقيق المناط الخاص عند التنزيل كالذؼ ىك إلىمقاصد الشرع كمناطات األحكاـ كصكاًل ب

ماليا كُتّنزؿ األحكاـ عمى محاليا  ، كمف ىنا كاف ىذا ، فبو تبدك الشريعة بج فقو التنزيل كزينتو

، ث الذؼ بيف أيدينا مكضكع ىذا البح المسمؾ الدقيق ، ) تحقيق المناط الخاص في الفتكػ ( ىك

 . التكفيق اهللالذؼ نسأؿ هللا تعالى أف ييدينا فيو إلى الخير كالصكاب ، كبك 

 فكرة البحث :

األكؿ جعمو الباحث لبيات حقيقة تحقيق المناط الخاص  يشتمل ىذا البحث عمى ثبلثة فصكؿ ،

في الفتاكػ ، كالثاني في تأصيل ذلؾ مف فتاكػ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كصحابتو كمف بعدىـ ، ثـ كاف الفصل 

 األكركبي لؤلفتاء كالبحكث ، كذلؾالثالث لتطبيقات تحقيق المناط الخاص عمى فتاكػ المجمس 

حصل بذلؾ إبراز ي فتاكػ المجمس محل الدراسة ، ليالنكع مف االجتياد فلمعرفة مدػ تطبيق ىذا 

 ىذا المسمؾ مما يفيد في العناية بو كتطبيقو .



ٕ 



 إشكالية البحث وأسئمتو :  

كىك مدػ تفعيل تحقيق المناط الخاص في ،  في الجانب التطبيقي التنزيمي البحث ىيإشكالية 

 ف فتاكػ المجمس محل الدرسة خصكصًا ، كيتفرع عميو :الفتاكػ عمكمًا كفي الفتاكػ المختارة م

 ماحقيقة المناط الخاص في الفتاكػ ؟ -ٔ

 ما مدػ كجكد ىذا النظر الخاص في فتاكػ النبي  كالصحابة كمف بعدىـ ؟ -ٕ

 ما مدػ كجكد ىذا النظر الخاص في فتاكػ المجمس محل الدراسة ؟ -ٖ

.الذؼ يثمر المصالح المقصكدة شرعاً جعل مف حكـ الشرع حكمًا يقع عمى محمو المناسب مما ي 

 أىداؼ البحث : 

  : ييدؼ الباحث مف ىذا البحث

 تحديد ماىية تحقيق المناط الخاص كعبلقتو بالنظر المقاصدؼ. .ٔ

تكضيح أىمية رتبة تنزيل الحكـ عمى محمو المناسب التي تعد مف أخطر مراحل االجتياد  .ٕ

 التنزيمي.

 كػ المجمس محل الدراسة .بياف مدػ اعتبار المناط الخاص في فتا .ٖ

أف ىناؾ عممية فقيية ميمة تعد ىي -مف طمبة العمـ   -أف يستبيف لمف يتعرض لمفتكػ  .ٗ

المرحمة الثانية كالميمة في الفتكػ ، كىي تنزيل الحكـ عمى محمو المناسب بعد استكماؿ 

فييا ُيطمب  ي مرحمة اىمف األدلة الشرعية كما يتبعيا، ك المرحمة األكلى كىي استنباط الحكـ 

 مف المفتي العمـ بأىميتيا كقكاعد التعامل معيا.

بعث الطمأنينة في نفس طالب عمـ الفتكػ ليذا السبيل عف طريق تأصيمو بالرجكع إلى  .٘

 ، كالصحابة  كمف سار عمى نيجيـ مف أئمة اإلسبلـ.ملسو هيلع هللا ىلصفتاكػ النبي 
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بحث فيو كتبيينو عمى إحياء فكرة ىذا البحث عند َمف ىـ أقدر كأجدر مف العمماء، كذلؾ لم .ٙ

 . نحك ما يستحق، فرب حامل فقو إلى َمف ىك أفقو منو

 أىمية البحث ودواعي الكتابة فيو :

لتحقيق المناط الخاص في الفتكػ أىمية ظاىره ،  فبو يتحقق تنزيل األحكاـ كالفتاكػ عمى 

 حقيق المناطلمكضكع ت اقديم تعرض العمماءكلذا   األشخاص كالكقائع  عمى الكجو المطمكب  ،

كدكره في الفقو كدقة األحكاـ، كقد كاف ذلؾ في زماف ال يكاد يرػ أىميتو ، كذكركا الخاص

يقكؿ كىك أف نساف منيـ تغير في الحياة يذكر عمى مدػ أزماف متباعدة، فما عسى أحدىـ اإل

مف  مع ازدياد في أعداد الناس كاختبلؼ شؤكنيـ كما جد   يرػ ما نرػ مف التغيرات المتبلحقة،

األعراؼ كالنظـ االجتماعية كالمالية، فكاف كل ذلؾ داعيًا إلى جمع ما تيسر مف النصكص 

ة، لما لو كاألقكاؿ كاآلراء في المكضكع كتحميميا، كتطبيق ذلؾ عمى فتاكػ المجمس محل الدراس

مف حيث تعرضو ألحكاؿ المسمميف في الببلد األكركبية ، كما فييا مف خصكصية ، مف أىمية 

تكجب النظر الخاص الذؼ نعنيو ، كيصب في المساىمة في دراسة الفقو المعاصر، سأليف هللا تس

 .العمي القدير أف يكفقنا لما يحب كيرضى

 حدود البحث : 

في  تحقيق المناط الخاص في الفتكػ كتطبيقاتو عمى فتاكػ المجمس األكركبي لبلفتاء كالبحكث

 . المعامبلت المالية 

  منيج البحث :

كقاـ باستقراء فتاكػ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كالصحابة كمف بعدىـ ،  خدـ الباحث المنيج االستقرائياست

لمكصكؿ إلى حقيقة استعماليـ لتحقيق المناط الخاص فييا ، كما استقرأ فتاكػ المجمس محل 
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ج استعمل المنيك الدراسة ، لبلطبلع عمى مدػ مراعاتو ليذا المسمؾ مف النظر التنزيمي ، 

ناط الخاص كتبييف لتأصيل مبدأ تحقيق الممف خبلؿ ما تقدـ ،  لمكصكؿ لمحكـ الصحيح التحميمي

 . وب محالو كالعمل

 الدراسات السابقة واإلضافة العممية:

نما ىناؾ بحكث كدراسات تتفق  لـ يتيسر الكقكؼ عمى دراسة في مكضكع البحث بخصكصو، كا 

 شكل عاـ منيا:التنزيل كتحقيق المناط ب فقو ف جيةممعو 

اط صمو رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في األصكؿ بعنكاف )االجتياد بتحقيق المنأكتاب   -ٔ

الرحمف زايدؼ، ككانت جية الدراسة:  إعداد الطالب / عبد كسمطانة في الفقو اإلسبلمي( 

 ـ(ٕ٘ٓٓكقد ُطبعت في دار الحديث )،  قسـ الفقو في الجامعة األمريكية المفتكحة بالقاىرة

 . بالقاىرة

  قٖٙٗٔالعزيز العقيل، طبعو المؤلف  كتاب بعنكاف: )تحقيق المناط(، لمشيخ صالح بف عبد -ٕ

ثره في اختبلؼ الفقياء(، مف إعداد الطالب / عصاـ أرسالة ماجستير بعنكاف )تحقيق المناط ك  -ٖ

قانكف صبحي صالح، بإشراؼ الدكتكر / سمماف نصر الداية، جية الدراسة: كمية الشريعة كال

  . ـ(ٜٕٓٓ –ق ٖٓٗٔغزة ) -بالجامعة اإلسبلمية 

، إال أف الجانب  مشككرذؿ فيو جيد قد بُ  اتبيف أني ب كالرسائل المذككرة كبعد اإلطبلع عمى الكت

البحث الذؼ ىذا التطبيقي المتعمق بفتاكػ المجمس األكركبي ىك اإلضافة التي قدميا الباحث في 

ز عمى تحقيق المناط الخاص .التركي فيدينا،   فضبًل عأبيف 
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 . حكـ عمل الترجمة في حالة ترجمة ما ال يرػ المترجـ صحتو:  المطمب الرابع

 .  التطبيقات في فتاوى التمويل الثاني: بحثالم

 . : حكـ التكرؽ  المطمب األوؿ

 : حكـ المرابحة لآلمر بالشراء . المطمب الثاني

   الخاتمة

 .ثبت المصادر كالمراجع

  المبلحق .

 .ياتفيرس اآل  

 .فيرس األحاديث
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 الفصل األوؿ: حقيقة المناط الخاص في الفتوى، وأىميتو

المبحث األوؿ: تعريف تحقيق المناط الخاص، وبياف أىميتو، والفرؽ بينو 

 وبيف العاـ.

 المطمب األوؿ: تعريف تحقيق المناط الخاص.

 الفرع األوؿ: تحقيق المناط الخاص باعتباره مركب إضافي.

ح )تحقيق المناط( مف ثبلث كممات، األكلى )التحقيق( كالثانية )المناط( كالثالثة يتككف مصطم

 كبياف المركب يستمـز بياف أجزائو. ،)الخاص(

 أواًل: تعريف )التحقيق( لغًة واصطالًحا: 

ىك مف حق  الشيء يحقُّ بالكسر، أؼ: كجب، كثبت، كحَقَق األمر أثبتو  التحقيق لغة:  -ٔ

قو كأحققت الشي ، كأصميا مف )حق( كىك أصل يدؿ عمى إحكاـ الشيء (1)ء، أؼ: أكجبتو كصد 

 .(2)كصحتو، يقاؿ: تحققت الخبر إذا كشفت عف صحتو، كحققت األمر إذا تيقنتو

 .(3)ىك )إثبات المسألة بدليميا(قاؿ الجرجاني :  التحقيق اصطالًحا:  -ٕ

                                 
م(،ٜٚٛٔ-ىـٚٓٗٔ،ٗطبدالغفورعطار،)بًنوت:دارالعلمللماليٌن،،حتقيق:أمحدعالصحاح،إمساعيلبنمحادأبونصر :اجلوىري(ٔ)

،حتقيق:مكتبالقاموس المحيط:رلدالدينأبوطاىرزلمدبنيعقوببنزلمدبنإبراىيمبنعمرالشًنازي،.الفًنوزأبادىٚٗٔ،ص٘ج
 .ٖٓٔٔ،صٔ،جم(ٕ٘ٓٓ-ىـٕٙٗٔ،ٛطلةللطباعةوالنشروالتوزيع،لبنان:مؤسسةالرسا-،)بًنوتحتقيقالرتاثيفمؤسسةالرسالة

م(،ٜٜٛٔ،ٕحتقيق:شهابالدينأبوعمرو،)بًنوت:دارالفكر،ط،معجم مقاييس اللغةابنفارس:أبواحلسٌنأمحدبنفارسبنزكريا،( ٕ)

 .٘ٔ،صٕج

.٘ٚ،صٔم(،جٖٜٛٔ،ٔطبًنوت:دارالكتبالعلمية،،)التعريفات،اجلرجاين:عليبنزلمدبنعلي( ٖ)
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 ثانيًا: تعريف )المناط( لغة واصطالًحا:

 .(1)اطُو َنْكًطا: إذا َعم َقُو، فالَمَناٌط بفتح الميـ ىك اسـ مكضع التعميقىك مف نَ  المناط لغة: -ٔ

راد بو العمة، قاؿ الغزالي )إنا نعني بالعمة في يطمق المناط كيُ  المناط اصطالًحا: -ٕ

، فسبب تسمية المناط عمًة عند (3)، كقاؿ الشككاني: )كالمناط ىك العمة((2)الشرعيات مناط الحكـ(

 ف العمة تتعمق بالحكـ كجكدًا كعدمًا.أل ؛األصكلييف

 ثالثًا: تعريف )الخاص( لغًة واصطالحًا.

و خصكصًا كخصكصيًة  )الخاص( لغًة: -ٔ ، يقاؿ: خّصو بالشيء يُخصُّ  –اسـ فاعل مف خص 

 إذا أفرده بو، كالخاص ضد العاـ. (4)–بفتح الخاء كضميا، كالفتح أفصح 

قاس، كىك يدؿ عمى الُفرجة كالُثممة.. كمف ىذا الخاء كالصاد أصٌل مطرد من يقوؿ ابف فارس:

  (5)الباب: خصصُت فبلنًا بشيء.

 

 

 

 

                                 
،مادة:"نوط".ٕٜٛ.الفًنوزآبادى،القاموساحمليط،صٖٓٚ،ص٘،جمعجم مقاييس اللغة،ابنفارس( ٔ)

.ٕٔٛ،صٔم(،جٖٜٜٔ،ٔط،حتقيق:زلمدعبدالسالم،)بًنوت:دارالكتبالعلمية،المستصفى الغزايل:أبوحامدزلمدبنزلمدالطوسي،( ٕ)

،حتقيق:أمحدعزوعناية،)د.م:دارالكتابالعريب،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصولالشوكاين:زلمدادللقبببدرالدين،( ٖ)

 .ٔٗٔ،صٕم(،جٜٜٜٔ،ٔط

ىـ(،ٗٔٗٔ،ٖط)بًنوت:دارصادر،،ربلسان العابنمنظور:زلمدبنمكرمبنعليأبوالفضلمجالالديناألنصاريالرويفعياألفريقي،( ٗ)

ص،مادة)خصص(.ٕٗ،ٚج
.ٖ٘ٔ،صٕ،ج،مادة)خص(معجم مقايس اللغةابنفارس،( ٘)
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 ( 1) ما وضع لشيء واحد:  اصطالحاً  )الخاص(  -2

 الفرع الثاني: تحقيق المناط الخاص باعتباره عممًا:

ليككف ألف ذكرىا ميـ  ؛لتحقيق المناط بشكل عاـ،  العمماء تعريفات بعضذكر لبداية سنافي 

مع  ،لمتعريف الذؼ معنا، كىي متفقة عمى دخكؿ إثبات العمة كتحققيا في الفرع مدخل ذلؾ

تفقكا في النكع اأك ُعرفت بطريق االستنباط، ف ،االختبلؼ ىل ىي التي ُعرفت بدليل متفق عميو

ع فيو كمنيـ مف كسّ  ،األكؿ، كاختمفكا في الثاني، كما أف منيـ مف ضيق في مفيـك تحقيق المناط

 شيرىاأك ما سيأتي كسنختار مف تمؾ التعاريف عمى نح

 
 وما يبيف نظرة العمماء ليذا المصطمح الميـ في الفقو استنباطًا وتنزياًل، ومنيا:

ىك النظر في معرفة كجكد العمة في آحاد الصكر  :تعريف اإلماـ اآلمدؼ: )تحقيق المناطاألوؿ: 

 .(2)اع أك استنباط(بعد معرفتيا في نفسيا، كسكاء كانت معركفة بنص أك إجم

ىك أف يتفق عمى عمّية كصف بنص أك إجماع،  :تعريف ابف السبكي: )تحقيق المناط الثاني:

 .(3)كيجتيد في كجكدىا في صكرة النزاع(

 .(4)لكف يبقى النظر في تعييف محمو( ،تعريف الشاطبي: )أف يثبت الحكـ بمدركو الشرعي :الثالث

                                 
(ٙ البصري( أبواحلسٌنزلمدبنعليالطيبادلعتزيل، )بًنوت:خليلادليس،حتقيقالمعتمد في أصول الفقو: ، ، دارالكتبالعلمية ،ٔط:

.ٕٔ٘،صٔجىـ(،ٖٓٗٔ
،حتقيق:عبدالرزاقعفيفي،)بًنوت:اإلحكام في أصول األحكام:أبواحلسنسيدالدينعليبنأيبعليبنزلمدبنساملالثعليب،اآلمدي( ٕ)

 .ٜٖٖ،صٕادلكتباإلسالمي،د.ط،د.ت(،ج

،)بًنوت:دارالكتبالعلميةاإلبهاج شرح المنهاج،:تقيالدينأبواحلسنعليبنعبدالكايفبنعليبنمتامبنحامدبنحيٍنالسبكي(ٖ)

 .ٕٛ،صٖم(،جٜٜ٘ٔ،د.ط،

الشاطيب( ٗ) اللخميالغرناطي، بنموسىبنزلمد اسحاقإبراىيم أبو الموافقات: الطبعة ابنعفان، دار مشهورحسن،)د.م: ،ٔط،حتقيق:

 .ٜٓ،صٗم(،جٜٜٚٔىـ/ٚٔٗٔ
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عمق الشارع الحكـ بمعنى كمي فينظر في ثبكتو في بعض تعريف ابف تيمية: )ىك أف ي :الرابع

 .(1)األنكاع، أك بعض األعياف(

المضيقيف جعمكا تحقيق المناط مقصكرًا عمى ما  :والناظر في ىذه التعاريف، يجد كما ذكرنا أف

ك أف العمة متفق عمييا، أؼ منصكصة أعمى  يسمى قياسا عند األصكلييف، ثـ منيـ مف نّص 

 .ة في التعريف تصريحًا أك تضميناً منيـ مف أدخل العمة المستنبطمجمع عمييا، ك 

تكسيع معنى تحقيق المناط كالشاطبي كابف تيمية فجعمكه التحقق مف كجكد ف ذىب إلىما مَ أ 

لكقائع كمف ثـ تنزيل المعنى المقصكد مف الحكـ الشرعي، كالقاعدة الكمية في آحاد المسائل كا

 . الحكـ عمييا

نُكمْ  })إف الشارع إذا قاؿ:  : ي لذلؾ بقولوومّثل الشاطب  سورةالطالق،){ َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّ

كثبت عندنا معنى العدالة شرعًا، افتقرنا إلى تعييف مف حصمت فيو ىذه الصفة، كليس .   (ٕاآلية:

.(2)الناس في كصف العدالة عمى حد سكاء، بل ذلؾ يختمف اختبلًفا متباينًا(

)كأمره باستقباؿ الكعبة، ككأمره باستشياد شييديف مف رجالنا ِمم ف  : بف تيمية لذلؾ بقولوومّثل أ

نرضى مف الشيداء، ككتحريمو الخمر كالميسر، ككفرضو تحميل اليميف بالكفارة، ككتفريقو بيف 

الفدية كالطبلؽ، كغير ذلؾ، فيبقى النظر في بعض األنكاع: ىل ىي خمر، يميف، كميسر، كفدية 

صمي مستقبل القبمة؟ كىذا طبلؽ؟ كفي بعض األعياف: ىل ىي مف ىذا النكع؟ كىل ىذا المُ  أك

 .(3)الشخص عدؿ مرضي؟ كنحك ذلؾ(

                                 
حتقيق:عبدالرمحنبنزلمد،مجموع الفتاوىاسأمحدبنعبداحلليمبنعبدالسالماحلراينادلعروفبـابنتيمية،:تقيالدينأبوالعببنتيميةا( ٔ)

.ٙٔ،صٜٔ،جم(ٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔ)د.م:رلمعادللكفهدلطباعةادلصحفالشريف،د.ط،،بنقاسم
 .ٜٓ،صٗ،جالموافقاتالشاطيب،  ( ٕ)

.ٚٔ،ٙٔ،صٜٔ،جمجموع الفتاوى،بنتيميةا( ٖ)
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كىك معرفة الكاقع عمى حقيقتو  ،المعنى الكاسع عندىماكبيذا يككف تحقيق المناط يطمق كُيراد بو 

آالتيا بما يسمى فقو الكاقع كالتكقع، كم كأسبابيامعرفًة جيدًة، كباألشياء كأكصافيا، كباألفعاؿ 

كبذلؾ يمكف تنزيل الحكـ عمى محمو الصحيح، بما يحقق مقصكد الحكـ الشرعي مف تشريعو، 

كبعد ما تبيف المقصكد بالمناط العاـ كتحقيقو يمكف أف ندخل إلى تعريف المناط كيحقق ثمراتو، 

 عمـ.، كهللا أ الخاص كذلؾ أف معرفة الخاص فرع عف معرفة العاـ 

حيث قاؿ:  نفسو الشاطبي سنعّرفو بتعريفاط الخاص باعتباره عممًا فأما تعريف تحقيق المن

 .(1))ىك النظر في كل مكمف بالنسبة إلى ما كقع عميو مف الدالئل التكميفية(

 فنقوؿ: وتنزيمو ولنا أف نضيف عمى التعريف ما يجعمو أشمل لعممية النظر في المناط الخاص

 الشرعي عمى كل مكمف بحسب ما كقع عميو مف الدالئل التكميفية(. )ىك تنزيل الحكـ

 شرح التعريف: 

 لزامو كجعمو مكمف بو.إ)تنزيل الحكـ عمى المكمف(، أؼ  -أ  

 )كل مكمف(، أؼ كل مكمف عمى خصكصو. -ب 

 )الدالئل التكميفية(، أؼ العبلمات كاألحكاؿ الدالة عمى مناسبة تكميفو بيذا الحكـ. -ج  

سنذكر كبلـ الشاطبي عنو فيك مف أظير ىذا  الخاص يستبيف المراد بتحقيق المناطكحتي 

ف كاف العمماء بو في جاريف عمى األخذ  مف قبل المصطمح كبّيف حدكده كالمراد منو ، كا 

اطبيكتطبيقاتيـ  ، كلكف اجتياداتيـ  اعتناًء تامًّا بيذا النكع مف تحقيق المناط؛ فبيف  اعتنى الش 

                                 
 .ٓٛ،صٗ،جالموافقاتالشاطيب،( ٔ)
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نما كقع التنبيو عميو؛ ألف معناه كمن شأه، كدلل عميو بما ال يدع مجااًل لمشؾ فيو، كقاؿ: ) كا 

 . ٔالعمماء قمما نبيكا عميو عمى الخصكص (

اطبيكلعل أكؿ ما يبيف مراد  قد قسـ في باب كميات األدلة  بتحقيق المناط الخاص أنو الش 

 :ؿ فقا اقتضاء األدلة لؤلحكاـ بالنسبة إلى محاليا إلى قسميف

القسـ األكؿ: االقتضاء األصمي قبل أف تطرأ العكارض، كىك الكاقع عمى المحل مجرًدا عف ) 

ية النكاح.  التكابع كاإلضافات؛ كالحكـ بإباحة الصيد، كالبيع، كسنِّ

كالقسـ الثاني: االقتضاء التبعي، كىك الكاقع عمى المحل مع اعتبار التكابع كاإلضافات؛ كالحكـ 

اطبي  ٕ( ف ال إرب لو في النساء، ككجكبو عمى مف خشي العنتبإباحة النكاح لم ، كقد ذكر الش 

 أف الثاني ال بد مف النظر إليو إذا أريد إنزاؿ الدليل عمى الحكـ في الكاقع .

فيػك  أعمػى مػف سػابقو منزلػة كأدؽ نظػًرا،، كجعمو  االقتضاء التبعيكجعل المناط الخاص مف قبيل 

 ) ، قػاؿ الشػاطبي : بحسب األكقات كاألحكاؿ كاألشػخاص ي نفسوالنظر فيما يصمح لكل مكمف ف

بحسػػب كقػػت دكف كقػػت كحػػاؿ دكف حػػاؿ كشػػخص دكف  ،النظػػر فيمػػا يصػػمح بكػػل مكمػػف فػػي نفسػػو

فيػػك يحمػػل عمػػى كػػل ؛ شػػخص إذ النفػػكس ليسػػت فػػي قبػػكؿ األعمػػاؿ الخاصػػة عمػػى كّزاف كاحػػد...

 المقصكد الشرعي في تمقػي التكػاليف نفس مف أحكاـ النصكص ما يميق بيا بناء عمى أف ذلؾ ىك

تنزيل الحكػـ الشػرعي  يعرؼ بو تحقيق المناط الخاص ىك: )ما يمكف أف  أرجح، كلذلؾ كاف  (ٖ)(

، كبػذلؾ يظيػر أصػل مػراد الشػاطبي  (  عمى كل مكمف بحسب ما كقع عميو مف الدالئل التكميفيػة

                                 
(.ٖٛ/٘)الشاطيب،ادلوافقاتٔ

(.ٕٜٕ/ٖ،)ادلرجعنفسوٕ
.٘٘،ص٘،جالموفقات الشاطيب، ( ٖ)
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ف كاف قد ذكر الشاطبي ما يكمل  عنػى ، كأطنػب فػي الكػبلـ ىذا الممف تحقيق المناط الخاص ، كا 

 يتعمق بفقو النفكس كمقاـ التقكػ . حكلو ، كرده إلى ما

 المطمب الثاني: أىمية تحقيق المناط الخاص، والفرؽ بينو وبيف المناط العاـ.

 الفرع األوؿ: أىمية تحقيق المناط الخاص.

الشريعة تيدؼ إلى ألف  ؛ُيعد تحقيق المناط الخاص أىـ مراحل االجتياد في الحكـ الشرعي -ٔ

تطبيق الحكـ الشرعي تطبيقًا يحقق المقاصد كيدرأ المفاسد، يقكؿ العز مف عبدالسبلـ: )كل 

 .(1)تصرؼ تقاعد عف تحصيل مقصكده فيك باطل(

أف نصكص الشرع تتصف بالعمـك ك اإلطبلؽ، كلكال تحقيق المناط الخاص، لـ ينزؿ الحكـ  -ٕ

تحقق فيو الحكمة مف الحكـ، يقكؿ الشاطبي: )كلك  عمى األشخاص كالكقائع بما يناسبيا، كلـ

ُفرض ارتفاع ىذا االجتياد لـ تتنزؿ األحكاـ الشرعية إال في الذىف، ألن يا مطمقات ك 

نما تقع معينة مشخصة..( ،عمكمات...، كاألفعاؿ ال تقع في الكجكد مطمقة كا 
(2). 

إذا استباف لو مناط  رفع التعارض عف األدلة كاألحكاـ ، ذلؾ أف الناظر في النصكص -ٖ

لو  مما ، خاص في الدليل حممو عميو كلـ يجد فيو تعارض مع ما يشبيو مما يدخل في جنسو

  فيدخل تحت المناط العاـ . عاـ حاؿ

إليو النظر الظاىرؼ ، بعيد عف و النصكص ، ذلؾ الزلل الذؼ يدعك الزلل في فق تقميل -ٗ

الصكرة العامة لمنصكص مشكشة بعيدة  مقصد النص كخصكصيتو في كثير مف األحياف ، فتككف 

 عف التكامل الذؼ يميق بنصكص الشرع .

                                 
مكتبةالكلياتاألزىرية،،)القاىرة:قواعد األحكام في مصالح األنام:أبوزلمدعزالدينعبدالعزيزبنعبدالسالم،عزبنعبدالسالمال(ٔ)

 .ٕٖٔ،صٕم(،جٜٜٔٔ-ىـٗٔٗٔطبعةجديدةمضبوطةمنقحة،

 .ٖٜ،صٗ،جالموفقات الشاطيب،(ٕ)
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الشريعة، كىي الدكاـ كالصبلحية  خصائصياد، يمكف لممجتيد أف يكافق بيذا النكع مف االجت -٘

 يـك القيامة. ىلكل زماف كمكاف، فيك اجتياد باقي إل

نباط كالتنزيل، إذ أف تحقيق االجتياد بتحقيق المناط يجمع بيف النظرية كالتطبيق، كاالست -ٙ

نما جاء ليعمـ ما يكافق إألف المستفتي  ؛المناط العاـ دكف الخاص، يبقي الحكـ في دائرة النظرؼ 

، كال يمكف ذلؾ دكف النظر في خصكص حالو كمدػ تحقق مناط يمتثمو حالو مف األحكاـ حتى

 الحكـ فييا كمف ثـ ُيخبر أنو مكمف بالحكـ المناسب لو شرعًا.

ألنو يحفع الناظر في الحكـ مف الزلل كالخطأ عند تنزيل الحكـ عمى  ؛اجو الداعية كالمفتييحت

آحاد الصكر كاألشخاص، فداعي الذؼ يطمع عمى الكاقع كيتفيمو ليس كغيره أنما يستطيع 

، كالمفتي الذؼ ينظر  استعماؿ األساليب كالكسائل التي تجعل مف دعكتو دعكة ناجحة مؤثرة

صابة الحق.إفي الكاقع الذؼ يفتي فيو كيعتبر مآؿ فتكاه ىك أقرب إلى بنظر البصيرة 

 .الفرؽ بيف المناط الخاص المراد تحقيقو، والمناط العاـ : ثانيالفرع ال

تحقيق المناط في االجتياد التنزيمي، أمر دقيق كعمى درجة كبيرة مف األىمية، كما مر معنا 

بل منو العاـ كالخاص، كقد خصص الباحث ىذا  قريبًا، كمع ذلؾ فيك ليس عمى درجة كاحدة،

 الجزء مف البحث لبياف الفرؽ بينيما، كقبل أف نبيف الفرؽ َيحُسف أف نبيف حقيقة كٍل منيما.

 المناط العاـ )األنواع(: -1

ىك تحقيق المناط بالنظر إلى النكع ال إلى األشخاص كالكقائع، يقكؿ الشاطبي: )ىك يرجع إلى  

كتعيف نكع المثل في جزاء الصيد، كنكع الرقبة في العتق في الكفارات،  ،خاصاألنكاع ال إلى األش

 .(1)كما أشبو ذلؾ(

                                 
.ٜٚ،صٗ،جالموافقات الشاطيب،(ٔ)
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 المناط الخاص )األشخاص(: -2

ىك تحقيق المناط بالنظر إلى األشخاص كاألعياف، كمراعاة كل حالة بخصكصيا، يقكؿ 

يقة ناشئ عف نتيجة الشاطبي: )أما الثاني: كىك النظر الخاص فأعمى مف ىذا كأدؽ كىك في الحق

 كالحكمة ىي كضع الشي في مكضعو  . .(1)التقكػ، كقد يعبر عنو بالحكمة(

 :اآلتيوعميو فأىـ الفروؽ بيف تحقيق المناط العاـ وتحقيق المناط الخاص ىو عمى النحو  

، المفتي كالقاضي كالعامي عند  ينظر في ىذا النكع مف تحقيق المناط باعتبار الناظر: - أ

ذلؾ كلي األمر في السياسة الشرعية كنحكىـ، بخبلؼ تحقيق المناط العاـ فينظر فيو االمتثاؿ كك

 المجتيد الذؼ ينظر في نصكص الشرع ليستنبط األحكاـ. 

تحقيق المناط الخاص يككف في الكقائع كاألشخاص كما يحفيا مف  باعتبار المنظور فيو: - ب

فيككف نظرًا مجردًا عف االعتبارات  األحكاؿ كالظركؼ الخاصة بيا، بخبلؼ تحقيق المناط العاـ

 الخاصة.

تحقيق المناط الخاص يحتاج إلى نظرًا أدؽ كأعمى مف تحقيق المناط  باعتبار النظر نفسو: - ت

 (2)كيحتاج إلى فيـ دقيق لمنصكص كمقاصدىا كمرامييا كاعتبار مكانيا كزمانيا كمبلبستيا. ،العاـ

 

 

 

                                 
 .ٜٜ،صٗادلرجعالسابق،ج(ٔ)

(.ٚٗٔ،ص)ٜٕ،عٖم،شريعةوالقانونرللةال،لمناط وأثره على اختالف الفقهاءتحقيق ا :رلديحسنأبوالفضل،شقوير:ظران(ٕ)
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تحقيق  ا والعالقة بينيا وبيفالمبحث الثاني: تعريف الفتوى وبياف مكانتي

 .المناط الخاص ، وبينيا وبيف ما يشبييا

 المطمب األوؿ: تعريف الفتوى.

 الفتوى في المغة: الفرع االوؿ : 

الَفْتَكػ كالُفْتَكػ كالُفْتيَا: ما أفتى بو الفقيو، كمعناىا: اإلبانة، يقاؿ: أفتاه في األمر إذا أبانو لو، 

 .(1)ستفتيتو فييا فأفتاني إفتاء، إذا أجابو كأباف الحكـ فيياكأفتى الرجل في المسألة كا

 الفتوى في االصطالح:الفرع الثاني : 

أف الفتكػ ىي  :ونختار منيا ما ذكره صاحب شرح المنتيى ،ذكر العمماء تعريفات كثيرة لمفتوى 

راني ، كىك نفسو الذؼ ذكره ابف حمداف الح(2))تبييف الحكـ الشرعي عف دليل لمف سأؿ عنو(

، كقد ُيزاد قيدًا يدخل مع ما سبق األخبار ابتدأ دكف (3)الحنبمي في كتابو أداب المفتي كالمستفتي.

سؤاؿ فنقكؿ: ىي )إخبار بالحكـ الشرعي عف دليل في مسألة ىي محل لمسؤاؿ(، كبذلؾ أضفنا 

 دكف حاجة إلى تطكيل في التعريف. القيد المذككر

 :تيوعميو يتحقق في ىذا التعريف اآل

 الفتكػ إخبار ال إنشاء. -ٔ
                                 

(ٔ) فارس ٗجمعجم مقاييس اللغة،،ابن الشروقٖٚٚ،ص مكتبة ، العربية اللغة رلمع )د.م: الوسيط، مؤلفٌن:ادلعجم رلموعة  .

 .ٖٚٙ،صٕم(،جٕٗٓٓ،ٗالدولية،ط

:عبداهللبنعبداحملسن،حتقيق أولي النهى شرح المنتهىمعونة ،الفتوحي:زلمدبنأمحدبنعبدالعزيزبنعليتقيالدينابنالنجار  (ٕ)

.ٙ٘ٗ،صٖ،جم(ٜٜٜٔ-ىـٜٔٗٔ،ٔطالرتكي،)بًنوت:مؤسسةالرسالة،
ا (ٖ) بنمحدان النمًنياحلنبلي، شبيببنمحدان بن اهللبنمحدان عبد أبو طآداب المفتي والمستفتي: ادلكتباإلسالمي، بًنوت، ( ،ٖ،

 .ٗىـ(،ص:ٜٖٚٔ
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 المراد مف الفتكػ بياف الحكـ الشرعي. -ٕ

 . الً آأك م ألف المسألة محبل لمسؤاؿ حاالً  ؛أف الحكـ قد ُسئل عنو أك ابتدأه المفتي -ٖ

تحقيق المناط  ، وبياف العالقة بينيا وبيفوأىميتياالمطمب الثاني: مكانة الفتوى 

 ما يشبييا. الخاص وبينيا وبيف

 ؿ: مكانة الفتوى وأىميتيا.الفرع األو

 الفتوى ليا شأف عظيـ في اإلسالـ، ومما يبيف تمؾ المكانة واألىمية ما يمي:

الفتكػ خبلفة لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص في كظيفتو، كفي ذلؾ مف الشرؼ ما ىك ظاىر، كيترتب عميو مف  :أوالً 

  الخطر كالتكميف ما ال يخفى لمف يتكالىا.

 لفتكػ كرد الكعيد الشديد في مف يفتي بغير عمـ في نصكص كثيرة، فعف عبيدلعظـ شأف ا ثانيًا: 

 ملسو هيلع هللا ىلص، كعف أبي ىريرة عف النبي (1)«أجرؤكـ عمى الفتيا أجرؤكـ عمى النار»هللا بف جعفر مرسبًل 

هللا بف أبي  ، كركؼ عف عبد(2)«عمى مف أفتاهمف أفتى بفتيا مف غير َتَثُبٍت فإنما إثمو »قاؿ: 

ما منيـ مف أحد  ملسو هيلع هللا ىلصليمى قاؿ: أدركت في ىذا المسجد مائة كعشريف مف أصحاب رسكؿ هللا 

  .(3)ذلؾ كفاه يسأؿ عف حديث أك فتيا إال كّد أف  أخاه

تعظيـ الفتكػ كالحذر فييا، فكانكا يتشاكركف فييا بينيـ،  رضي هللا عنهمف منيج الصحابة أ ثالثًا:

ذا كانت نازل كاف ينظر في كتاب هللا فإف  رضي هللا عنو ة كاف األمر عمييـ أشد، فأبك بكركا 

ال نظر في السنة، فإف أعياه خرج فسأؿ المسمميف، كقاؿ: أتاني كذا ككذا  كجد حكميا قضى بو، كا 

                                 
م(،ٕٓٓٓىــٕٔٗٔ،ٔ،حتقيق:حسٌنسليمأسدالداراين،)ادلملكةالعريةالسعودية:دارادلغينللنشروالتوزيع،طلسننيفاالدارميأخرجو(ٔ)

 .ٕٛ٘،صٔج

 (.ٔٙٔ،رقم)ٜٕ٘،صٔجبابالُفتياومافيهامنالشدة،،السننأخرجوالدارمييف(ٕ)

 .ٕٛٗ،صٔ،جادلرجعالسابق(ٖ)
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قضى في ذلؾ قضاًء، فربما اجتمع إليو النفر كميـ يذكر فيو قضاًء،  ملسو هيلع هللا ىلصيل عممتـ أف رسكؿ هللا ف

جمع رؤكس الناس  ؛ف أعياهإفيقكؿ أبك بكر: الحمد هلل الذؼ جعل فينا مف يحفع عف نبينا، ف

كىكذا كاف منيج عمر كغيره مف كبار  ،فإذا اجتمع رأييـ عمى أمر قضى بو ،كخيارىـ فاستشارىـ

  .(1) عنيـرضي هللا صحابة ال

صماـ األماف فيما يتعمق بالنظر ىك كما ذكرنا قد يقكدنا إلى أمر ميـ، بل مف أىـ األمكر ك 

الفتكػ  أىمية الفقيي المعاصر في النكازؿ العامة كالخاصة في المجاالت المختمفة، كىك

صدر مف المجامع  يمافحتى ينظر  ؛لذلؾ ال ينبغي لممفتي أف يتسرع في مثل ىذا   (ٕ)الجماعية

حيث أنيا تصدر بعد نظر كتشاكر مف عمماء األمة بعد فقو الكاقع عف  ؛ كالمجالس الفقيية

طريق المختصيف في مجاالت الحياة المختمفة، مما يجعل الخطأ منيـ أبعد كالصكاب إلييـ 

 أقرب.

 العالقة بيف الفتوى وتحقيق المناط الخاص .الفرع الثاني: 

حقيق المناط ظاىرة ، فبو يحصل التحقق مف مكافقة المحل لمحكـ المنزؿ عميو عبلقة الفتكػ بت

بما يثمر المقاصد الشرعية ، حيث أف الفتكػ كما تحتاج إلى عمـك كمعارؼ كميارات في 

الكصكؿ إلى حكميا  فإف تنزيميا يحتاج أيضا إلى معارؼ كميارات التقل أىمية عف األكلى ، 

 ـ في كل شخص أك كاقعة بعينيا . كمف أىميا تحقيق مناط الحك

كال يتمكف المفتي كال الحاكـ مف الفتكػ كالحكـ بالحق إال بنكعيف مف الفيـ:  ) :يقكؿ ابف القيـ 

أحدىما: فيـ الكاقع كالفقو فيو كاستنباط عمـ حقيقة ما كقع بالقرائف كاألمارات كالعبلمات حتى 

اقع كىك فيـ حكـ هللا الذؼ حكـ بو في كتابو أك يحيط بو عمما كالنكع الثاني: فيـ الكاجب في الك 
                                 

 .ٕ٘،صٔ،جالسابقرجعادل(ٔ)

ٖ٘سيأيتالكالمعناالجتهاداجلماعي،ص:(ٗ)
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عمى لساف رسكلو في ىذا الكاقع ثـ يطبق أحدىما عمى اآلخر فمف بذؿ جيده كاستفرغ كسعو في 

إلى معرفة حكـ هللا  ذلؾ لـ يعدـ أجريف أك أجر فالعالـ مف يتكصل بمعرفة الكاقع كالتفقو فيو

 . ٔ(كرسكلو 

كقد  أنو ال يرتفع إال بقياـ الساعة  مناط  كقد جـز الشاطبيكبمجمكع الفيميف يحصل تحقيق ال

معناه أف يثبت الحكـ بمدركو الشرعي، لكف يبقى النظر في  : )كضحو كبيف صعكبتو بقكلو 

نما أتت … تعييف محّمو كيكفيؾ مف ذلؾ أف الشريعة لـ تنص عمى حكـ كل جزئية عمى حدتيا، كا 

ًدا ال تنحصر، كمع ذلؾ فمكل معّيف خصكصية ليست في بأمكر كمية كعبارات مطمقة تتناكؿ أعدا

غيره كلك في التعييف نفسو، كليس ما بو االمتياز معتبرًا في الحكـ بإطبلؽ، كال ىك طردؼ 

بإطبلؽ، بل ذلؾ منقسـ إلى الضربيف، كبينيما قسـ ثالث يأخذ بجية مف الطرفيف، فبل يبقى 

فييا نظر سيل أك صعب، حتى يحقق تحت أؼ  صكرة مف الصكر الكجكدية المعينة، إال كلمعالـ

 .ٕ(  ذت بشبو مف الطرفيف فاألمر أصعب دليل تدخل، فإف أخ

لك ُفرض ارتفاع ىذا االجتياد لـ تتنزؿ  : )ىذا االجتياد فيقكؿ  ثـ يبيف الشاطبي خطكرة تكقف

جع إلى األحكاـ الشرعية عمى أفعاؿ المكمفيف إال في الذىف؛ ألنيا مطمقات كعمكمات، كما ير 

نما تقع معينة  ذلؾ منزالت عمى أفعاؿ مطمقات كذلؾ، كاألفعاؿ ال تقع في الكجكد مطمقة، كا 

يشممو ذلؾ المطمق أك  مشخصة، فبل يككف الحكـ كاقعًا عمييا إال بعد المعرفة بأف ىذه المعيف

، كعمى ضكء ما تقدـ نخمص إلى أف عبلقة تحقيق المناط ىي عبلقة الكسيمة  ٖ(ذلؾ العاـ 

                                 
(.ٜٙ/ٔ،)إعالم الموقعينابنالقيم،ٔ

 (.٘ٔ/٘،)لموافقاتالشاطيب،إ

(.ٚٔ/٘ادلرجعنفسو،)ٖ
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بمقصدىا ، فتحقيق المناط ىك الكسيمة لحصكؿ الفتكػ الصحيحة التي يحصل بيا تنزيل الفتكػ 

 عمى الشخص المناسب في كقتو المناسب ، فيثمر تحصيل المصالح كدرء المفاسد .

 العالقة بيف الفتوى وبيف ما يشبييا.الفرع الثالث : 

 أواًل: العالقة بيف الفتوى والفقو: 

 ا، كالفتكػ امتداد الفقو كتنزيموكالفتكػ عبلقة قكية فالفقو مستند الفتكػ كأساسي العبلقة بيف الفقو

حتى قاؿ بعضيـ الفقيو منّظر  ؛كعميو تككف الفتكػ إخبار بمضاميف الفقو كالفقو مصدر التنظير

كالمفتي مخبر، فبينيما عمـك كخصكص كجيي، فالفتكػ أعـ مف ناحية ككنيا تستمزمو مع ربطيا 

لمسؤكؿ عنو كاإلخبار بحكمو، كالفقو أعـ مف ناحية ككنو مشتمل لحكـ تمؾ الفتاكػ بالكاقع ا

متاز عنو بالنظر في المناط كغيرىا، فالمفتي يشترؾ مع الفقيو في اعتبار المناط العاـ، كي

 .صالخا

 ثانيًا: العالقة بيف الفتوى واالجتياد:

ي العبلقة بيف الفتكػ كالفقو، فقد ذىب يقاؿ في العبلقة بيف الفتكػ كاالجتياد بنحك ما قمناه ف

بعضيـ إلى أف الفتكػ أخص مف االجتياد، مف جية أنيا تستعمل عند كقكع الكاقعة محل الفتكػ، 

ألنيا اجتياد كزيادة كذلؾ بحصكؿ اإلخبار فييا بنتيجة  ؛كذىب أخركف إلى أف الفتكػ أعـ

اد في المحل المسؤكؿ بخصكصو أك ألنيا اجتي ؛االجتياد ياد، كالذؼ يظير أنيا أخص مفاالجت

 المتكقع السؤاؿ عنو أؼ ما يسمى بتحقيق المناط الخاص.

 ثالثًا: العالقة بيف الفتوى والقضاء.

قد يعتبر القضاء ىك أقرب ىذه األمكر بالفتكػ التفاقييما في النظر التنزيمي لحكـ الكاقعة محل 

 رز العالقة بينيما في اآلتي:ويبالنظر، مع االتفاؽ في الجممة في أدكات االجتياد، 

 الفتكػ أعـ مف حيث حصكليا في العبادات كالحقكؽ المعامبلت. األمر األوؿ:
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  ،مرد الفتكػ كمبناىا عمى سؤاؿ المستفتي ككصفو لتطابق الفتكػ السؤاؿ األمر الثاني:

 . بينما القضاء مبناه عمى تداعي الخصماف كالبينات ليككف الحكـ مناسب لمحل الدعكػ 

 . كـك عميو بينما الفتكػ ليست ممزمة: أف القضاء ممـز لممح مر الثالثألا

 كلعمنا أف نختـ ىذا الفصل الذؼ قصدنا بو تجمية المراد بتحقيق المناط الخاص مف 

 .بالنسبة لعممية الفتكػ  وناحية تصكره إجمااًل كمكقع

 مماء في الفقو ثالثة مراتب العحيث ذكر أف  لعمنا أف نختمو بكالـ نفيس لإلماـ السبكي و 

 :فقاؿ 

ألف صاحبو فيو ينظر بصكرة كمية  ؛مرتبة ىي األصل كىي معرفة الفقو نفسو، كىك أمر كمي)  

أؼ أنو يستنبط استنباط دكف النظر إلى كل كاقعة بخصكصيا، ثـ مرتبة المفتي، كىك النظر في 

كثيرًا مف الفقياء ال يعرفكف أف  كليذا نجد: صكرة جزئية كتنزيل المرتبة األكلى عمييا، ثـ قاؿ ىنا

يفتكا، كلذلؾ قد يككف في فتاكػ بعض المتقدميف ما ينبغي عدـ التمسؾ بو في الفقو ليس قصكرًا 

  .بل ألف جكابو قد يككف خاص بالكاقعة التي ُسئل عنيا، فبل يطرد في جميع الصكر ؛منو

 فيو المفتي مف ألنو ينظر فيما ينظر ؛ثـ تأتي مرتبة القاضي كىي أخص مما سبق -

 األمكر كزيادة ثبكت أسبابيا كنفي معارضتيا، فنظر القاضي أكسع مف نظر المفتي 

 .(1)( كنظر المفتي أكسع مف نظر الفقيو 







                                 
.ٕٕٔ،صٕ،)بًنوت:دارادلعارف،د.ط،د.ت(،جفتاوى السبكيالسبكي:أبواحلسنتقيالدينعليبنعبدالكايف،(ٔ)
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 الفصل الثاني: تأصيل وتطبيق تحقيق المناط الخاص في الفتوى.

اص لو: شكاىده مف ؛ كتحقيق المناط الخ أؼُّ أصل إجرائي شرعي يحتاج ألدلة إثبات مشركعيتو

كالتابعيف كأقكاؿ األئمة رحميـ هللا الّدالة  رضي هللا عنهمكاجتيادات الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصفتاكػ النبي 

 . لذكر مظاىر تمؾ الشكاىد كالمسكغات ىذا الفصل الباحث ؛ ليذا عقد عمى مراعاتو كاعتباره

 والصحابة. ملسو هيلع هللا ىلصفتاوى النبي  فيتحقيق المناط الخاص  المبحث األوؿ: 

،  كتطبيقات   رضي هللا عنيـنماذج مف فتاكػ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كصحابتو الكراـ ا البحث سنذكر في ىذ

العمماء ، كالتي يظير فييا جميًا  مراعاة خصكصية المحل الذؼ ينزؿ عميو الفتكػ ، في أحكالو 

 . في الفتكػ  تحقيق المناط الخاصل ه األمثمة يستفاد منيا المختمفة ، كىذ

 .ملسو هيلع هللا ىلصفتاوى النبي  فيمب األوؿ: تحقيق المناط الخاص المط

كفتاكيو يبلحع مدػ مراعاتيا لمبدأ تحقيق المناط الخاص الكفيل بإيجاد  ملسو هيلع هللا ىلصالمتتبع ألقضية النبي 

التي تفضي إلى تحقق مقاصد الشريعة في ك  العبلقة الطردية بيف الحكـ المجرد كالكاقع بظركفو؛

 ر بعض الشكاىد الّنبكية الّدالة عمى ىذا المسمؾ.كاقع المكمفيف، كىذا المطمب عقد لذك

 كتنكعيا مع اتحاد السؤاؿ ملسو هيلع هللا ىلصتعدد أجكبتو المثاؿ األوؿ: 

 ومف أمثمة ىذا المسمؾ: 



ٕٖ 



 ،ػ األحاديث الكاردة في أفضل األعماؿ كأحبيا إلى هللا، حيث تنكعت إجابتو رغـ كحدة السؤاؿ ٔ

لممناط الخاص المتمثل في آحاد  ملسو هيلع هللا ىلصّكد رعيو كما ذاؾ إاّل مراعاة لحالة السائل كظرفو، مما يؤ 

 ومف تمؾ النصوص:المكمفيف، 

؟ َقاَؿ: َأيُّ الَعَمِل َأَحبُّ ِإَلى ّللاَِّ : ملسو هيلع هللا ىلصالن ِبي   َسَأْلتُ »َقاَؿ:  رضي هللا عنو  عف ابف مسعكد -ا

اَلُة َعَمى َوْقِتَيا» ؟ َقاَؿ:   «الصَّ َـّ َأيٌّ َـّ ِبرُّ الَواِلَدْيفِ  »، َقاَؿ: ُث ؟ َقاَؿ: ،  «ُث َـّ َأيٌّ الِجَياُد   »َقاَؿ: ُث

 .(1)«ِفي َسِبيِل ّللاَِّ 

ِإيَماٌف » قاؿ:  ؟: َأؼُّ اأَلْعَماِؿ َأْفَضلُ ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: سئل رسكؿ هللا  رضِ هللا عنوب ػ كعف أبي ىريرة 

َـّ َماَذا؟ قاؿ: «. ِباّللَِّ  َـّ َماَذا؟ قاؿ: «. اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل ّللاَِّ » قاؿ: ُث  (2).«َحجٌّ َمْبُرورٌ »قاؿ: ُث

عميؾ »َأؼُّ اْلَعَمِل َأْفَضُل؟ َقاَؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص: " َأن ُو َسَأَؿ َرُسكَؿ َّللا ِ رضي هللا عنو َعْف َأِبي ُأَماَمةَ  -ج  

 .(3)««إنو ال ِعدؿ لوبالصـو ف

َعَماَلِف ُىَما َأْفَضُل اأْلَْعَماِؿ ِإالَّ »قاؿ لرجل:  ملسو هيلع هللا ىلصأف النبي  رضي هللا عنو عف عمرك بف عبسة -د

ٌة َمْبُروَرٌة َأْو ُعْمَرةٌ َمْف َعِمَل ِبِمْثِمِيَما  .(4)«: َحجَّ

ـِ َأْفَضُل؟ َقاَؿ:   رضي هللا عنوَعْف َأِبي ُمكَسى  -ق َمْف »َقاَؿ: " َقاُلكا َيا َرُسكَؿ َّللا ِ، َأؼُّ اإِلْسبَل

ـَ الُمْسِمُموَف ِمْف ِلَساِنِو، َوَيِدهِ   .(5) «َسِم

                                 
.(ٕٚ٘حديثرقم:)،ٔٔ،صٔج،بابفضلالصالةلوقتها،مواقيتالصالةكتاب،صحيح البخاريأخرجوالبخارييف(ٔ)

مسلميفصحيح(،وأخرجؤٜ٘ٔرقم)  ٖٖٔ،صٕج ،كتاباحلج،بابفضلاحلجادلربور،صحيح البخاريأخرجوالبخارييف(ٕ)

ديَاِنبِاهلِلتـََعاََلأَْفَضَلاأْلَْعَماِل،  (.ٖ٘ٔرقم)مسلم،كتاباإلديان،بَاُببـََياِنَكْوِناإْلِ

علىالصحيحٌنالمستدركفي (،واحلاكم،ٕٕٕٕرقم)السنن،،وأخرجوالنسائييف(ٕٕٛٗٔ،رقم)سندالمأخرجوأمحديف(ٖ)

 قالاحلاكم:"ىذاحديثصحيحاإلسنادوملخيرجاه،ووافقوالذىيب.،و(ٖٖ٘ٔ:)رقم

.ٕٚٓ،صٖ(،وقالاذليثميرجالورجالالصحيحرلمعالزوائد،جٕٚٓٚٔ،رقم) مسندالأخرجوأمحديف(ٗ)

،صحيح مسلمجومسلميف(،وأخرٔٔرقم)،ٔٔ،صٔج،كتاباإلديان،بابأياإلسالمأفضل،صحيح البخاريأخرجوالبخارييف(٘)

ْساَلِم،َوَأيُّأُُمورِِهأَْفَضُلرقم) (.ٙٙكتاباإلديان،باببـََياِنتـََفاُضِلاإْلِ
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َفَقاَؿ: ُدلَِّني َعَمى َعَمٍل ، ملسو هيلع هللا ىلصَقاَؿ: " َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسكِؿ َّللا ِ  رضي هللا عنوعف أبي ُىَرْيَرَة  -ك

َىْل َتْسَتِطيُع ِإَذا َخَرَج الُمَجاِىُد َأْف َتْدُخَل َمْسِجَدَؾ  »، َقاَؿ: « اَل َأِجُدهُ  »؟ َقاَؿ: َيْعِدُؿ الِجَيادَ 

 ؟ ، َقاَؿ: َوَمْف َيْسَتِطيُع َذِلؾَ (1)  «؟َفَتُقوـَ َواَل َتْفُتَر، َوَتُصوـَ َواَل ُتْفِطرَ 

عف أفضل  ملسو هيلع هللا ىلصفييا أجكبة النبي  كقد جمع العمماء بيف ىذه األحاديث كغيرىا، التي اختمفت

األعماؿ: بأف ذلؾ يختمف باختبلؼ األحكاؿ أك باختبلؼ األشخاص، فمف األشخاص مف يككف 

بحسب الحاؿ، كبحسب  ف الصياـ أفضل لو، كمنيـ مف يككف الجياد أفضل لو، كذلؾ يكك 

في كقت  استعداد الشخص المعيف، كقدرتو، فقد يككف الجياد في كقت أفضل األعماؿ، كقد يككف 

 آخر غيره أفضل منو، كىكذا.

لعمل المعيف قد يككف ا)  :دة المفاضمة بيف األعماؿ فقاؿ كبنى ابف القيـ عمى ىذا المسمؾ قاع

 ،  ثير، كنفسو ال تسمح ببذؿ شيء منولو ماؿ ك الذؼفالغني  ، أفضل منو في حق غيره

يثاره أفضل لو مف قياـ الميل كصياـ النيار نافمة.   فصدقتو كا 

يياب العدُك سطكَتو: كقكُفو في الصف ساعة، كجياُده أعداَء هللا: أفضل  الذؼكالشجاع الشديد 

 مف الحج كالصـك كالصدقة كالتطكع. 

ـُ  قد عرؼ السنة، كالحبلؿ كالحراـ، كطرؽ الخير كالشر: مخالطُتو لمناس كتعميُميـ  الذؼكالعاِل

 مصبلة كقراءة القرآف كالتسبيح. كنصُحيـ في دينيـ: أفضل مف اعتزالو كتفريغ كقتو ل

                                 
(.ٕ٘ٛٚ)رقم،٘ٔ،صٗ،ج،كتاباجلهاد،والسًنبابفضلاجلهادوالسًن صحيح البخاريأخرجوالبخارييف(ٔ)
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نصاؼ  الذؼككلىُّ األمر  قد نصبو هللا لمحكـ بيف عباده: جمكُسو ساعًة لمنظر في المظالـ، كا 

قامة الحدكد، كنصر المحق، كقمع المبطل: أفضل مف عبادة سنيف مف  المظمـك مف الظالـ، كا 

 غيره. 

 ذكر غيره كصدقتو.كمف غمبت عميو شيكة النساء: فصكُمو لو أنفع كأفضل مف 

لعمرك بف العاص كخالد بف الكليد كغيرىما مف أمرائو كعمالو، كترؾ تكلية  ملسو هيلع هللا ىلصكتأمل تكلية النبي 

ني أحب لؾ ما أحب لنفسي »أبى ذر، بل قاؿ لو:  ، ال َتَأمَّرف عمى اثنيف، إني أراؾ ضعيفا، وا 

، كأمر (2)«عميؾ بالصـو فإنو ال ِعدؿ لو»كأمر غيره بالصياـ كقاؿ:  .(1)«َتَولََّيفَّ ماؿ يتيـ وال

 ، (3) «ال يغضب»آخر بأف 

، كفقو الستفراغ كمتى أراد هللا بالعبد كماالً  . (4) «رطبا مف ذكر هللا»كأمر ثالثا بأف ال يزاؿ لسانو 

 كسعو فيما ىك مستعد لو، قابل لو، قد ُىيئ لو، فإذا استفرغ كسعو، عبل غيره كفاؽ الناس فيو.

ذاانتفع بو،  ؛يشكك كجع البطف مثبل، إذا استعمل دكاء ذلؾ الداء الذؼكىذا كالمريض  استعمل  كا 

 رأس: لـ يصادؼ داءه. دكاء كجع ال

  ليميا!!مف الميمكات، كال يزيمو صياـ مائة عاـ، كال قياـ  -مثبل  -فالشح المطاع 

تباع اليكػ، كاإلعجاب بالنفس: ال يبلئمو كثرة قراءة القرآف، كاستفراغ الكسع في العمـ إككذلؾ داء 

نما يزيمو إخراجو مف القمب بضده.   كالذكر كالزىد، كا 

 أفضل: الخبز أك الماء؟ : أيما ولو قيل

                                 
(.ٕٙٛٔارة،بابكراىةاإلمارةبغًنضرورة،رقم)،كتاباإلمصحيح مسلمأخرجومسلميف(ٔ)

تقدم.(ٕ)

(.ٙٔٔٙكتاباألدبباباحلذرمنالغضب،رقم)، صحيح البخاريأخرجوالبخارييف(ٖ)

.ٖٜٖٚرقم:سنن ابن ماجو(وقالالرتمذيىذاحديثحسنغريب،وابنماجوٖٖ٘ٚ،رقم)سننالأخرجوالرتمذييف(ٗ)
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 .(1)انتيى. (  أف ىذا في مكضعو أفضل، كىذا في مكضعو أفضل لكاف الجواب:

ُل َما َأَجاَب ِبِو اْلُعَمَماُء  ) :عند شرحو لحديث ابف مسعود المتقدـ: قاؿ الحافظ ابف حجر ُمَحصِّ

ُة ِبَأن ُو َأْفَضُل اأْلَْعَماِؿ: َأف  اْلَجَكاَب اْخَتَمَف َعْف َىَذا اْلَحِديِث َكَغْيِرِه ِمم ا اْخَتَمَفْت ِفيِو اأْلَْجِكبَ 

ـْ ِفيِو َرْغبَ  ـَ ُكل  َقْكـٍ ِبَما َيْحَتاُجكَف ِإَلْيِو، َأْك ِبَما َلُي اِئِميَف، ِبَأْف أَْعَم ٌة، َأْك ِبَما ُىَك اِلْخِتبَلِؼ َأْحَكاِؿ الس 

. ـْ  اَلِئٌق ِبِي

بَلِؼ اأْلَْكَقاِت، ِبَأْف َيُككَف اْلَعَمُل ِفي َذِلَؾ اْلَكْقِت َأْفَضَل ِمْنُو ِفي َغْيِرهِ ، َفَقْد َأْك َكاَف ااِلْخِتبَلُؼ ِباْختِ 

ـِ َأْفَضُل اأْلَْعَماؿِ  ْسبَل ِف مف َأَداِئَيا،  ؛َكاَف اْلِجَياُد ِفي اْبِتَداِء اإلِْ ـِ ِبَيا َكالت َمكُّ أِلَن ُو اْلَكِسيَمُة ِإَلى اْلِقَيا

َدَقِة، َكَمَع َذِلَؾ َفِفي َكْقِت ُمَكاَساِة َكَقْد  بَلَة َأْفَضُل ِمَف الص  َتَضاَفَرِت النُُّصكُص َعَمى َأف  الص 

َدَقُة َأْفَضَل.  اْلُمْضَطرِّ َتُككُف الص 

اِؿ، اُد: ِمْف َأْفَضِل اأْلَْعمَ َأْك َأف  َأْفَضَل َلْيَسْت َعَمى َباِبَيا، َبِل اْلُمَراُد ِبَيا اْلَفْضُل اْلُمْطَمُق، َأِك اْلُمرَ 

 .(2)انتيى  (فحذفت "مف" َكِىي ُمَرادة 

ِ، َقاَلْت: َقاَؿ  المثاؿ الثاني ْقَف َيا ملسو هيلع هللا ىلص: َعْف َعْمِرك ْبِف اْلَحاِرِث، َعْف َزْيَنَب اْمَرأَِة َعْبِد َّللا  : " َتَصد 

َساِء، َكَلْك ِمْف ُحِميُِّكف  "، َقاَلْت: َفَرجَ  ِ، َفُقْمُت: ِإن َؾ َرُجٌل َخِفيُف َذاِت اْلَيِد، َمْعَشَر النِّ ْعُت ِإَلى َعْبِد َّللا 

 ِ ف  َرُسكَؿ َّللا  ال  َصَرْفُتَيا ِإَلى  ملسو هيلع هللا ىلصَكاِ  َدَقِة، َفْأِتِو َفاْسَأْلُو َفِإْف َكاَف َذِلَؾ َيْجِزؼ َعنِّي، َكاِ  َقْد َأَمَرَنا ِبالص 

، َقاَلْت: َفَقاَؿ ِلي َعْبُد  ـْ ِ: َبِل اْئِتيِو َأْنِت، َقاَلْت: َفاْنَطَمْقُت َفِإَذا اْمَرأٌَة ِمْف اأْلَْنَصاِر ِبَباِب َغْيِرُك َّللا 

َقْد ُأْلِقَيْت َعَمْيِو اْلَمَياَبُة، َقاَلْت: َفَخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلص، َحاَجِتي َحاَجُتَيا، َقاَلْت: َكَكاَف َرُسكُؿ َّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسكِؿ َّللا ِ 

ِ َعَمْيَنا ِببَلٌؿ، َفُقْمنَ  َدَقُة َعْنُيَما  ملسو هيلع هللا ىلصا َلُو: اْئِت َرُسكَؿ َّللا  َفَأْخِبْرُه َأف  اْمَرَأَتْيِف ِباْلَباِب َتْسَأاَلِنَؾ َأُتْجِزُغ الص 

                                 
عدة الصابرين وذخيرة :أبوعبداهللمشسالدينزلمدبنأيببكربنأيوببنسعدبنحريزالزرعيادلشهوربابنالقيماجلوزية،بنالقيما(ٔ)

 .٘ٔٔ-ٗٔٔم(،صٜٜٛٔىــٜٓٗٔ،)دمشق:دارابنكثًن،د.ط،الشاكرين

(ٕ)   ، الشافعي الفضل أبو بنحجر علي بن أمحد د.ط،،صحيح البخاري فتح الباري شرحالعسقالين: ادلعرفة، دار بًنوت: ىـ،ٜٖٚٔ)

 .ٜ،صٕج
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ـٍ ِفي ُحُجكِرِىَما؟، َكاَل ُتْخِبْرُه َمْف َنْحُف، َقاَلْت: َفَدَخَل ِببَلٌؿ َعَمى َرسُ   كِؿ َّللا ِ َعَمى َأْزَكاِجِيَما، َكَعَمى َأْيَتا

: " َمْف ُىَما؟ " َفَقاَؿ: اْمَرأٌَة ِمْف اأْلَْنَصاِر، َكَزْيَنُب، َفَقاَؿ َرُسكُؿ َّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلصَفَسَأَلُو، َفَقاَؿ َلُو َرُسكُؿ َّللا ِ  ملسو هيلع هللا ىلص

ِ، َفَقاَؿ َلُو َرُسكُؿ َّللا ِ ملسو هيلع هللا ىلص َياِنِب؟ "، َقاَؿ: اْمَرأَُة َعْبِد َّللا  ْجُر اْلَقَراَبِة، َكَأْجُر : " َلُيَما َأْجَراِف: أَ ملسو هيلع هللا ىلص: " َأؼُّ الز 

َدَقةِ   .(1)«الص 

)أؼ الزيانب؟(، عممًا بأني لـ أقف عمى مف ذكره مثااًل عمى  :ملسو هيلع هللا ىلصالشاىد في ىذا المثاؿ قولو 

لـ يكف ليسأؿ ىذا السؤاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصلى أنو إ، لكف بالنظر ملسو هيلع هللا ىلصتحقيق المناط الخاص في فتاكػ النبي 

، كالذؼ يظير أف السؤاؿ مف أجل معرفة كاقع إنما لمصمحة كغاية تكافق الحاؿ ؛لمجرد السؤاؿ

لكاقعو كلما يتكقع مف حالو في المستقبل، كىذا بعينو ىك  االسائل ليككف الحكـ الُمفتى بو مكافقً 

  .تحقيق المناط الخاص في الفتكػ 

كعمى الجممة، فتحقيق المناط الخاص: نظر في كل مكمف بالنسبة )   وفي ذلؾ يقوؿ الشاطبي:

 .(2)( عميو مف الدالئل التكميفيةإلى ما كقع 

َثْتَؾ ِفي  المثاؿ الثالث: َبْيِر، َكاَنْت َعاِئَشُة ُتِسرُّ ِإَلْيَؾ َكِثيًرا َفَما َحد  َعِف اأَلْسَكِد، َقاَؿ: َقاَؿ ِلي اْبُف الزُّ

َبْيِر  - «يٌث َعْيُدُىـْ َيا َعاِئَشُة َلْواَل َقْوُمِؾ َحدِ  »: ملسو هيلع هللا ىلصالَكْعَبِة؟ ُقْمُت: َقاَلْت ِلي: َقاَؿ الن ِبيُّ  َقاَؿ اْبُف الزُّ

ِبُكْفٍر، َلَنَقْضُت الَكْعَبَة َفَجَعْمُت َلَيا َباَبْيِف: َباٌب َيْدُخُل الن اُس َكَباٌب َيْخُرُجكَف " َفَفَعَمُو اْبُف  -

َبْيرِ   .(3)الزُّ

                                 
(،وأخرجومسلمٙٙٗٔرقم)،ٜٔٗ،صٖج،بابالزكاةعلىالزوجواأليتاميفاحلجر،،كتابالزكاةصحيح البخاريأخرجوالبخارييف(ٔ)

 (.ٓٓٓٔرقم)،ٜٗٙ،صٕج،كتابالزكاة،بابفضلالنفقةوالصدقةعلىاألقربٌنوالزوج،صحيح مسلميف

 .ٜٚ،صٗ،جالموافقاتالشاطيب،( ٕ)

ِمْنُو،كتابالعلم،،صحيح البخاريأخرجوالبخارييف( ٖ) بَاُبَمْنتـََرَكبـَْعَضااِلْخِتَياِر،سَلَاَفَةَأْنيـَْقُصَرفـَْهُمبـَْعِضالنَّاِسَعْنُو،فـَيَـَقُعوايفَأَشدَّ

(.ٕٙٔرقم)
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ا َفَخِشَي  ابف حجر: قاؿ ـُ َأْمَر اْلَكْعَبِة ِجدًّ ـَ َلُو أِلَف  ُقَرْيًشا َكاَنْت ُتَعظِّ )َكِفي اْلَحِديِث َمْعَنى َما َتْرَج

ـِ َأن ُو َغي َر ِبَناَءَىا ِلَيْنفَ  ْسبَل ـْ ِباإلِْ ـَ َأْف َيُظنُّكا أِلَْجِل ُقْرِب َعْيِدِى ، (1)ِباْلَفْخِر ِرَد َصم ى َّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

ُه كما كاف،  وقاؿ ابف بطاؿ: )فمما ارتفعت الشبية فعل ابف الزبير فيو ما فعل، فجاء الحجاج َفَرد 

، كىذا كمو مف باب (2)فتركو َمف بعده خشية أف يتبلعب الّناس بالبيت، كيكثر ىدمو كبنيانو(

 مراعاة تحقيق المناط الخاص المتعمق باختبلؼ الحاؿ.

 ع:المثاؿ الراب

فجاء شاب، فقاؿ: يا  ملسو هيلع هللا ىلص كنا عند النبي »قاؿ:  رضي هللا عنوعبد هللا بف عمرك بف العاص  عف

رسوؿ هللا ُأقبِّل وأنا صائـ؟ قاؿ: ال، فجاء شيخ فقػاؿ: ُأقبِّل وأنا صائـ؟ قاؿ نعـ؟ قاؿ: فنظر 

ـَ نظر بعضكـ إلى بعض إف الشيخ يممؾ  ملسو هيلع هللا ىلصبعضنا إلى بعض فقاؿ رسوؿ هللا  قد عممت ل

 .(3)«سونف

رضي هللا  في حكـ كاحد، كذلؾ الختبلؼ الحاليف، كىذا درس نبكؼ لمصحابة ملسو هيلع هللا ىلص فقد اختمفت فتكاه

كلذلؾ تخرجكا مف مجالسو فقياء يراعكف المعاني كالمقاصد التي شرعت  ؛كمف أمثالو الكثير عنهم

الذؼ يحقق يا الحكـ مف أجميا األحكاـ، فينظركف في حاؿ كل مستفتي كفي كل نازلة لينزلكا عمي

 مقصكد الشارع

لنكتشف  األحيافكلذلؾ تغيرت فتاكاىـ في مكاقف مختمفة، بل خبلفا لظاىر النصكص في بعض 

 أنيـ نظركا إلى المقصد كاستحضركا النصكص األخرػ مع ذلؾ النص كحكمكا بيا جميعا. 

                                 
 .ٕ٘ٓ،صٔ،جفتح الباري،بنحجرا( ٔ)

ٕ،حتقيق:ياسربنإبراىيم،)الرياض:مكتبةالرشد،طشرح صحيح البخاري:أبواحلسنعليبنخلفبنعبدادللكبنبطال،بنبطالا( ٕ)

 .ٕ٘ٓ،صٔىـ(،جٖٕٗٔ،

 (.ٜٖٚٙ)حديثرقم،ٖٔ٘،صٔٔج،المسندأخرجوأمحديف( ٖ)
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ضعيفا،  إني أراؾ »، كقاؿ لو: رضي هللا عنه  تكلية أبى ذر ملسو هيلع هللا ىلص: ترؾ النبي  المثاؿ الخامس

ني أحب لؾ ما أحب لنفسي فمع ككف أبي ذر  (1)«، ال َتَأمَّرف عمى اثنيف، وال َتَولََّيفَّ ماؿ يتيـوا 

كأشدىـ كرعا كأف كبل العمميف مف أفضل األعماؿ لمف قاـ  رضي هللا عنهم مف أصدؽ الصحابة

عمـ لو خصكصًا في ذلؾ مف  عنيما لما ملسو هيلع هللا ىلصنياه )  كمع ذلؾ كمو كما قاؿ الشاطبي: فيو بحق هللا

 (2)( الصبلح

فيذه جملة مه فتاًٍ النبِ الدالة علَ اعتناءه بمحل الحكم ًالٌاقع الذُ ّفتِ لو أً الشخض الذُ 

علْو ، ّأمزه أً ّنياه ، ًبذلك ّتضح أن تحقْق المناط الخاص فِ الفتٌٍ ىٌ منيجو  الذُ سار 

 لتحقْق مقصد الشزع .

 المطمب الثاني: تحقيق المناط الخاص في فتاوي الصحابة رضي هللا عنيـ.

في فيـ أحكاـ الكتاب كالسنة كتحرِّؼ  ملسو هيلع هللا ىلصأفضل قدكة بعد النبي  رضي هللا عنهمالصحابة 

يا، كقد كانت الصحابة أفيػـ األمة لمراد نبي)  : وكما يقوؿ ابف القيـمقاصدىما عند التطبيق، 

نما كانكا يدندنكف حكؿ معرفة مراده كمقصكده، كلـ يكف أحد منيـ يظير لو مراد  كأتبع لو، كا 

ثـ يعدؿ عنو إلى غيره البتة، كالعمـ بمراد المتكمـ يعرؼ تارة مف عمـك لفظو كتارة  ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ هللا 

 .(3)(ح ألرباب المعاني كالفيـ كالتدبرمف عمـك عمتو، كالحكالة عمى األكؿ أكض

أما معرفة المقاصد التي بنيت عمييا األحكاـ فعمـ دقيق ال يخكض فيو إال مف )  ؿ الدىموي:يقوو

لطف ذىنو، كاستقاـ فيمو، ككاف فقياء الصحابة قد تمقكا أصكؿ الطاعات كاآلثاـ مف المشيكرات 

                                 
(.ٕٙٛٔرقم)،ٚ٘ٗٔ،صٖج،كتاباإلمارة،بابكراىةاإلمارةبغًنضرورة،مصحيح مسلأخرجومسلميف( ٔ)

 .ٖٖ،ص٘:جالموافقاتالشاطيب،( ٕ)

إعالم الموقعين عن رب :أبوعبداهللمشسالدينزلمدبنأيببكربنأيوببنسعدبنحريزالزرعيادلشهوربابنالقيماجلوزية،بنالقيما(ٖ)

 .ٜٙٔ،صٔم(،جٜٜٔٔىــٔٔٗٔ،ٔق:زلمدعبدالسالمإبراىيم،)بًنوت:دارالكتبالعلمية،ط،حتقيالعالمين
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التي أجمعت عمييا األمـ المكجكدة يكمئذ كمشركي العرب، ككالييكد كالنصارػ، فمـ تكف ليـ 

 ة إلى معرفة ِلميِّاتيا عما يتعمق بذلؾ. حاج

أما قكانيف التشريع كالتيسير، كأحكاـ الديف، فتمقكىا مف مشػاىدة مكاقع األمر كالنيي، كما أف 

  .(1)( نكا في الدرجة العميا مف معرفتياجمساء الطبيب يعرفكف مقاصد األدكية التي كا

تنزيل األحكاـ عمى محاليا المناسبة كىناؾ نماذج كثيرة شاىدة عمى مدػ فقو الصحابة في 

لمقاصدىا الشرعية في فتاكاىـ كأقضيتيـ كتعميميـ كمراعاتيـ ليا كمبلحظة كاقع المستفتييف 

 ومنيا عمى سبيل المثاؿ: كحاجاتيـ كما يطرأ عمييـ، 

  المثاؿ األوؿ:

مة كأجياؿ األفي قسمة سكاد العراؽ حفظًا لمصمحة الجماعة  ر رضي هللا عنو تكقف عم

ـَ الن ِبيُّ ) المستقبمة قائبًل:   ملسو هيلع هللا ىلصلكال آخر المسمميف ما فتحت قرية إال قسمتيا بيف أىميا كما َقَس

  .(2)(َخْيَبر

نظر إلى مصمحة األجياؿ القادمػة التي قػد ال  رضي هللا عنه أف عمر  :ووجو االستدالؿ ىنا

يحصر الماؿ في أيدؼ فئة تحظى بما يقيـ أكدىا إذا قسمت األراضي بيف الفاتحيف فقط؛ مما 

معينة تتكارثو دكف اآلخريف، كىذا مناؼ لمقصد العدؿ الػذؼ ما أنزلت الشرائع كأرسمت الرسل إال 

 إلقامتو كتحقيقو. 

 

 

                                 
.ٜٕٛ،صٔ(،جمٕ٘ٓٓىــٕٙٗٔ،ٔ،حتقيق:السيدسابق،)داراجليل،طحجة اهلل البالغةالدىلوي:شاهويل،(ٔ)

ْوَقاِفَأْصَحاِبالنَّيبَِّصلَّىاهلُلَعَلْيِوَوَسلََّم،َوَأْرِضاخلََراِجَوُمَزاَرَعِتِهْم،َوُمَعاَمَلِتِهْم،رقم،كتابادلزارعة،بَاُبأَصحيح البخاريأخرجوالبخارييف( ٕ)

(ٕٖٖٗ.)
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 المثاؿ الثاني: 

بتضميػف الصناع إذا لـ يقدمكا بّينة عمى أف ما ىمؾ  رضي هللا عنه فتكػ عمي بف أبي طالب 

 .(1)(ال ُيْصِمُح الناس إال ذلؾ) ال تفريط، قائبًل: ير سبب منيـ ك إنما ىمؾ بغ

كىك باجتياده ىذا نظر إلى الحفاظ عمى مصالح الناس بعد أف قمت األمانة في الصن اع؛ ألف 

 الحفاظ عمى الماؿ مف ضركريات التشريع. 

 

 المثاؿ الثالث:

ب خميص أك لبيس ائتكني بعرض ثيا قاؿ: ) ،ألىل اليمف رضي هللا عنه اجتياد معاذ بف جبل 

 .(2)(بالمدينة  ملسو هيلع هللا ىلصفي الصدقة مكاف الشعير كالذرة أىكف عميكـ كخير ألصحاب النبي 

فمما كاف مف مقاصد الزكاة المكاساة بالماؿ كا غناء فقراء المسمميف كسّد حاجتيـ، ككاف تحققو 

في المقصد كأمضى ُحكمو عمى كفقو، قاؿ ابف  عيف أفضل في ىذه الحاؿ، نظر معاذبغير ال

 .(3)( القيمة لمحاجة أك المصمحة، أك لمعدؿ فبل بأس إخراجكأما  تيمية: )

 المثاؿ الرابع:

اَل ِإال  »َعْف َسْعِد ْبِف ُعَبْيَدَة، َقاَؿ: َجاَء َرُجٌل ِإَلى اْبِف َعب اٍس َفَقاَؿ: ِلَمْف َقَتَل ُمْؤِمًنا َتْكَبٌة؟ َقاَؿ: 

َمَساُؤُه: َما َىَكَذا ُكْنَت ُتْفِتيَنا، ُكْنَت ُتْفِتيَنا َأف  ِلَمْف َقَتَل ُمْؤِمًنا َتْكَبٌة َقاَؿ َلُو جُ « الن اُر، َفَمم ا َذَىبَ 

                                 
(.ٕٔ٘ٓٔرقم:)،ٖٓٙ،صٗح،مصنف ابن أبي شيبةيفابنأيبشيبةأخرجو( ٔ)

 .ٙٔٔ،صٕ،جالعرضيفالزكاةكتابالزكاة،باب،صحيح البخارييفالبخاريأخرجو( ٕ)

(.ٖٛ/ٕ٘،)مجموع الفتاوى،ابنتيمية( ٖ)
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َقاَؿ: َفَبَعُثكا ِفي َأَثِرِه « ِإنِّي َأْحِسُبُو َرُجٌل ُمْغَضٌب ُيِريُد َأْف َيْقُتَل ُمْؤِمًنا»َمْقُبكَلٌة، َفَما َباُؿ اْلَيْكـِ؟ َقاَؿ: 

 (1). ِلؾَ َكذَ  َفَكَجُدكهُ 

، فمع أف ابف عباس قد كاف  يظير تحقيق المناط الخاص في أكضح صكره :وفي ىذا المثاؿ

؛  التكبة، إال أنيـ كجدكه يغير ىذا االجتياد كيفتي بعدـ  صحابو بأف القاتل لو تكبةأيفتي بيف 

ا ما لحاؿ خاص في المستفتي يكجب كجكد مصمحة بمنعو مف الكقكع في ىذه الجريمة، كىذ كذلؾ

 يسميو بعضيـ بالحكمة في الفتكػ كىك بعينة تحقيق المناط الخاص الذؼ نعنيو.

 

 المطمب الثالث: تحقيق المناط الخاص في اقواؿ األئمة وفتاوييـ بعد الصحابة

 .رضي هللا عنهم

سيككف البحث في ىذا المطمب عف تقريرات بعض األئمة كتطبيقاتيـ لتحقيق المناط الخاص مف 

قكاعد الميمة التي استعممكىا كاعتبار العرؼ كالمآؿ كغيرىا لما فيو مف تقرير خبلؿ بعض ال

كتأصيل تحقيق المناط الخاص، كفكرة تنزيل األحكاـ مع مراعاة الكاقع كاألشخاص، كفائدة ذكر 

ىذه القكاعد بياف ماليا مف فكائد تحل مشكبلت النصكص العامة كالمطمقة، تنزيميـ األحكاـ عمى 

ذا قمنا الكاقع  بحسب االمكنة كاالزمنة كتنزيمياالشرعية  ىا في إجراء االحكاـكتظير فكائد ، كا 

فنعني بو الظرؼ الذؼ يحكؼ حاجات الناس كعكائدىـ المختمفة كما قد يطرأ لمشخص منيـ، حيث 

                                 
اسنادهمنقطعرجالوثقاترجالالشيخٌنغًنابومالكاالشجعيوىو،(ٕٕٛٔٚحديثرقم)مصنف ابن ابي شيبةأخرجوابنأيبشيبويف( ٔ)

 س.علملومساعاًمنابنعبايُرجالمسلمفقطوسعدبنعبيدةالمن
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تكافق الفقياء عمى أف تفاكت الكاقع المكاني كالزماني كنحك ذلؾ لو دكر في ىذا النكع الدقيق مف 

  .(1)ياداالجت

 ومف ذلؾ ما يمي:

 .فقو الواقع والتوقع  الفرع األوؿ: تقريرات األئمة لمبدأ تحقيق المناط الخاص مف خالؿ

سنذكر في ىذا الفرع جممة ميمة مف أقكاؿ األئمة كالعمماء تبيف مكانة تحقيق المناط الخاص 

 كمدػ اعتباره .

: ال ينبغي لمرجل أف رحمه هللاقاؿ  ماـ أحمد، أنواألوؿ: ما نقمو القاضي أبو يعمى عف اإل

 ينصب نفسو لمفتيا حتى يكوف فيو خمس خصاؿ:

 فإف لـ تكف لو نية يعني صالحة لـ يكف عميو نكر كال عمى كبلمو نكر. ؛أف تكف لو نية األولى:

 أف يككف لو عمـ كحمـ ككقار كسكينة. الثانية:

 أف يككف قكيًا عمى ما ىك فيو كعمى معرفتو. الثالثة:

ال مضغو الناس. رابعة:ال  الكفاية كا 

 . (2)معرفة الناس الخامسة:

ماـ، كىي معرفة الناس، أؼ معرفة كالشاىد مف الكبلـ ىذه الخصمة الخامسة التي ذكرىا ىذا اإل

بحيث يراعى كل ذلؾ في تنزيل الحكـ عمى محمو الصحيح،  ؛أحكاؿ الناس كحاجاتيـ كضركراتيـ

                                 
.ٖٓٗم(،صٕ٘ٓٓ،)د.م:داراحلديث،د.ط،االجتهاد بتحقيق المناط وسلطانوزايدي:عبدالرمحن،(ٔ)

،٘،جم(ٜٜٓٔ،ٕ،حتقيق:أمحدادلباركي،)د.م:د.ن،طالعدة في أصول الفقوأبويعلى:زلمدبناحلسٌنبنزلمدبنخلفبنالفراء،(ٕ)

.ٜٜ٘ٔص
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كتجربتو في ىذا المجاؿ، كما ذكر ذلؾ ابف القيـ تو أحمد كمعرفاإلماـ كىذا مما يدؿ عمى جبللة 
(1). 

)كاعمـ أف العمـك كميا أبازير الفقو ، كليس دكف الفقو عمـ إال  الثاني: قاؿ الخطيب البغدادي:

ألف الفقيو يحتاج أف يتعمق بطرؼ مف معرفة  ؛ كصاحبو يحتاج إلى دكف ما يحتاج إليو الفقيو

لى معرفة الجد كاليزؿ ، كالخبلؼ كالضد ، كالنفع كالضر ، كل شيء مف أمكر الدني ا كاآلخرة ، كا 

كأمكر الناس الجارية بينيـ ، كالعادات المعركفة منيـ فمف شرط المفتي النظر في جميع ما 

 .(2)ذكرناه(

 أىمية معرفة الفقيو كالمفتي لمكاقع حتى يككف الحكـ مناسب ليذا الكاقع. :فيتبيف مف ىذا النص

دعو ال يتحدث الناس أف دمحمًا يقتل »  :ملسو هيلع هللا ىلصالنووي في شرح مسمـ لحديث النبي  ث: قاؿالثال

فيو ترؾ بعض األمكر المختارة، كالصبر عمى بعض المفاسد،  : ) يعني أتباعو قاؿ «أصحابو

يتألف الناس، كيصبر عمى جفاء األعراب  ملسو هيلع هللا ىلصككاف  خكفًا مف أف يترتب عمى ذلؾ مفسدة أعظـ،

كالمنافقيف كغيرىـ، لتقكػ شككة المسمميف، كتتـ دعكة اإلسبلـ، كيتمكف اإليماف مف قمكب المؤلفة، 

 (. كيرغب غيرىـ في اإلسبلـ، ككاف يعطييـ األمكاؿ الجزيمة لذلؾ

قد أمر بالحكـ بالظاىر كهللا يتكلى : )كلـ يقتل المنافقيف ليذا المعنى كإلظيارىـ اإلسبلـ، ك  ثـ قاؿ

ما لطمب دنيا، أك ملسو هيلع هللا ىلصكألنيـ كانكا معدكديف في أصحابو  ؛السرائر ، كيجاىدكف معو إما حمية، كا 

                                 
 .ٚ٘ٔ،صٗ،عينإعالم الموقابنالقيم،( ٔ)

 .ٖٖٖ،صٕىـ(،جٕٔٗٔ،حتقيق:عادلالغرازي،)د.م:دارابناجلوزي،الفقيو والمتفقواخلطيبالبغدادي:أمحدبنعليبنثابتأبوبكر،( ٕ)
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، كقد فيـ ذلؾ المعنى العمماء فرتبكا عميو أكلكيات األمر (1)عصبية لمف معيـ مف عشائرىـ(

 كالنيي.

ألحكاـ التي مدركيا العكائد مع تغّير تمؾ العكائد إف إجراء ا)…  الرابع: قاؿ القرافي في األحكاـ:

خبلؼ اإلجماع كجيالة في الديف، بل كل ما ىك في الشريعة يتبع العكائد يتغّير الحكـ فيو عند 

تغّير العادة إلى ما تقتضيو العادة المتجددة كليس ىذا تجديدًا لبلجتياد مف المقمديف حتى يشترط 

دة اجتيد فييا العمماء كأجمعكا عمييا فنحف نتبعيـ فييا مف غير فيو أىمية االجتياد، بل ىذه قاع

 .(2)( استئناؼ اجتياد

فالقرافي ينبو عمى أف اتحاد المأخذ ال ينافي اختبلؼ الحكـ كالنتيجة، إذا نظرنا إلى اختبلؼ 

 الكاقع المحكـك فيو.

 ـ القرافي السابق:عمى ىذا الفقو الدقيق فقاؿ بعد أف نقل كال رحمه هللاوقد أثنى ابف القيـ 

كىذا محض الفقو، كَمف أفتى الناس بمجرد المنقكؿ في الكتب عمى اختبلؼ ُعرفيـ، كعكائدىـ، ) 

يف أعظـ مف جناية  ، كأضل، ككانت جنايتو عمى الدِّ كأزمنتيـ، كأحكاليـ، كقرائف أحكاليـ: فقد ضل 

كطبائعيـ، بما في كتاٍب مف َمف طب ب الناس كميـ عمى اختبلؼ ببلدىـ، كعكائدىـ، كأزمنتيـ، 

كتب الطب عمى أبدانيـ، بل ىذا الطبيب الجاىل، كىذا المفتي الجاىل: أضر ما يككناف عمى 

 .(3)( أدياف الناس، كأبدانيـ، كهللا المستعاف

                                 
.ٕٜٖ،صٛىـ(،جٕٜٖٔ،ٕط،)بًنوت:دارإحياءالرتاثالعريب،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي:حيٍنبنشرف،( ٔ)

(ٕ ) البشائر،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمامالقرايف:أمحدبنإدريسبنعبدالرمحنادلالكي، )بًنوت:دار ،

.ٕٛٔم(،صٜٜ٘ٔ
 .ٛٚ،صٖابنالقيم،إعالمادلوقعٌن،ج( ٖ)
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كتبطل معيا  ،ألف األحكاـ المترتبة عمى العكائد تدكر معيا كيفما دارت ) يضًا:أويقوؿ القرافي 

كىك تحقيق مجمع عميو  ،كبيذا القانكف تعتبر جميع األحكاـ المرتبة عمى العكائد، إذا بطمت.... 

كعمى ىذا القانكف ، بل قد يقع الخبلؼ في تحقيقو ىل كجد أـ ال...  ،بيف العمماء ال خبلؼ فيو

تراعى الفتاكػ عمى طكؿ األياـ فميما تجدد في العرؼ اعتبره كميما سقط أسقطو كال تجمد عمى 

بل إذا جاءؾ رجل مف غير أىل إقميمؾ يستفتيؾ ال تجره عمى  ؛الكتب طكؿ عمرؾ المسطكر في

كالمقرر في كتبؾ فيذا  ،جره عميو كأفتو بو دكف عرؼ بمدؾأسألو عف عرؼ بمده ك أك  ،عرؼ بمدؾ

كالجمكد عمى المنقكالت أبدا ضبلؿ في الديف كجيل بمقاصد عمماء المسمميف ، ىك الحق الكاضح

 . (1)( كالسمف الماضيف

النظر في مآالت األفعاؿ معتبر مقصكد شرعًا كانت األفعاؿ مكافقة  ) : الخامس: قاؿ الشاطبي

كذلؾ أف المجتيد ال يحكـ عمى فعل مف األفعاؿ الصادرة عف المكمفيف باإلقداـ أك  ؛أك مخالفة

جمب أك إال بعد نظره إلى ما يؤكؿ إليو ذلؾ الفعل فقد يككف مشركعا لمصمحة فيو تست ،باإلحجاـ

كلكف لو مآؿ عمى خبلؼ ما قصد فيو كقد يككف غير مشركع لمفسدة تنشأ عنو أك  ،لمفسدة تدرأ

فإذا أطمق القكؿ في األكؿ بالمشركعية فربما  ؛مصمحة تندفع بو كلكف لو مآؿ عمى خبلؼ ذلؾ

فيككف ىذا مانعا مف  ؛أّدػ استجبلب المصمحة فيو إلى مفسدة تساكؼ المصمحة أك تزيد عمييا

 ككذلؾ إذا أطمق القكؿ في الثاني بعدـ المشركعة ربما أّدػ استدفاع ،إطبلؽ القكؿ بالمشركعية

فبل يصح إطبلؽ القكؿ بعدـ المشركعية كىك مجاؿ لممجتيد  ؛المفسدة إلى مفسدة تساكػ أك تزيد

 . (2)( صعب المكرد إال أنو عذب المذاؽ محمكد الغّب جار عمى مقاصد الشريعة

                                 
.ٕٕٖ،صٔ:د.ند.ط،د.ت(،ج،)د.مالفروق القرايف:أمحدبنإدريسبنعبدالرمحنادلالكي،( ٔ)

.ٛٚٔ،ٚٚٔص،٘،جالموافقاتالشاطيب،( ٕ)
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فبو يتضح أىمية تحقيق المناط الخاص بالنظر إلى مآالت  ؛ذكره الشاطبي ىناظر إلى ما نفن

 الفتكػ مف جمب مصمحة أك دفع مفسدة، قبل إجابة المستفتي عمى سؤالو.

كفييا  ،كنقل مسألة تقرير الزاني ،كقد يرتكب النيي الحتـ إذا كانت لو مصمحة راجحة ) : قاؿو  

 . (1)( ىذا المقاـ النطق بالكممة التي ينيى عنيا في غير

نما نقمنا  ؛ ىذا ليس لكل ناظر في الفقومعمـك أف ك  نما مف أىمو كفي محمو كالحاجة الممحة، كا  كا 

كبلـ الشاطبي السابق ىنا تأكيدا عمى أىمية تحقيق المناط الخاص كمكانتو عند العمماء 

 .الراسخيف

النظر فيما  عمى المجتيد: )نو ينبغي أ بو العمماء مف بعده: ىوقاؿ أيضًا في كالـ نفيس عن

بحسب كقت دكف كقت كحاؿ دكف حاؿ كشخص دكف شخص إذ  ،يصمح بكل مكمف في نفسو

فيك يحمل عمى كل نفس مف ؛ النفكس ليست في قبكؿ األعماؿ الخاصة عمى كّزاف كاحد...

. (2)( أحكاـ النصكص ما يميق بيا بناء عمى أف ذلؾ ىك المقصكد الشرعي في تمقي التكاليف

 الفتكػ كبياف األحكاـ. :حمل ىنا يقصد بو في المقاـ األوؿال

في النظر في محل الحكـ والموازنة بيف المصمحة  ما قالو العز بف عبد السالـ : السادس

  والمفسدة:

ف لـ يعمـ  ) إذا تعارضت المصمحتاف كتعذر جمعيما؛ فإف عمـ رجحاف إحداىما قدمت، كا 

بعض العمماء رجحاف إحداىما فيقدميا، كيظف آخر رجحاف؛ فإف غمب التساكؼ فقد يظير ل

رجحاف مقابميا فيقدمو، فإف صكبنا المجتيديف فقد حصل لكل كاحد منيما مصمحة لـ يحصميا 

ف حصرنا الصكاب في أحدىما؛ فالذؼ صار إلى المصمحة الراجحة مصيب لمحق،  اآلخر، كا 
                                 

.ٚٔٔ،ٗ،جلموافقاتالشاطيب،ا(ٔ)

.٘٘،ص٘نفسو،جرجعادل ( ٕ)



ٖٛ 



يده في اجتياده، ككذلؾ إذا كالذؼ صار إلى المصمحة المرجكحة مخطئ معفك عنو، إذا بذؿ ج

نما يككف ذلؾ بناًء عمى المحل (1)…( تعارضت المفسدة كالمصمحة  كمافيو مف مناط خاص  ، كا 

كبيذا يتبيف عناية العمماء ليس فقط بالمصالح كالمفاسد بل بالنظر في درجات المصالح ، 

نى بقاصد الشرعية كىك مما يكالمفاسد كالمكازنة بينيا لعمميـ أف ىذه الشريعة بنيت عمى مراعاة الم

 . عميو تحقيق المناط الخاص كالنظر االستحساني

قاؿ ابف القّيـ في تغّير الفتوى واختالفيا بحسب تغّير األزمنة واألمكنة واألحواؿ والنّيات  السابع:

ىذا فصل عظيـ النفع جدًا كقع بسبب الجيل بو غمط عظيـ عمى الشريعة أكجب مف  )والعوائد: 

لمشقة كتكميف ما ال سبيل إليو ما يعمـ أف الشريعة الباىرة التي في أعمى رتب المصالح الحرج كا

فإف الشريعة مبناىا كأساسيا عمى الحكـ كمصالح العباد في المعاش كالمعاد كىي  ؛ال تأتي بو

عدؿ كميا كرحمة كميا كمصالح كميا كحكمة كميا، فكل مسألة خرجت عف العدؿ إلى الجكر، 

إلى ضدىا، كعف المصمحة إلى المفسدة، كعف الحكمة إلى العبث، فميست مف كعف الرحمة 

ف أدخمت فييا بالتأكيل فالشريعة عدؿ هللا بيف عباده كرحمتو بيف خمقو كظمو في  ؛الشريعة كا 

 . (2)(  ملسو هيلع هللا ىلصأرضو كحكمتو الداّلة عميو كعمى صدؽ رسكلو 

ف يككف خبيرا بشؤكف القـك الذؼ عمى القاضي أ ) يقوؿ الشيخ دمحم الطاىر بف عاشور: الثامف:

، كفي ىذا يحكي عف مالؾ قكلو: رحـ هللا شريحا  يفتي بينيـ، كأف يككف عارفا بعكائدىـ، كأعرافيـ

كأصحابو، كالتابعيف  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ؿتكمـ بببلده كلـ يرد المدينة فيرػ آثار األكابر مف أزكاج رسك 

، كينبغي لممرء أف ال  سبع حكائط ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ؿبعدىـ، كما حسبكا مف أقكاليـ، كىذه صدقات رسك 

                                 
 ص.ٓٙ،ٔ،جقواعد األحكام ومصالح األنام:أبوزلمدعزالدينعبدالعزيزبنعبدالسالم،العزبنعبدالسالم(ٔ)

 (.ٔٔ/ٖ،)لموقعينإعالم ا،بنالقيما( ٕ)
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ف كاف عف القاضي إال أف المفتي داخبًل فيو ال، ك (1)(  يتكمـ إال فيما أحاط بو خبرا كبلـ ىنا كا 

 . كمساكيًا لو

صكؿ الكاجبات أكال يخفى أف المقصكد في كل ما ذُكر مما تقدـ ليس األحكاـ القطعية ك 

نما األحكاـ ا  ك  ؛ ف الديف بضركرة ثبكتو كعدـ تغيرهمف مما ىك معمـك م ،كالمقدرات كما في حكميا

كقد اتفقت كممة فقياء المذاىب عمى أف األحكاـ  : ) ، يقكؿ الشيخ مصطفى الزرقا االجتيادية

التي تتبّدؿ بتبّدؿ الزماف كأخبلؽ الناس ىي األحكاـ االجتيادية مف قياسية كمصمحية، أؼ: التي 

 . (2)( عمى دكاعي المصمحةقررىا االجتياد بناء عمى القياس أك 

 الفرع الثاني: تطبيقات األئمة لمبدأ تحقيق المناط الخاص مف خالؿ اجتياداتيـ وفتاوييـ.

تحقيق المناط الخاص ،  كالمبينة باألئمة المقررة لؤلخذ  تطبيقاتفي ىذا الفرع سنذكر بعض 

د لممفتي أف يستحضرىا ألىميتو كذلؾ مف خبلؿ فقو الكاقع كالتكقع عف طريق القكاعد التي الب

ة ، بل تختمف حاؿ الفتكػ ، تمؾ القكاعد التي تدؿ إلى أف االحكاـ كالفتاكػ ليست عمى حالة كاحد

قاعدة مراعاة العرؼ كالعادة ، كقاعدة اعتبار المآؿ كسنركز عمى كٍل مف  بختبلؼ ذلؾ الفقو ،

 ، كىي عمى قسميف : لمتصاقيما بمفيـك الكاقع كالتكقع

ة محككما بو في أصل المذىب ، لكف راعى فييا الباحث مراعاتيـ لمقصد مسائل عام  -ٔ

 . أك االحتياط النص ، كالميل بناًءا عمى ذلؾ إلى التيسير

مسائل خالف فييا متأخركا المذىب األصل في المذىب تحقيقا لممناط الخاص ، كمراعاة  -ٕ

 لمكاقع .

                                 
التونسي،ابنعاشور( ٔ) )قطر:وزارةاألوقافوالشؤوناإلسالمية،د.ط،،مقاصد الشريعة اإلسالمية:زلمدالطاىربنزلمدبنزلمدالطاىر

 .ٖ٘ٗ،صٕم(،جٕٗٓٓىــٕ٘ٗٔ

.ٕٜٗ،صٕ،)د.م:د.ن،د.ط،د.ت(،جالمدخل الفقهي العامالزرقا:مصطفىأمحد، (ٕ)
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يمة في زكاة الفطر أفضل، بقكلو: )أف نقل السرخسي عف بعض أئمة الحنفية أف إخراج الق وؿ:األ 

فإنو يشترؼ  ؛ألنو أقرب إلى منفعة الفقير ؛يقكؿ: أداء القيمة أفضل حمه هللا رالفقيو أبا جعفر 

ألف البياعات في ذلؾ الكقت بالمدينة  ؛بيا ما يحتاج إليو، كالتنصيص عمى الحنطة كالشعير كاف

 .(1)كد، كىي أعز األمكاؿ فاألداء بيا أفضل(يككف بيا، فأما في ديارنا البياعات تجرؼ بالنق

 غالبصبح ىك الأكفي ىذا تحقيق المناط الخاص المبني عمى الكاقع الذؼ يعيشو الناس، كالذؼ 

ف كاف حكمًا عامًا في أصل المذىب لكف كجو ككنو مف تحقيق المناط الخاص في زماننا ، كىك كا 

غناء الفقراء في ذلؾ اليـك عف السؤاؿ ،  مراعاتيـ لمقصد النص كعمتو ، مف ككف المراد ىك إ 

 لمعطيات .بما يصمح لممحل لتغير ا هلمقصدفخالفكا ظاىر النص مراعاة 

، فيما عدا الحدكد كالقصاص، كلـ ير  أف أبا حنيفة اكتفى في الشيكد بالعدالة الظاىرة :الثاني

ككاف ىذا االجتياد ، (2)«المسممكف عدكؿ بعضيـ عمى بعض»تزكيتيـ لما ركاه ابف أبي شيبة: 

مناسبا لزماف أبي حنيفة لغمبة الخير فيو، فمما كاف زماف أبي يكسف كدمحم، كفشا فيو الكذب، كاف 

األخذ بظاىر العدالة فيو مفسدة ضياع الحقكؽ، فدعا فساد الزماف إلى قكليما بتزكية جميع 

، «ختبلؼ عصر كزمافإنو ا»الشيكد درءا ليذه المفسدة، كلذلؾ قاؿ الفقياء عف ىذا الخبلؼ: 

 . (3)كأفتكا بقكؿ الصاحبيف 

في معرض الكبلـ عف االستئجار عمى الطاعات قاؿ صاحب رد المحتار: )َكَقْد ات َفَقْت  الثالث:

ـ  اْسَتْثَنْكا َبْعَدُه َما َعِممْ  ـِ اْلَجَكاِز، ُث ـْ َجِميًعا َعَمى الت ْصِريِح ِبَأْصِل اْلَمْذَىِب ِمْف َعَد َتُو، َفَيَذا َكِمَمُتُي

                                 
.ٜٗٔ،صٕم،(،جٜٜٛٔىــٜٓٗٔ،ٔ،)دارادلعرفة:بًنوت،طالمبسوط لسرخسي:مشسالدين،ا(ٔ)

(.ٕٚ٘ٙٓ):رقم،ٕٖ٘،صٗجبابمنقال:الجتوزشهادتوإذاتاب،،،مصنف ابن أبي شيبةيفبنايبشيبةأخرجو( ٕ)

،حتقيق:طالليوسف،)بًنوت:دارالهداية في شرح بداية المبتديبداجلليلالفرغاين،ادلرغيناين:برىانالدينأبواحلسنعليبنأيببكربنع( ٖ)

 .ٛٔٔ،صٖاحياءالرتاثالعريب،د.ط،د.ت(،ج
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َعَمى َدِليٌل َقاِطٌع َكُبْرَىاٌف َساِطٌع َعَمى َأف  اْلُمْفَتى ِبِو َلْيَس ُىَك َجَكاُز ااِلْسِتْئَجاِر َعَمى ُكلِّ َطاَعٍة َبْل 

فتكا أف (1)اْلَمْنِع( َما َذَكُركُه َفَقْط ِمم ا ِفيِو َضُركَرٌة َظاِىَرٌة ُتِبيُح اْلُخُركَج َعْف َأْصِل اْلَمْذَىِب ِمْف ُطُركُّ 

و كاف لممعمميف عطايا مف بيت الماؿ كانقطعت فأفتكا بصحة نأل ؛بصحة التعميـ لمقرآف لمضركرة

ال لضاع القرآف كفيو ضياع الديف الحتياج المعمميف إلى االكتساب ،ذلؾ تحقيقًا لممناط الخاص   كا 

عا لممفسدة، لعمميـ بأف أبا كذلؾ تحقيق لممصمحة كدف ،أنو محـر عند أئمة المذىب الحنفيمع 

حنيفة كأصحابو لك كانكا في عصرىـ لقالكا بذلؾ كرجعكا عف قكليـ األكؿ، لكجكد مناط خاص 

 غير المناط العاـ الذؼ يقضي التحريـ.

: )كما نّص الشارع عمى ككنو كيمّيًا كُبر كشعير كتمر قاؿ ابف عابديف في الدر المختار الرابع:

ألف النص أقكػ مف العرؼ .؛ فضة فيك كذلؾ ال يتغير أبدًا.. إلى قكلو.كممح أك كزنياًّ كذىب ك 

اعتبار العرؼ مطمقًا فبل يترؾ األقكػ باألدنى كما لـ ينص عميو حمل عمى العرؼ كعف الثاني 

... )(2) . 

كفي ىذا جكاز معيار العد فيما معياره الكزف عند تغير العادة مع كركد النص تحريا لممقصد 

 ناط.كتحقيقا لمم

)فيذا كمو كأمثالو دالئل كاضحة عمى أف المفتي ليس لو الجمكد عمى المنقكؿ في  : وقاؿ أيضاً 

كتب ظاىر الركاية مف غير مراعاة الزماف كأىمو كأاّل يضّيع حقكقًا كثيرة كيككف ضرره أكثر مف 

 .(3)( نفعو

 .(1)( العرؼ، كهللا أعمـليس لممفتي كال لمقاضي أف يحكما بظاىر الركاية كيتركا  ) :يضاً أوقاؿ 

                                 
 .ٙ٘،صٙم(،جٕٜٜٔ-ىـٕٔٗٔ،ًٕنوت:دارالفكر،طبعة،)بحاشية ابن عابدينابنعابدين:زلمدأمٌنبنعمر،( ٔ)

 .ٕٔٔ،صٗ،جحاشية ابن عابدينمر،ابنعابدين:زلمدأمٌنبنع(ٕ)

 .ٖٔٔ،صٕ،جرسائل ابن عابدينابنعابدين،( ٖ)
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كليذا قالكا في شركط االجتياد أنو البد فيو مف معرفة عادات الناس، فكثير مف  ) ولو أيضًا:

بحيث ؛ األحكاـ تختمف باختبلؼ الزماف لتغّير عرؼ أىمو أك لحدكث ضركرة أك فساد أىل الزماف

اس كلخالف قكاعد الشريعة لك بقي الحكـ عمى ما كاف عميو أكال لمـز منو المشقة كالضرر بالن

أحكاـ،  كدفع الضرر كالفساد لبقاء العالـ عمى أتـ نظاـ كأحسف ،المبنية عمى التخفيف كالتيسير

كليذا ترػ مشايخ المذاىب خالفكا ما نص  عميو المجتيد في مكاضع كثيرة بناىا عمى ما كاف في 

كىذا نقل لما  . (2)مف قكاعد مذىبو( زمنو لعمميـ بأنو لك كاف في زمانيـ لقاؿ بما قالكا بو أخذا 

 عميو العمل في المذىب مف مراعاة لتحقيق المناط الخاص .

ماـ أبا حنيفة في أكؿ عيد الفرس باإلسبلـ، كصعكبة نطقيـ ما ذكره السرخسي: أف اإل الخامس:

مغة بالعربية، رخص لغير المبتدع منيـ أف يقرأ في الصبلة بما ال يقبل التأكيل مف القرآف بال

الفارسية، فمما النت ألسنتيـ مف ناحية، كانتشر الزيغ كاالبتداع مف ناحية أخرػ، رجع عف ىذا 

، كال يخفى ما في ىذه األمثمة عند أئمة الحنفية مف اعتبار النظر في المناط الخاص (3)القكؿ

 كتحقيقو عند التنزيل عمى كل زماف بما يخصو.

ة ال تقبل إال ممف تكفرت فييـ شركط العدالة كالتزكية، األصل عند المالكية، أف الشياد السادس:

كلكف كنظرًا لمحاجة كعمـك البمكػ ذىب المتأخريف مف فقياء ىذا المذىب تحقيقًا لممناط كتنزيبًل 

                                                                                              
.ٖٖٔ،صٕادلرجعنفسو،ج( ٔ)

 .ٕ٘ٔ،صٕ،جرسائل ابن عابدينابنعابدين،(ٕ)

.ٜٛ،صٔ،جالمبسوطالسرخسي،( ٖ)
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لمحكـ عمى الكاقع أفتكا بجكاز شيادة المفيف، كىي شيادة عدد كثير مف الناس ال تتكفر فييـ 

 .(1)صل بيا العمـ عمى كجو التكاتر، كعممكا ذلؾ بفساد الزمافشركط العدالة المقررة، بحيث يح

كأجازكا كذلؾ بيع العقار المكقكؼ إذا كاف خربا كليس في غمتو ما يصمحو كال يكجد مف يقـك 

 . (2)بإصبلحو تطكعا كأصل المذىب منع ذلؾ 

، فالقكؿ ما ركؼ عف مالؾ أنو قاؿ: إذا تنازع الزكجاف في قبض الصداؽ بعد الدخكؿ السابع:

 قكؿ الزكج، مع أف األصل عدـ القبض. 

ىذه كانت عادتيـ بالمدينة: أف الرجل ال  : وعمق القاضي إسماعيل عمى ذلؾ بقولو

يدخل بامرأتو حتى تقبض جميع صداقيا، كاليـك عادتيـ عمى خبلؼ ذلؾ، فالقكؿ قكؿ المرأة مع 

 . (3)ألجل اختبلؼ العادات ؛يمينيا

افعي: اعتبر المتأخركف مف عمماء المذىب المقصد العرفي في األيماف في المذىب الش الثامف:

 . كالمعامبلت دكف مقتضى المغة الذؼ كاف المعتبر في أصل المذىب

كما لك جرت عادة قـك بحفع زرعيـ ليبًل كمكاشييـ نيارًا فيل ينزؿ ذلؾ منزلة  وقاؿ السيوطي:

 . (4)العرؼ العاـ في العكس كجياف كاألصح نعـ

مف األمثمة البارزة في تحقيق المناط الخاص في الفتكػ فتكػ جكاز طكاؼ الحائض التي  سع:التا

  .يشق عميو االنتظار إلى حيف الطير

                                 
(ٔ ) زلمد، بن أمحد بن زلمد عليش: المنح الجليل شرح مختصر خليل. دار ،)بًنوت: د.ط، الطبعة: ، ٜٓٗٔفكر ـ جٜٜٛٔىــ ، ،ٜم(

.ٕٕٗ-ٕٔٗص
 .ٗ٘ٔ،صٛالسابق،جرجعادل( ٕ)

(.ٗ٘ٔ/ٔ،)الفروقالقرايف،( ٖ)

.ٚٙم(،صٜٜٓٔ-ىـٔٔٗٔ،ٔط،)بًنوت:دارالكتبالعلمية،األشباه والنظائرالسيوطي:جاللالدين،( ٗ)
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الذؼ ال أعمـ فيو نزاًعا: أنو ليس ليا أف تطكؼ مع الحيض  ) : قاؿ شيخ تقي الديف ابف تيمية

  .(1)( أف ذلؾ يحـر عمييا كتأثـ بو إذا كانت قادرة عمى الطكاؼ مع الطُّير؛ فما أعمـ منازًعا

شرع في بياف تغير الكاقع كالذؼ سيككف لو مدخل في الحكـ، يراعي بو  ف قرر األصل،أكبعد  

  .المفتي الحاؿ الخاص لمسائل

)كلما كانت الطرقات آمنة في زمف السمف، كالناس َيِرُدكف مكَة  فقاؿ الشيخ ابف تيمية:

، كانت المرأة يمكنيا أف تحتبس ىي كذك محرميا كَمَكاِريُّيا حتى كَيْصُدركف عنيا في أياـ العاـ

كربما أمركا األمير أف يحتبس ألجل الُحي ِض حتى  ،تطير ثـ تطكؼ؛ فكاف العمماء يأمركف بذلؾ

  «..؟َأَحاِبَسُتَنا ِىيَ »: ملسو هيلع هللا ىلصيطيرف؛ كما قاؿ النبي 

ال ُيمكنيف  االحتباُس بعد الكفد، كالكفد ينفر بعد  -أك أكثرىف-فكثير مف النساء كأما ىذه األكقات 

التشريق بيـك أك يكميف أك ثبلثة، كتككف ىي قد حاضت ليمة النحر؛ فبل تطير إلى سبعة أياـ أك 

أكثر، كىي ال يمكنيا أف تقيـ بمكة حتى تطير؛ إما لعدـ النفقة، أك لعدـ الرفقة التي تقيـ معيا 

 .أك لخكؼ الضرر عمى نفسيا كماِليا في الُمقاـ كفي الرجكع بعد الكفد ،ترجع معياك 

كالرفقة التي معيا: تارة ال يمكنيـ االحتباس ألجميا؛ إما لعدـ القدرة عمى الُمقاـ كالرجكع كحدىـ، 

ما لخكؼ الضرر عمى أنفسيـ كأمكاليـ، كتارة يمكنيـ ذلؾ لكف ال يفعمكنو؛ فتبقى ىي مع   ذكرة.كا 

 .((2)إنما تفعل ما تقدر عميو مف الكاجبات كيسقط عنيا ما تعجز عنو فتطكؼ فيتوجو أف يقاؿ:

 فتغير الحكـ بتغير الكاقع كالمبلبسات المحيطة بو.

حينما مر بقـك مف التتار يشربكف الخمر فنياىـ صاحبو عف ىذا  أيضاً  فتكػ ابف تيمية العاشر:

ـر هللا الخمر ألنيا تصد عف ذكر هللا كعف الصبلة كىؤالء المنكر فأنكر عميو ذلؾ قائبل: إنما ح
                                 

 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ،صٕٙ،جمجموع الفتاوىابنتيمية،( ٔ)

 .ٕٕٗ،صٕٙ،جمجموع الفتاوى،ابنتيمية(ٕ)
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، كتحقيق المناط الخاص في (1)يصدىـ الخمر عف قتل النفكس كسبي الّذرية كأخذ األمكاؿ فدعيـ

 .ليس لكل أحد  ىذا ، القكؿ فيو لكنو مع ، مثل ىذا المثاؿ ظاىر

المناط الخاص الذؼ نعنيو،  مف أقكاؿ كتطبيقات السمف تبرز شيء مف تحقيق مختارة ىذه جممة

ف المأخذ كاحد كىك مراعاة حاؿ إف ؛ف كاف بعض ما أكردنا متردد بيف المناط العاـ كالخاصا  ك 

إال أف المناط الخاص يعتبر فيو خصكصية  ، المستفتي كالكاقع الذؼ نريد أف ننزؿ عميو الفتكػ 

سبيل النظر في تحقق الشخص أك المحل بحيث يستثنى مف نكعو فيعطى فتكػ خاصة، إما عمى 

 مقصكد النص لتغيير المعطيات، أك عمى سبيل االستثناء لمحاجة الخاصة أك الطارئة.

ىذه الفتاكػ كما يشبييا ىي مف باب تحقيق المناط الخاص كليست مف ىؤالء  :ومف المعمـو أف

 صبلح: )األعبلـ مف باب التساىل في الفتكػ المنيي عنو فالتساىل المنيي عنو قاؿ عنو ابف ال

كربما يحممو عمى ذلؾ  ،  استيفاء حقيا مف النظر كالفكر يتثبت الفقيو كُيسرع بالفتكػ قبل أالىك 

كألف ُيبطئ كال يخطئ أكمل بو مف  ؛كاإلبطاء عجز كمنطقة كذلؾ جيل ،تكىمو أف اإلسراع براعة

 ى تتبع الحيلأف يعجل فيضل كُيضل كقد يككف تساىمو كانحبللو بأف تحممو األغراض الفاسدة عم

المحظكرة أك المكركىة كالتمسؾ بالشبو طمبًا لمترخيص عمى مف يرـك نفعو أك التغميع عمى مف 

 . (2)( يريد ضره كمف فعل ذلؾ فقد ىاف عميو دينو

 
كبلـ األئمة كتطبيقاتيـ لمتحقيق المناط الخاص في فتاكييـ ب كالذؼ ختمناه التطكاؼ اىذ دكبع

عبلقة ىذا النكع مف النظر بمراعاة مقاصد  في المبحث القادـ أف نبيفيتبقى لنا  ،  كاجتياداتيـ

                                 
.ٖٔ،صٖ،جإعالم الموقعين:بنالقيما( ٔ)

(ٕ )  ،حتقيق:د.موفقعبداهللعبدالقادر،)أدب المفتي والمستفتي،صالحال:أبوعمروعثمانبنعبدالرمحنادلعروفبابنابنالصالح

.٘ٙم(،ص:ٕٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ،ٕادلدينةادلنورة:مكتبةالعلومواحلكم،ط
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سيكتفي الباحث منو بما يناسب المقاـ كيظير ك كاسع الميداف الك  األىـاألمر  ، كىك الشريعة

 .  العبلقة الكطيدة كالميمة بيف تحقيق المناط الخاص كالنظر المقاصدؼ

 لنظر المقاصدي.المبحث الثاني: عالقة تحقيق المناط الخاص با

، حيث أف  تحقيق المناط الخاص بالنظر المقاصدؼسيذكر الباحث بعض ما يتعمق بعبلقة 

ىذا  كجكد النظر إلى مقاصد النصكص ، كتنزيل األحكاـ عمى كفقيا ، ال يستقيـ دكف التحقق مف

 تؤدؼ إلى حصكؿ ىذا  - فيـ كاقع المحل ا عمىبناءً  – ثـ ككف الفتكػ  ، المقصد في النص

ما المقصكد بالنظر المقاصدؼ  الباحث ، كقبل ذلؾ سيبيفالمحل اُلمفتى فيو ذلؾ المقصد في 

 كأىميتو ، كىذ ىك مكضكع المطمب التالي  . 

 المطمب األوؿ: المقصود بالنظر المقاصدي وأىميتو في الفقو المعاصر.

 : المقصود بالنظر المقاصدي.الفرع األوؿ 

 اره مركبًا إضافي.النظر المقاصدي باعتبأواًل : 

 تعريف النظر: -1

، ُيقاؿ في ىذا نظر، أؼ مجاؿ لمتفكير لعدـ  البصر، البصيرةتعريف النظر لغًة:  -أ 

 .(1)كضكحو

جاء في المساف، النظر يقع عمى األجساـ كالمعاني، فما كاف باألبصار فيك لؤلجساـ، كما كاف 

 .(2)لمبصيرة كاف لممعاني

 تعريف النظر اصطالحًا:   - ب

                                 
.ٕٖٜ،صٕ،جالمعجم الوسيط:رلموعةمؤلفٌن( ٔ)

(.ٕٛٔ/٘،)لسان العرب:ابنمنظور( ٕ)
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  .ٔىك الفكر الذؼ يطمب بو عمـ أك غمبة ظف

فإف ما ال يككف انتقااًل بالقصد كالحدس كأكثر  ؛انتقاؿ النفس في المعاني بالقصد :والمراد بالفكر

 . (2)حديث النفس، ال يسمى فكرًا 

 تعريف المقاصد: -2

 : تعريف المقاصد لغة:  - أ

د أىل المغة العربية د عنجمع مقصد، كىي مشتقة مف الفعل قصد، ككممة المقاص :المقاصد

 مف ىذه المعاني: بمعاف عديدة

بِوِل }استقامة الطريق: كمنو قكلو تعالى:  -ٔ  َقْصُد السَّ
ِ
  .(9اآلية  :سورة النحل){َوَعََل اّلّل

   العدؿ كالكسط بيف الطرفيف: كىك ما بيف اإلفراط كالتفريط، كالعدؿ كالَجكر، كمنو قكلو تعالى:  -ٕ

   (23) سورة فاطر:  اآلية  {ْقَتِصٌد َوِمنُْهم م  }

ليو قصًدا( -ٖ ثباتو: تقكؿ: )قصدت الشيء، كلو، كا   .(3)االعتماد كاالعتزاـ كطمب الشيء كا 

 : تعريف المقاصد اصطالًحا:_   ب 

 األمكر لـ يكف ليا مصطمح خاص بيا عند قدماء األصولييف، ولكف عبروا عنيا بألفاظ مثل:

أسرار الشريعة، االستصبلح، رفع الحرج كالضيق، العمل الجزئية بمقاصدىا، مراد الشارع، 

  . لؤلحكاـ الفقيية...إلخ

                                 
ٔم(،جٜٜٗٔ-ىـٗٔٗٔ،ٔطد.م:دارالكتيب،،)البحر المحيط في أصول الفقوبدرالدينزلمدبنعبداهللبنهبادر،الزركشي:(ٖ)

 .ٕٙ:ص

 .٘ٓٚٔ،صٕم(،جٜٜٙٔ،ٔطمكتبةلبنانناشرون،)بًنوت:،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم:زلمدالفاروقي،هانويالت(ٕ)

 .ٕٓٙ،صالمصباح المنير،الفيومي،ٕٗ،صٕ،جمختار الصحاح،الرازي،ٜٙ،صٖ،جلسان العربابنمنظور،( ٔ)
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أما تعريفيا عند الفقياء واألصولييف المتأخريف عف الشاطبي، حيث أنو لـ يعرؼ المقاصد 

ف كانت لب كتابو المو   فقات فقد جاءت تعريفاتيـ متقاربة، ومف أىـ ىذه التعريفات:اوا 

ـ(: مقاصد التشريع العامة، ىي المعاني كالحكـ  ٛٙٛٔىػ =  ٕٗٛٔ) ابف عاشكر: -ٔ

 .(1)الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع أك معظميا

ـ(: المراد بمقاصد الشريعة:  ٜٗٚٔ - ٜٛٓٔىػ =  ٜٖٗٔ - ٕٖٙٔعبلؿ الفاسي: ) -ٕ

 .(2)الغاية منيا، كاألسرار التي كضعيا الشارع عند كل حكـ مف أحكاميا 

: الغايات المصمحية المقصكدة مف األحكاـ، كالمعاني المقصكدة مف  اعيل الحسنيإسم -ٖ

 .(3)الخطاب

 .(4): الغايات التي كضعت الشريعة ألجل تحقيقيا لمصمحة العباد  أحمد الريسكني -ٗ 

: ىي المعاني الممحكظة في األحكاـ الشرعية، كالمترتبة عمييا، سكاء  الخادمينكر الديف   -٘  

تمؾ المعاني حكًما جزئيًّا أـ مصمحة كمية، أـ سمات جمالية، كىي تتجمع ضمف ىدؼ أكانت 

 . (5)فكاحد، ىك: تقدير عبكدية هللا، كمصمحة اإلنساف في الداري

                                 
 .ٕٔ٘،ص:مقاصد الشريعة اإلسالميةابنعاشور،( ٔ)

 .ٖ،ص: مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، :عاللالفاسي (ٕ)
  .٘ٔ،ص:نظرية المقاصد عند ابن عاشور، :امساعيلاحلسين  (ٖ)
 
.(مٕٜٜٔ-ىـٕٔٗٔالدارالعادليةللكتاباإلسالمي،الطبعةالثانية،)د.م:، نظرية المقاصد عند الشاطبي، :أمحدالريسوين (ٗ)

  .ٖٛ،ص:االجتهاد المقاصدي،  خلادمينورالدينبنسلتارا (٘) 
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أف معنى المقاصد الشرعية عند عمماء المقاصد يدكر حكؿ الغايات كاألىداؼ  وىكذا نرى:

يق سعادة اإلنساف كمصمحتو في الداريف الدنيا كالمآالت التي قصدىا كاضع الشرع الحكيـ لتحق

 . كاآلخرة

  : عمماً ظر المقاصدي باعتباره النثانيًا : 

كل تفكير أك نظر ييدؼ إلى تحقيق مقاصد الشرع عند استنباط األحكاـ  ىك )النظر المقاصدي: 

 .(1)( الشرعية

 :: أىمية النظر المقاصدي في الفقو المعاصرني ثاالفرع ال

ـ أف النصكص الشرعية محدكدة متناىية، بينما قضايا الحياة كنكازؿ الناس غير مف المعمك 

، كال يمكف لممتناىي أف يحكـ غير المتناىي إال عف كتنكع  متناىية، بل ىي في ازدياد كتكاثر

، السيما مع مراعاة مقاصد الشريعة اإلسبلمية حيث يظير الفقو معيا  طريق االجتياد كاالستنباط

 . عة كالمركنة كالقابمية لمكاجية التطكر البشرؼ كالتغير الزماني كالمكانيمتسما بالس

فالشريعة تضمنت أصكال ثابتة كقكاعد كمية، كنصكصا عامة قادرة عمى الكفاء بما ينظـ سير 

، ككثيرا مف المسائل التي تقع لمناس اليـك تحتاج إلى اجتياد جديد يؤدؼ دكره  الحياة اإلنسانية

ساس مراعاة المقاصد الكمية أ، عمى  لشريعة اإلسبلمية عمى كاقع الناسق افي تيسير تطبي

كما فعل سمف األمة، فيـ صحيحًا حتى يككف تنزيل األحكاـ عمى الكاقع تنزيبل  ؛كالجزئية لمتشريع

 ا كتنزيميا.يإلى النصكص الشرعية كفي التعامل معيا كفيم المقاصدؼ قدكتنا في طريقة النظر

فالفقيو بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في ىذه األنحاء  ) ف عاشور بقولو:وىذا ما عناه اب

كميا، أما في النحك الرابع فاحتياجو فيو ظاىر، كىك الكفيل بدكاـ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 

                                 
.ٖٓ،ص:منهج النظر المقاصدي ودوره في بناء نظرية سياسية إسالمية،بنحرزاهللالطيب( ٔ)
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لمعصكر كاألجياؿ التي أتت بعد عصر الشارع كالتي تأتي إلى انقضاء الدنيا، كفي ىذا النحك 

حجية المصالح المرسمة، كفيو أيًضا قاؿ األئمة بمراعاة الكميات   عنورضي هللاأثبت مالؾ 

الشرعية الضركرية كألحقكا بيا الحاجية كالتحسينية، كسّمكا الجميع بالمناسب، كىك مقرر في 

 .(1)( مسالؾ العمة مف عمـ أصكؿ الفقو

كذلؾ بتأسيس ؛ فتيفكاقترح أيضًا حّل مشكمة سعة االختبلؼ بيف المجتيديف في الفقو كمنيـ الم

ليككف نبراسًا لممتفقييف في الديف، كمرجعا بينيـ  ) ؛عمـ مقاصد الشريعة كفصمو عف أصكؿ الفقو

بل إلى إقبلؿ االختبلؼ بيف فقياء األمصار  . (2)( عند اختبلؼ األنظار كتبدؿ االعصار، كتكسُّ

ي ىذا العصر الذؼ يتجو ، تكضيح فكرة أىمية النظر المقاصدؼ فكبلـ  ال ىذا د مف نقلكالمقصك 

ف كاف أصل الكبلـ عاـ في األزمافمف باب  ابف عاشكر إليو كبلـ  .  أكلى، كا 

كمف ىنا يقصر بعض العمماء كيتكحل في  ) منبيًا إلى البحث عف مقصد النص: ويقوؿ 

خضخاض مف األغبلط حيف يقتصر في استنباط أحكاـ الشريعة عمى اعتصار األلفاظ، كيكجو 

 .(3)( مفع مقتنعا بورأيو إلى ال

كعدـ إعماؿ المقاصد في ىذا الزمف كمع كل ىذا التطكرات كالمتغيرات يجعل المفتي بيف 

  :ضرريف

  .االنعزاؿ عف الحياة المعاصرة كال أراه يستطيع ذلؾ :أوليما

أف يتحيل عمى األحكاـ الشرعية بحيل يحاكؿ بو أف يجمد عمى ظكاىر النصكص  :وثانييما

 ػ أنو مضطر لو مف مناحي الحياة المعاصرة. كمسايرة ما ير 

                                 
.ٗٛٔ،صمقاصد الشريعة اإلسالميةابنعاشور،( ٔ)

.ٚٔٔ،صاإلسالمية مقاصد الشريعةبنعاشور،ا( ٕ)

 .ٓٛ،صنفسورجعادل  ( ٖ)
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فمقاصد الشريعة يحتاج إلييا المجتيد  ) وأكد الشيخ دمحم الزحيمي عمى النظر المقاصدي بقولو:

 .(1) ( لصحة فيـ النصكص الشرعية كتطبيقيا في الكاقع

يو يتحتـ عمى القاضي كالعالـ الفقيو كالمجتيد أف يضع مقاصد الشريعة نصب عين ) ويقوؿ:

 .(2)( لتضيئ لو الطريق كتصحح لو المسار

فالنظرة الشمكلية المنسجمة لمشريعة كأحكاميا، ال تتأتى إال  ) : ويقوؿ الدكتور أحمد الريسوني

لمف خبركا المقاصد كأحكمكا الكميات، ثـ نظركا في األحكاـ مف خبلؿ ذلؾ، كمف فاتو ىذا 

خبط كاالضطراب، كأتى باألقكاؿ الشاذة المستكػ، كأىمل ىذا النكع مف النظر، كقع في الت

 .(3)( المجافية لمقاصد الشارع

يمـز الفقيو كالمجتيد كالمستنبط، أف يككف مستحضرًا عمى الدكاـ، أف كل شيء  ) : ويقوؿ كذلؾ

كمرتبط مقصكده كتابع لو، فسكاء تعمق األمر بمفع مف ألفاظ الشريعة،  ،مف الشريعة لو مقصكده

قاعدة مف قكاعدىا، أك حكـ مف أحكاميا، مستخرٍج منيا، أك ُمَخػر ٍج  أك نص مف نصكصيا، أك

عمى أصكليا الجزئية أك الكمية، ففي كل ذلؾ مقاصد مطمكبة لمشارع، ال يستقيـ شيء مف 

 .(4)( الشريعة إال بيا

فالمقاصد الشرعية مف المعطيات الضركرية التي يعاد  ) : الديف الخادمي وقاؿ الدكتور نور

في معرفة أحكاـ حكادث الزماف كأحكالو، كال سيما في عصرنا الحالي الذؼ تكاثرت قضاياه، إلييا 

كتضخمت مستجداتو كتشابكت ظكاىره كأكضاعو، كتداخمت مصالحو كحاجياتو، كليس لذلؾ مف 

                                 
 .ٖٔٔ،صمقاصد الشريعة،الزحيلي( ٔ)

.ٖٔٔص،مقاصد الشريعةزحيلي،ال  (ٕ)

.ٕٖٖ،صنظرية المقاصد عند الشاطبيالريسوين،(ٖ)

.ٕٖٖص،  نفسو رجعدلا( ٗ)
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سبيل سكػ بجعل المقاصد إطاًرا جامًعا، كميداًنا عاًما يمكف أف ندرج فيو طائفة ميمة مف 

لمعرفة ما ىك شرعي كمتفق مع مراد الشارع كمقصكده، كما ىك بعيد عف أكضاع عصرنا، 

 .(1)ذلؾ(

فالفقو المقاصدؼ ىك الفقو الحضارؼ العريق الذؼ يستكعب جميع شعب المعرفة  ) :يضاً أويقوؿ 

 .(2)( جميعا، كيمتد آلفاؽ الحياة جميعًا، بحيث يككف إطارىا المرجعي كضابطيا المنيجي

البد أف يبقى باب االجتياد المقاصدؼ  ) ة الواقع باجتياد يناسبو:وقاؿ في أىمية مواجي

مطركقًا كمفتكحًا، مادامت حركة المجتمعات في تطكر كنمك كامتداد، كتغير كتبدؿ في الظركؼ 

 .(3)( كاألحكاؿ كاألعراؼ

كمما ىك معمـك لدػ أىل االختصاص كلكف يحسف التنبيو عميو بل كتعاىده في ىذا الزمف، أف 

د الشريعة ليست دليبًل مستقبلًّ بذاتو، بل ىي مستفادة مف النصكص الشرعية، ال يمكف أف مقاص

كلذلؾ عمد العمماء الراسخكف في العمـ إلى ما يسمى  ؛ تعارضيا معارضة حقيقية مف كل كجو

بجمع النصكص في كل باب كاستقرائيا، ليظير مف ذلؾ انتظاميا في عقد كاحد يدؿ عمى غايات 

 .  ارع الحكيـأرادىا الش

 المطمب الثاني: مكانة تحقيق المناط الخاص في النظر المقاصدي.

 الفرع األوؿ: مكانة تحقيق المناط في النظر المقاصدي.

فبل يمكف أف يقـك النظر كبيرة  ، إف مكانة تحقيق المناط الخاص في النظر المقاصدؼ 

صدؼ ىك التحّقق كالتأّكد مف تنزيل فأىـ ثمرة لمنظر المقا ،المقاصدؼ دكف تحقيق المناط الخاص
                                 

.ٖٗٔ،صٕ،جاالجتهاد المقاصدياخلادمي، (ٔ)

 .ٕٔ،صٔ،جاالجتهاد المقاصدياخلادمي،(ٕ)

 .ٖ٘،صٔنفسو،جرجعادل ( ٖ)
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كتطبيق الحكـ الشرعي عمى مكانو المناسب الذؼ يتحقق بو مقصكد الشارع مف الحكـ، فيتحقق 

  .ما يسمى بالمقصد الجزئي لمنص أك الحكـ

ما قصده الشارع مف مصمحة ُتجمب أك مفسدة  :ونعني بالمقصد الجزئي لمنص أو الحكـ ىو

اـ الشرعية الجزئية العممية، كيككف لو تأثير في تكجيو ذلؾ الحكـ ُتدفع في كل حكـ مف األحك
فالعبلقة بينيما ىي عبلقة كثيقة، تشبو إلى حد كبير عبلقة االستحساف بالنظر المقاصدؼ،  ؛(1)

  كقد قيل أف تحقيق المناط الخاص ىي صكرة دقيقة مف صكر االستحساف.

بعضيا عمى شكل  في مظاىر عدة، اذكروتتجمى مكانة تحقيق المناط في النظر المقاصدي 

 نقاط؛ فمنيا.

 تحقق المصمحة في الحاؿ: -1

إف األساس الذؼ يقـك عميو تحقيق المناط الخاص في الفتكػ ىك تحقيق ما يعكد بالمصمحة مف 

تطبيق ىذا الحكـ في الكاقعة المسؤكؿ عنيا بعينيا أك عمى ىذا الشخص السائل بعينو، بحيث 

العاـ كمقتضى القكاعد العامة، فقد يككف الحكـ في مشركعًا لمصمحة  يعدؿ المفتي عف المناط

تعـ ذلؾ النكع الذؼ قصد بو الحكـ في األصل كلكف تتبدؿ بعض المعطيات كالظركؼ كاألحكاؿ 

الزمانية أك المكانية المحيطة بالسائل تبدؿ مؤثرًا بحيث تجعل مف ذلؾ الكاقع المسؤكؿ عنو يشبو 

كاقع الذؼ نزؿ فيو الحكـ أصبًل، فيككف تنزيل الحكـ الظاىر لممفتي ال أف يككف ليس ىك ذاؾ ال

 بل عمى العكس يغمب عمى ظنو أف ؛يمكف أف يحقق ذلؾ المقصد الشرعي الجزئي المشركع

                                 
 .ٚ٘صم،ٕ٘ٔٓ،ٔالقاىرة،ط–دارادلقاصد،المقاصد الجزئيةأنظر:وصفيعاشور، ( ٔ)
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تطبيق الحكـ ينشأ عنو فكات تمؾ المصمحة أك حصكؿ مفسدة ال يمكف لمشارع الحكيـ أف يأمر 

 (ٔ) قة تحقيق المناط الخاص في الفتكػ بالنظر المقاصدؼ.لييا، كمف ىنا تظير عبلإبما يؤدؼ 

 تحقيق المصمحة في المآؿ:  -2

بما أف الشريعة كما ينتج عنيا مف فقو جاءت لخير الدنيا كاآلخرة كما ذكرنا، فعمى مف كمفو هللا 

فقد  ؛كشرفو بالتصدؼ لمفتكػ أف يبلحع عاقبة تنزيل الحكـ كما يبلحع نفس التنزيل في الحاؿ

الحكـ ابتداًء مناسب لمكاقع لكف بالنظر إلى المستقبل كالمآؿ ال يككف مناسبًا بل يككف  يككف 

كالذؼ سيككف بذلؾ منيجًا كقائيًا يحمي الشريعة مف  يستعمل فيو تحقيق المناط الخاص، ااستثناءً 

التناقض كيحصل بو التناغـ، كيضمف لممكمف حصكؿ الخير كالمصمحة التي يريدىا لو الشارع 

 (ٕ)كيـ.الح

 تحقيق اليسر ورفع الحرج:  -3

التيسير كرفع الحرج مبدأ أصيل في االجتياد المقاصدؼ، ككسيمة تحقيق ذلؾ بالنسبة لممفتي في 

مع مراعاة إبعاد  ،مختمف الكقائع ىك العمل عمى تحقيق المناط الخاص لمتحقق مف بقاء التكميف

تي دعا إلييا في الغالب الغمك في ظكاىر العنت كالمشقة غير المعتادة عف المكمف، تمؾ المشقة ال

غراؽ فيو حتى يقبح استعمالو كيؤدؼ إلى األخبلؿ بمراد كاستعماؿ القياس كاإل ،النصكص الجزئية

الشارع مف تشريع األحكاـ، أك يؤدؼ إلى ضياع الحقكؽ أك يككف سببًا إلى انقطاع المكمف عف 

  .(3)العمل أك بعضو كما يقكؿ الشاطبي

                                 
 .ٛٙٔم،ص:ٕ٘ٔٓبًنوتٔط،مركزمناءللبحوثوالدراسات،استثمار النص الشرعي بين الظاىرية والمقتصدةأمحدذيب،انظر:)ٔ)

ٜٓم،ص:ٕٕٔٓبًنوتٔط،مركزمناءللبحوثوالدراسات،بدأ اعتبار المآل في البحث الفقهيميوسفامحيتو،انظر:(ٕ)
 .ٖٕٔ،صٕجالموافقات، الشاطيب،  ( ٖ)
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استثناء تمؾ الصكرة التي يريد أف يفتي فييا كتنزيل الحكـ المناسب عمييا، كليس كيككف ذلؾ ب

ف كاف طريقًا إعمى سبيل االستمرار  نما حتى تزكؿ تمؾ الحالة التي طرئت عمى المكمف، ىذا كا 

، بحيث يكجد مع ضكابطو كمف  ،كعر إال أنو الفقو الحق الذؼ تزداد حاجة أمتنا إليو يكمًا بعد يـك

 أىمو.

 الحاجة الداعية لتأجيل الحكـ:  -4

  :ألنو إنما شرعت ألمريف ؛األصل في أوامر الشرع ىو المبادرة والفور

  .متثاؿىك االختبار باإل :أوليما

  .ىك تحقيق المصالح لمعباد :وثانييما

بمبادرة األمر كامتثالو، كلكف قد تدعكا الحاجة إلى تأجيل ذلؾ األمر  كال يتأتى ىذاف األمراف إال

لشرعي في ظرؼ معيف حتى يحيف ظرؼ آخر ُيعاد فيو ذلؾ الحكـ إلى التطبيق، كىذا النكع مف ا

النظر التنزيمي كما فيو مف تحقيق المناط الخاص مظيرًا مف مظاىر النظر المقاصدؼ، كبو يأمف 

في ما يناقض المقصكد مف تشريع أصل  ةالمفتي مف إيقاع المستفتي صاحب ىذه الحالة الطارئ

كتطبيق حد السرقة عاـ  (1)في سيـ المؤلفة قمكبيـ رضي هللا عنهكما في اجتيادات عمر  الحكـ،

 .(2)الرمادة

كيحسف بالباحث قبل أف يخرج مف ىذا المطمب أف ينبو إلى أمر البد منو كىك أنو مع الحاجة 

كف في زماننا المعاصر إلى ىذا النكع مف النظر المقاصدؼ كتحقيق المناط الخاص بو، كحتى يك

                                 
(.ٕٖ/ٚم،)ٖٕٖٓٓط،حتقيقزلمدعبدالقادرعطا،دارالكتبالعلمية،السنن الكبرىيفالبيهقيأخرجو ( ٔ)

حتقيق:حبيبالرمحناألعظمي،)د.م:اجمللس(،ٜٜٔٛٔ،رقم:)ٕٕٗ،صٓٔج،مصنف عبد الرزاقأخرجوعبدالرزاقالصنعاينيف(ٕ)

 .ٕٕٗ،صٓٔىـ(،جٖٓٗٔ،ٕطالعلمي،
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أداة بناء ال ىدـ، فبل بد مف التأكيد عمى ضركرة أمريف في نظرؼ أف باقي الضكابط تدكر في 

 فمكيا، نذكرىا بختصار يناسب الحاؿ كمكضكع البحث.

 االجتياد الجماعي ىو المخرج:  -1

لما سنذكر  ، كذلؾ صماـ آماف يقي مف منزالقات النظر المقاصدؼىك أف االجتياد الجماعي 

 ال يؤخذ عميو شيء فقد أخذ عميو بعض العمماء أمكرَا منيا ، أنو كال يعني ذلؾ مف مميزاتو ،

جتياد الجماعي إال بأمكر متعددة ال يعتبر اال أصحابو رغ أعضائو كتباعد دكراتو كاشتغاؿعدـ تف

يؤخذ عميو مراعاتو لمنزعات المذىبية في التشريع، حتى يكاد يكجد عدة كما  ،كاحًدا منيا

نما في المسػػألػػػة الكاحػػدة، كىك بذلؾ لـ يحقق كحػػدة  اجتيػػػػادات مع  ؼعّمق الخبلقد يالحكػػـ، كا 

السبيل مكجكد إلى  ، ىذه المآخذ لكف كل  ما ُيذكر مف ُطرؽ اصدار الفتاكػ كالتصكيت عمييا ،

اؿ ف استعم، أل لؤلمة عمى األقل في الحاضر كالمستقبل المنظكر حميا إذا ما عممنا أنو المخرج

النظر المقاصدؼ عبر االجتياد الجماعي الذؼ يضـ جمع مف العمماء المجتيديف كالخبراء 

المختصيف كتكامميـ كتشاكرىـ، مما يمكنيـ مف تقميب كجيات النظر المختمفة كاآلراء المتعددة 

في القضية محل االجتياد، يجعميـ أقرب إلى الحق كأدعى لمقبكؿ كاالطمئناف إذ مف المعمـك أف 

ف عبل شأنو في العمـرأ فالمناقشة كالمذاكرة  ؛ؼ الجماعة أقرب إلى الصكاب مف رأؼ الفرد كا 

كالمشكرة تجّمي ما كاف غامضًا كتذّكر بما كاف منسيًا كتكشف عما كاف خافيًا، كلما فييا مف 

  .عمق النقاش كدقة التمحيص

يـ كتنكعيا كىذا مف شأنو كيمتاز االجتياد الجماعي بالتكامل بيف العمماء عمى اختبلؼ تخصصات

ؾ حرص السمف الصالح كعمى رأسيـ لكلذ ؛أف ينتج أحكامًا أقرب إلى الحق كأدنى إلى الصكاب

الخمفاء الراشدكف عمى األخذ باالجتياد الجماعي القائـ عمى المشكرة كبخاصة في القضايا العامة 

ظر األخذ بو في ىذا الزماف أكلى كالمشكمة في كقائع عديدة، كال نبعد لك قمنا أف ىذا النكع مف الن
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ت جكانب ، المتياز ىذا العصر باكتشافات كاختراعات عم   رضي هللا عنهممف زمف الصحابة 

الحياة المتعددة كقد نشأ عف ذلؾ الكثير مف المستجدات كالنكازؿ التي لـ تكف معيكدة مف قبل 

  . كليس ليا مثيل فيما حكتو كتب الفقو التي كضعيا المتقدمكف 

فبيذا االجتياد الجماعي السيما عبر المجامع والمجالس الفقيية، يجمع لنا أمريف ميميف 

  :لمغاية

عدـ اىماؿ كتعطيل االجتياد المقاصدؼ خكفًا مف أف يككف كسيمة لتضييع األحكاـ  :أوليما

  .الشرعية

ف الكماؿ ، إذ أ التأكد مف أف يككف ىذا االجتياد مف أىمو كالذؼ تبرأ بو الذمة :وثانييما

 .(1)عزيزٌ كقد كمفنا هللا بما نستطيع

 ال مساس بالثوابت بدعوى النظر المقاصدي. -2

فقد  أما معيا كىذا ُيقاؿ في غير الضركرة  يل كالتغيير ،أف الثكابت تكفل حماية الديف مف التبد

عمى مراعاة ظركؼ المكمفيف كضركراتيـ ، بما قد يخالف ىذه قكاعد الشرع كنصكصو  دلت

 ، بعد التحقق مف تمؾ الضركرات ، كتقديرىا بقدرىا .عد كالثكابت القكا 

المقصكد بالثكابت ىنا األحكاـ الشرعية التي ثبتت بأدلة قطعية الداللة كالثبكت أك باإلجماع ك 

 الصحيح الثابت الذؼ مضت عميو األمة في قركنيا الثبلثة اأُلَكؿ.

  :وعمى ضوء ذلؾ فالثوابت تشمل

اإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر، كالقدر خيره كشره مف  ) :تةأركاف اإليماف الس

  . هللا تعالى(

                                 
الشيخصاحلبنمحيد.،االجتهاد الجماعي وأىميتو في نوازل العصر:موقعادلسلم( ٔ)

http://almoslim.net    

http://almoslim.net/
http://almoslim.net/
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الشيادة كالصمكات الخمس، كالزكاة كالصـك كالحج لمف استطاع إليو  ) :وأركاف اإلسالـ الخمسة

  . سبيبل(

رة في اإلسبلـ، األسس العامة ألحكاـ األسك القيـ كاألخبلؽ الثابتة، كاألحكاـ  :وتشمل كذلؾ

كاألحكاـ كالمبادغ العامة لممعامبلت كالجياد، كالعبلقات الدكلية، كالقضاء كنحك ذلؾ، كالخبلصة 

أف كل حكـ مف أحكاـ اإلسبلـ في جميع مجاالت الحياة إذا ثبت بدليل قطعي الثبكت كالداللة أك 

الثكابت التي يجب االلتزاـ  بإجماع األمة إجماعًا صحيحًا قائمًا عمى الدليل كليس الُعرؼ فيك مف

 بيا، كعدـ التياكف فييا أك المساس بيا، إال ما ىك مف قبيل الضركرات التي تبيح المحظكرات.

فيذه األحكاـ ىي الثكابت التي ال يمكف أف يأتي إنساف يزعـ النظر المقاصدؼ أك يّدعي أف ىناؾ 

دؼ كال ريب إلى تبديل الديف ألف ىذا سيؤ  ؛مصمحة تجعل مف ىذه الثكابت محل قابل لمتغيير

إلى  كتحريفو، كىذه الفئة تقابل تمؾ الفئة التي تريد الديف كمو عبارة عف ثكابت، ال تقبل النظر

مقصد النص كال تقبل ذاؾ النظر الذؼ يجعل الحكـ مناسبًا لكل زماف كمكاف، جالبًا لكل مصمحة

مى ذاؾ المقصد، فبل إفراط كال تفريط كدافعًا لكل مفسدة، بحيث ُيفيـ بو ظاىر النص اعتمادًا ع

 بل البد مف تكسط يجد بو المفتي الجادة حتى يصل.
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تطبيقات عمى تحقيق المناط الخاص في فتاوى :الفصل الثالث

.المجمس اأُلوربي لإلفتاء والبحوث

ىذا الفصل التطبيقي مف أىـ الفصكؿ التي يحتكؼ عمييا ىذا البحث، كالذؼ سيحاكؿ  : تمييد

في فتاكػ المجمس  في تطبيق تحقيق المناط الخاص يو الباحث مستعينًا باهلل تعالى، النظر ف

محل الدراسة، كنقل ما يمكف االستفادة منو مف تجارب المجمس كأحكامو في ميداف تحقيق المناط 

الخاص في الفتكػ بناء عمى فقو الكاقع كالتكقع، كقد يككف لمباحث رأؼ يبديو بيف يدؼ أساتذتو 

 :ثالثة أمور، وىيسنذكر ىنا و مف العمماء كالمختصيف لتكمل بذلؾ الفائدة، كيحصل المقصكد، 

 األمر األوؿ: التعريف بالمجمس األوروبى لإلفتاء والبحوث

 :اسـ المجمس وصفتو ومقره 

 المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث

 ىيئٌة إسبلميٌة متخصصٌة مستقمٌة، يتككف مف مجمكعة مف العمماء.

 مقر الحالي لممجمس: الجميورية األيرلندية.ال 

 :المقاء التأسيسي 

عقد المقاء التأسيسي لػ )المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث( في مدينة لندف في بريطانيا في 

ـ  ٜٜٚٔمف شير آذار )مارس(  ٖٓ-ٜٕىػ المكافق  ٚٔٗٔمف ذؼ القعدة  ٕٕ-ٕٔالفترة: 

 بحضكر ما يزيد عف خمسة عشر عالمًا. 

 اف ذلؾ تمبية لدعكة مف قبل )إتحاد المنظمات اإلسبلمية في أكركبا(.كك

 كفي ىذا المقاء تـ إقرار مسكدة الدستكر ليذا المجمس )النظاـ األساسي(.
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 :أىدافو 

 يتوخى المجمس األوروبي لإلفتاء والبحوث تحقيق األىداؼ التالية:

ى تكحيد اآلراء الفقيية فيما بينيـ، إيجاد التقارب بيف عمماء الساحة األكركبية، كالعمل عم -ٔ

 حكؿ القضايا الفقيية الميمة.

إصدار فتاكػ جماعية تسد حاجة المسمميف في أكركبا كتحلُّ مشكبلتيـ، كتنظـ تفاعميـ مع  -ٕ

 المجتمعات األكركبية، في ضكء أحكاـ الشريعة كمقاصدىا.

ة عمى الساحة األكركبية بما إصدار البحكث كالدراسات الشرعية، التي تعالج األمكر المستجد -ٖ

 يحقق مقاصد الشرع كمصالح الخمق.

ترشيد المسمميف في أكركبا عامًة كشباب الصحكة خاصًة، كذلؾ عف طريق نشر المفاىيـ  -ٗ

 اإلسبلمية األصمية كالفتاكػ الشرعية القكيمة.

 وسائل تحقيق األىداؼ: 

 ة:يسعى المجمس لتحقيق أىدافو مف خالؿ اعتماد الوسائل التالي

تشكيل لجاف متخصصة مف بيف أعضاء المجمس ذات ميمة مؤقتة أك دائمة كيعيد إلييا  -

 القياـ باألعماؿ التي تساعد عمى تحقيق أغراض المجمس.

االعتماد عمى المراجع الفقيية المكثكؽ بيا، كخصكصًا تمؾ التي تستند إلى األدلة  -

 الصحيحة.

 جامع الفقيية كالمؤسسات العممية األخرػ.لئلستفادة مف الفتاكػ كالبحكث الصادرة عف الم -

بذؿ المساعي الحثيثة لدػ الجيات الرسمية في الدكؿ األكركبية لبلعتراؼ بالمجمس رسميًا،  -

 كالرجكع إليو لمعرفة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.

 إقامة دكرات شرعية لتأىيل العمماء كالدعاة. -
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 عقد ندكات لدراسة بعض المكضكعات الفقيية. -

شرات كفتاكػ دكرية كغير دكرية كترجمة الفتاكػ كالبحكث كالدراسات إلى المغات إصدار ن -

 األكركبية.

اصدار مجمة باسـ المجمس تنشر فييا مختارات مف الفتاكػ كالبحكث كالدراسات التي  -

 يناقشيا المجمس أك التي تحقق أىدافو.

 :مصادر الفتوى وضوابطيا 

 في إصدار الفتوى عمى:يعتمد المجمس األوروبي لإلفتاء والبحوث 

مصادر التشريع اإلسبلمي المتفق عمييا بيف جميكر األمة كىي: القرآف، كالسنة، كاإلجماع،  -ٔ

 كالقياس.

مصادر التشريع المختمف فييا كاالستحساف، كالمصمحة المرسمة، كسد الذرائع،  -ٕ

كاالستصحاب، كالعرؼ، كمذىب الصحابي، كشرع مف قبمنا، كذلؾ بشركطيا كضكابطيا 

 لمعركفة عند أىل العمـ، كالسيما إذا كاف في األخذ بيا مصمحة لؤلمة.ا

 كما ترتكز منيجيتو عمى:

اعتبار المذاىب األربعة كغيرىا مف مذاىب أىل العمـ ثركًة فقييًة عظيمًة كُيختار منيا ما  -

 صح  دليمو كظيرت مصمحتو.

تمدة، كمعرفة الكاقع كمراعاة مراعاة االستدالؿ الصحيح في الفتكػ، كالعزك إلى المصادر المع -

 التيسير.

 كجكب مراعاة مقاصد الشرع كاجتناب الحيل المحظكرة المنافية لتحقيق المقاصد. -
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 :طريقة إصدار الفتاوى والقرارات  

تصدر الفتاكػ كالقرارات باسـ المجمس في الدكرات العادية أك الطارئة بإجماع الحاضريف إف 

(، كيحق لممخالف أك المتكقف مف األعضاء إثبات مخالفتو، حسب أمكف، أك بػ )أغمبيتيـ المطمقة

 األصكؿ المعمكؿ بيا في المجامع الفقيية.

كينص )النظاـ األساسي( عمى أنو ال يحق لرئيس المجمس كال لعضك مف أعضائو إصدار 

تو الفتاكػ باسـ المجمس ما لـ يكف مكافقًا عمييا مف قبل المجمس نفسو، كلكل منيـ أف يفتي بصف

الشخصية، مف غير أف يذيل فتكاه بصفة عضكيتو في المجمس، أك أف يكتبيا عمى أكراؽ 

 المجمس الرسمية.

 :العضوية 

 نص دستور المجمس عمى أنو يجب أف تجتمع في العضو الشروط التالية:

أف يككف حاصبًل عمى مؤىل شرعي جامعي، أك مم ف َلِزـَ مجالس العمماء كتخر ج عمى  .ٔ

 لو معرفة بالمغة العربية.أيدييـ، ك 

 أف يككف معركفًا بحسف السيرة كاإللتزاـ بأحكاـ اإلسبلـ كآدابو. .ٕ

 أف يككف مقيمًا عمى الساحة األكركبية. .ٖ

 أف يككف جامعًا بيف فقو الشرع كمعرفة الكاقع. .ٗ

 أف تكافق عميو األكثرية المطمقة لؤلعضاء. .٘

تيار بعض العمماء لعضكية المجمس مف خارج كما نص  عمى أنو يحق ألعضاء المجمس اخ

الساحة األكركبية ممف تجتمع فييـ شركط العضكية السابقة ما عدا الشرط الثالث، إذا كافقت 

 عمييـ األغمبية المطمقة لؤلعضاء، عمى أال يتجاكز عددىـ )ربع( أعضاء المجمس.
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كيراعى في اختيار األعضاء تمثيل الدكؿ األكركبية التي لممسمميف فييا كجكد ظاىر، كما يراعى 

تمثيل المدارس الفقيية المختمفة، كيعتمد في الترشيح لعضكية المجمس تزكية ثبلثة مف أىل العمـ 

 الثقات المعركفيف.

 :المقاء الدوري لممجمس 

كرؼ سنكؼ تعقده ىيئتو العامة، تتـ فيو مناقشة ينص )النظاـ األساسي( لممجمس عمى اجتماع د

األبحاث المقدمة إليو في المكضكعات المختمفة التي تمس إلييا حاجة المسمميف في أكركبا، مع 

 تكلي اإلجابة عما يرد عميو مف استفتاءات تتطمب الجكاب الجماعي. 

كر دكرة اإلنعقاد التي كيجيز )النظاـ األساسي( لممجمس اإلستعانة بأىل الخبرة، كدعكتيـ لحض

 يعرض فييا ما يتعمق باختصاصاتيـ مف غير أف يككف ليـ حقكؽ التصكيت.

 :المجاف الفرعية التابعة لممجمس 

نشغالو في اجتماعاتو بمناقشة القضايا األكثر  نظرًا لتباعد إنعقاد االجتماع الدكرؼ لممجمس، كا 

ركبا كالتعجيل بإجابة استفتاءاتيـ، فقد أىمية، كرغبة منو في تمبية حاجة عمـك المسمميف في أك 

اعتمد في دكرتو الثانية تأسيس لجنتيف فرعيتيف لمفتكػ: إحداىما في فرنسا كاألخرػ في بريطانيا، 

باشرتا عمميما منذ ذلؾ الحيف، كما أضيفت الحقا لجنة بألمانيا، كذلؾ أنشأ المجمس لجنة 

يتـ بالبحكث كالدراسات التي تعيف المجمس لمبحكث كالدراسات تتكلى اصدار مجمة المجمس كما ت

 .(ٔ)عمى إصدار قراراتو كفتاكيو

 

 

                                 
.٘ٔصم(،ٖٕٔٓ،ٔط،)د.م:مؤسسةالريانناشرون،القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوثاجلديع:عبداهلل(ٔ)
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 : األمر الثاني

التأكيد عمى أف الباحث ال يقصد التعميق عمى الفتاكػ في ىذا الفصل بحيث يكافقيا في النتيجة 

ا ُكتب العمماء متكافرة كليا غاية غير م فبحكثكل المرتكزات كالمأخذ ، ل تعرضأك ي، أك يخالفيا

، السيما الفتكػ األكلى المتعمقة   لو ىذا البحث ، كال ينتظر مف الباحث ذلؾ في ىذه المرحمة

محل أخذ كرد بيف العمماء  ، ؛ فيي ما زالت إلى يكمنا ىذا بشراء البيكت بالقرض الربكؼ 

المعاصريف، كقد ذكر المجمس معطيات كثيرة تحيط بيا كتجعل النظر فييا ليس مف األمر 

سير، إال عمى المتعجل غير البصير، كعميو فالباحث سيبذؿ الجيد مف خبلؿ الفتاكػ محل الي

الدارسة كيبيف رأيو في تمؾ الخصكصية التي تعامل معيا المجمس األكركبي لئلفتاء مع تمؾ 

النكازؿ ككيف نظركا فييا، ككيف استعممكا ىذا النكع الخاص مف النظر أؼ ما يعرؼ بتحقيق 

نزلكه عمى كل كاقعة منيا، كيبيف ما يراه صكابًا في ألمكصكؿ إلى الحكـ الذؼ المناط الخاص 

، كىذا األمر ينسحب عمى جميع الفتاكػ كالقرارات محل  استعماؿ المناط الخاص في الفتكػ 

 . الدراسة

: ما يتعمق بختيار الفتاكػ كالقرارات في ىذا البحث ، فبل شؾ أف ما صدر في ىذا  األمر الثالث

عف المجمس محل الدراسة  كثير كفي نكاحي متعددة مف حياة الناس كحاجاتيـ ، كلكف  الشأف

يتضح فيو استعماؿ تحقيق المناط  -في باب المعامبلت المالية  -بارزًا  الذؼ يصمح مثاالً 

الخاص يحتاج إلى اختيار كعناية ، ىذا أف كجد ، كقد تدعكا الحاجة إلى اختيار امثمة عامة في 

ذكرىا الباحث كىي نكازؿ عامة تناكليا المجمس كغيره  فقدمر بالشراء كالمرابحة لآل التكرؽ مثل 

جو الشيخ كقد اعتمد الباحث عمى ما جمعو كخرّ   ،كركبي ص بالمجتمع األمف المجامع كليس خا

عبدهللا بف يكسف الجديع ، نائب رئيس المجمس ، كىي القرارات كالفتاكػ الصادرة عف المجمس 

ـ ، أما ماعدا ىذا الكتاب مف الكتب الكرقية  ٕٓٔٓـ إلى الدكرة العشريف ٜٜٚٔسنة منذ تأسيسو 
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 استطاعة الباحث  فتعذر الكصكؿ إليو ، ألنيا ليست معركضة لمبيع كال اإلعارة في حدكد

كالمجمة التابعة لممجمس فييا بحكث لمعمماء الذيف استكتبيـ المجمس في مكاضيع كنكازؿ كليس 

فتاكػ  ،  أما مكقع المجمس عمى الشبكة فمـ يجد الباحث فيو مف ) فتاكػ فييا قرارات أك 

نف الذكر أك عناكيف آكاسب إال ما ىك مكجكد في الكتاب التمكيل( ،  في قسـ فتاكػ البيع كالم

أك ما  لفتاكػ في المعامبلت المالية مؤجمة لمنظر فييا كما فعمكا في مسألة بيع الفكاتير كغيرىا ،

أما ) فتاكػ البيع ( ، فمـ يحتاج إلى ما يمكف  ،تحقيق المناط الخاص الذؼ نريده  ال يظير فيو

 الذكر . آنففي المكقع لتكفرىا في الكتاب  أف يككف 

 المبحث األوؿ: تطبيقات تحقيق المناط الخاص في فتاوى البيع.

ؾ تحقيق سيذكر الباحث في ىذا المبحث ما يظير لو مف مدػ عناية المجمس محل الدراسة بمسم

فتاكػ البيع كمطابقتو لما ذكرنا عمى لساف األئمة مف مراعاة  بعض المناط الخاص كتطبيقو في

 المقاصد الشرعية كالكاقع المراد تنزيل الفتكػ فيو.

المطمب األوؿ: حكـ شراء المنازؿ بقرض بنكي ربوي لممسمميف في غير بالد 

 .(ٔ)اإلسالـ

تي تعرض ليا المجمس محل الدراسة، كقد كاف لقرار تعتبر ىذه الفتكػ مف أبرز الفتاكػ ال

المجمس فييا صدػ في جل العالـ اإلسبلمي؛ فأراد الباحث البداية بيا لما فييا مف النظر 

 الخاص المكافق لمادة البحث كالتطبيق لمكضكع تحقيق المناط الخاص في الفتكػ .

 

 

                                 
م.ٜٜٜٔأكتوبرٖٔ-ٕٚىـ،ادلوافقلـٕٓٗٔرجبٕٕ-ٛٔإيرلند،–(،منقراراتالدورةالرابعة،دبلنٗ/ٕ)ٚرقمالقرار( ٔ)
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 الفرع األوؿ: نص قرار المجمس:

ي عمت بيا البمكػ في أكركبا كفي ببلد الغرب كميا، كىي قضية نظر المجمس في القضية الت

 المنازؿ التي تشترػ بقرض ربكؼ بكاسطة البنكؾ التقميدية.

كقد قدمت إلى المجمس عدة أكراؽ في المكضكع ما بيف مؤيد كمعارض، ُقِرَئت عمى المجمس، ثـ 

 ناقشيا جميع األعضاء مناقشة مستفيضة، 

 ية أعضائو إلى ما يمي:انتيى بعدىا المجمس بأغمب

يؤكد المجمس عمى ما أجمعت عميو األمة مف حرمة الربا، كأنو مف السبع المكبقات، كمف الكبائر 

التي تؤذف بحرب مف هللا كرسكلو، كيؤكد ما قررتو المجامع الفقيية اإلسبلمية مف أف فكائد البنكؾ 

 ىي الربا الحراـ. 

ف يجتيدكا في إيجاد البدائل الشرعية، التي ال شبية يناشد المجمس أبناء المسمميف في الغرب أ

فييا، ما استطاعكا إلى ذلؾ سبيبًل، مثل )بيع المرابحة( الذؼ تستخدمو البنكؾ اإلسبلمية، كمثل 

تأسيس شركات إسبلمية تنشئ مثل ىذه البيكت بشركط ميسرة مقدكرة لجميكر المسمميف، كغير 

 ذلؾ.

كركبا أف تفاكض البنكؾ األكركبية التقميدية، لتحكيل ىذه كما يدعك التجمعات اإلسبلمية في أ

المعاممة إلى صيغة مقبكلة شرعًا، مثل )بيع التقسيط( الذؼ يزاد فيو الثمف مقابل الزيادة في

األجل، فإف ىذا سيجمب ليـ عددًا كبيرًا مف المسمميف يتعامل معيـ عمى أساس ىذه الطريقة، 

قطار األكركبية، كقد رأينا عددًا مف البنكؾ الغربية الكبرػ كىك ما يجرؼ بو العمل في بعض األ

 تفتح فركعًا ليا في ببلدنا العربية تتعامل كفق الشريعة اإلسبلمية، كما في البحريف كغيرىا.

 كيمكف لممجمس أف يساعد في ذلؾ بإرساؿ نداء إلى ىذه البنكؾ، لتعديل سمككيا مع المسمميف. 
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ذا لـ يكف ىذا كال ذاؾ ميس رًا في الكقت الحاضر؛ فإف المجمس في ضكء األدلة كالقكاعد كا 

كاإلعتبارات الشرعية، ال يرػ بأسًا مف المجكء إلى ىذه الكسيمة، كىي القرض الربكؼ لشراء بيت 

يحتاج إليو المسمـ لسكناه ىك كأسرتو، بشرط أال يككف لديو بيت آخر يغنيو، كأف يككف ىك مسكنو 

 ف فائض الماؿ ما يمّكنو مف شرائو بغير ىذه الكسيمة. األساسي، كأال يككف عنده م

 وقد اعتمد المجمس في فتواه عمى مرتكزيف أساسييف: 

قاعدة )الضركرات تبيح المحظكرات(: كىي قاعدة متفق عمييا، مأخكذة مف  المرتكز األوؿ:

َل لَ نصكص القرآف في خمسة مكاضع، منيا قكلو تعالى في سكرة األنعاـ:  ـَ }َوَقْد َفصَّ ُكـ مَّا َحرَّ

ـْ ِإَلْيِو{ ـْ ِإالَّ َما اْضُطِرْرُت ، كمنيا قكلو تعالى في نفس السكرة بعد    (ٜٔٔسكرة األنعاـ، اآلية:) َعَمْيُك

ِحيـ{ذكر محرمات األطعمة:  سكرة األنعاـ، اآلية: ) }َفَمِف اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفِإفَّ َربََّؾ َغُفوٌر رَّ

 ا قرره الفقياء ىنا أف الحاجة قد تنزؿ منزلة الضركرة، خاصة كانت أك عامة. كمم(  .٘ٗٔ

ف كاف يستطيع أف يعيش، بخبلؼ  كالحاجة ىي التي إذا لـ تتحقق يككف المسمـ في حرج كا 

الضركرة التي ال يستطيع أف يعيش بدكنيا، كهللا تعالى رفع الحرج عف ىذه األمة بنصكص 

يِف ِمْف َحَرٍج{في سكرة الحج: القرآف، كما في قكلو تعالى  ـْ ِفي الدِّ سكرة الحج، ) }َوَما َجَعَل َعَمْيُك

ْف َحَرٍج{، كفي سكرة المائدة:  (ٛٚاآلية:   (.ٙسكرة المائدة، اآلية: ) }َما ُيِريُد ّللّاُ ِلَيْجَعَل َعَمْيُكـ مِّ

سعتو كفي مرافقو،  كالمسكف الذؼ يدفع عف المسمـ الحرج ىك المسكف المناسب لو في مكقعو كفي

 بحيث يككف سكنًا حقًا. 

ذا كاف المجمس قد اعتمد عمى قاعدة الضركرة أك الحاجة التي تنزؿ منزلة الضركرة؛ فإنو لـ  كا 

ينس القاعدة األخرػ الضابطة كالمكممة ليا، كىي أف )ما أبيح لمضركرة يقدر بقدرىا(، فمـ يجز 

 تممؾ البيكت لمتجارة كنحكىا. 
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ؾ ضركرة لمفرد المسمـ كلؤلسرة المسممة، كقد امتف هللا بذلؾ عمى عباده حيف قاؿ: كالمسكف كال ش

ـْ َسَكًنا{  ف ُبُيوِتُك السكف الكاسع  ملسو هيلع هللا ىلصكجعل النبي  (،  ٓٛسكرة النحل، اآلية: )}َوّللّاُ َجَعَل َلُكـ مِّ

لمسمـ، كال عنصرًا مف عناصر السعادة األربعة أك الثبلثة، كالمسكف المستأجر ال يمبي كل حاجة ا

ف كاف يكمف المسمـ كثيرًا بما يدفعو لغير المسمـ، كيظل سنكات كسنكات يدفع  يشعره باألماف، كا 

 أجرتو كال يممؾ منو حجرًا كاحدًا. 

كمع ىذا يظل المسمـ عرضة لمطرد مف ىذا المسكف إذا كثر عيالو أك كثر ضيكفو، كما أنو إذا 

 ألف يرمى بو في الطريق. كبرت سنو أك قل دخمو أك انقطع يصبح عرضة 

كتممؾ المسكف يكفي المسمـ ىذا اليـ، كما أنو يمّكنو أف يختار المسكف قريبًا مف المسجد كالمركز 

اإلسبلمي، كالمدرسة اإلسبلمية، كيييئ فرصة لممجمكعة المسممة أف تتقارب في مساكنيا عسى 

يتعارؼ فيو أبناؤىـ، كتقكػ أف تنشئ ليا مجتمعًا إسبلميًا صغيرًا داخل المجتمع الكبير، ف

 ركابطيـ، كيتعاكنكف عمى العيش في ظل مفاىيـ اإلسبلـ.

كما أف ىذا يمّكف المسمـ مف إعداد بيتو كترتيبو بما يمبي حاجتو الدينية كاالجتماعية، ما داـ 

 مممككًا لو.

ف يعيشكف كىناؾ إلى جانب ىذه الحاجة الفردية لكل مسمـ، الحاجة العامة لجماعة المسمميف الذي

أقمية خارج دار اإلسبلـ، كىي تتمثل في تحسيف أحكاليـ المعيشية، حتى يرتفع مستكاىـ، كيككنكا 

أىبًل لبلنتماء إلى خير أمة أخرجت لمناس، كيغدكا صكرة مشرقة لئلسبلـ أماـ غير المسمميف، كما 

يساىمكا في بناء تتمثل في أف يتحرركا مف الضغكط االقتصادية عمييـ، ليقكمكا بكاجب الدعكة ك 

المجتمع العاـ، كىذا يقتضي أال يظل المسمـ يكد كينصب طكؿ عمره مف أجل دفع قيمة إيجار 

 .  بيتو كنفقات عيشو، كال يجد فرصة لخدمة مجتمعو، أك نشر دعكتو
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ىك ما ذىب إليو أبك حنيفة كصاحبو دمحم بف الحسف الشيباني، كىك اْلُمْفَتى بو في  المرتكز الثاني:

 ىب الحنفي. المذ

براىيـ النخعي، كىك ركاية عف أحمد بف حنبل، كرجحيا ابف تيمية  فيما  –ككذلؾ سفياف الثكرؼ كا 

: مف جكاز التعامل بالربا كغيره مف العقكد الفاسدة، بيف المسمميف كغيرىـ -ذكره بعض الحنابمة 

 في غير دار اإلسبلـ. 

 ويرجح األخذ بيذا المذىب ىنا عدة اعتبارات، منيا:

أف المسمـ غير مكمف شرعًا أف يقيـ أحكاـ الشرع المدنية كالمالية كالسياسية كنحكىا مما يتعمق 

بالنظاـ العاـ في مجتمع ال يؤمف باإلسبلـ؛ ألف ىذا ليس في كسعو، كال يكمف هللا نفسًا إال 

اتجاىيا كسعيا، كتحريـ الربا ىك مف ىذه األحكاـ التي تتعمق بيكية المجتمع، كفمسفة الدكلة، ك 

 االجتماعي كاالقتصادؼ.

نما يطالب المسمـ بإقامة األحكاـ التي تخصو فردًا، مثل أحكاـ العبادات، كأحكاـ المطعكمات  كا 

كالمشركبات كالممبكسات كما يتعمق بالزكاج كالطبلؽ كالرجعة كالعدة كالميراث كغيرىا مف األحكاؿ 

طع بحاؿ إقامة دينو فييا لكجب عميو الشخصية، بحيث لك ضيق عميو في ىذه األمكر، كلـ يست

 أف يياجر إلى أرض هللا الكاسعة ما كجد إلى ذلؾ سبيبًل.

، سيؤدؼ ذلؾ  –كمنيا عقد الربا  –أف المسمـ إذا لـ يتعامل بيذه العقكد الفاسدة  في دار القـك

ركض أف بالمسمـ إلى أف يككف التزامو باإلسبلـ سببًا لضعفو اقتصاديًا، كخسارتو ماليًا، كالمف

اإلسبلـ يقكؼ المسمـ كال يضعفو، كيزيده كال ينقصو، كينفعو كال يضره، كقد احتج بعض عمماء 

، أؼ يزيد  «اإلسالـ يزيد وال ينقص»السمف عمى جكاز تكريث المسمـ مف غير المسمـ بحديث: 

 ، كىك إذا لـ يتعامل بيذه العقكد التي  «يعمو وال ُيعمىاإلسالـ »المسمـ كال ينقصو، كمثمو حديث: 

يتراضكنيا بينيـ، سيضطر إلى أف يعطي ما يطمب منو، كال يأخذ مقابمو، فيك ينفذ ىذه القكانيف 
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، كال ينفذىا فيما يككف لو مف مغانـ، فعميو الُغـر دائمًا كليس لو  كالعقكد فيما يككف عميو مف مغاـر

الُغْنـ، كبيذا يظل المسمـ أبدًا مظمكمًا ماليًا، بسبب التزامو باإلسبلـ! كاإلسبلـ ال يقصد أبدًا إلى 

لغير المسمـ يمتصو كيستفيد  –في غير دار اإلسبلـ  –أف يظمـ المسمـ بالتزامو بو، كأف يتركو 

ير المسمـ في المقابل في ضكء العقكد منو، في حيف يحـر عمى المسمـ أف ينتفع مف معاممة غ

 السائدة، كالمعترؼ بيا عندىـ.

كما يقاؿ مف أف مذىب الحنفية إنما يجيز التعامل بالربا في حالة األخذ ال اإلعطاء؛ ألنو ال 

 وىـ ال يجيزوف التعامل بالعقود الفاسدة إال بشرطيف: فائدة لممسمـ في اإلعطاء، 

سمـ، كالثاني: أال يككف فييا غدر كال خيانة لغير المسمـ، كىنا لـ أف يككف فييا منفعة لمم األوؿ:

 تتحقق المنفعة لممسمـ.

، ”السير الكبير“أف ىذا غير مسّمـ، كما يدؿ عميو قكؿ دمحم بف الحسف الشيباني في  فالجواب:

ف كاف يعطي الفائدة ىنا فيك المستفيد طبلؽ المتقدميف مف عمماء المذىب، كما أف المسمـ كا  ، كا 

 إذ بو يتممؾ المنزؿ في النياية. 

كقد أكد المسممكف الذيف يعيشكف في ىذه الديار بالسماع المباشر منيـ كبالمراسمة: أف األقساط 

 التي يدفعكنيا لمبنؾ بقدر األجرة التي يدفعكنيا لممالؾ، بل أحيانًا تككف أقل.

منا المسمـ مف امتبلؾ مسكف لو كمعنى ىذا أننا إذا حّرمنا التعامل ىنا بالفائدة مع البنؾ حرَ 

كألسرتو، كىك مف الحاجات األصمية لئلنساف كما يعبر الفقياء، كربما يظل عشريف أك ثبلثيف 

سنة أك أكثر، يدفع إيجارًا شيريًا أك سنكيًا، كال يممؾ شيئًا، عمى حيف كاف يمكنو في خبلؿ 

 أف يممؾ البيت.  –كربما أقل  –عشريف سنة 

تعامل جائزًا عمى مذىب أبي حنيفة كمف كافقو، لكاف جائزًا عند الجميع لمحاجة فمك لـ يكف ىذا ال

 التي تنزؿ أحيانًا منزلة الضركرة، في إباحة المحظكر بيا. 
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كال سيما أف المسمـ ىنا، إنما ُيْؤِكل الربا كال َيأُكُمو، أؼ ىك يعطي الفائدة كال يأخذىا، كاألصل في 

ربا( كما نطقت بو آيات القرآف، إنما حـر اإليكاؿ سدًا لمذريعة، كما التحريـ ُمْنَصبٌّ عمى )أكل ال

 حرمت الكتابة لو كالشيادة عميو، فيك مف باب تحريـ الكسائل ال تحريـ المقاصد. 

كمف المعمـك أف أكل الربا المحـر ال يجكز بحاؿ، أما إيكالو )بمعنى إعطاء الفائدة( فيجكز 

كأجازكا االستقراض بالربا لمحاجة إذا سدت في كجيو أبكاب  لمحاجة، كقد نص عمى ذلؾ الفقياء،

 الحبلؿ. 

أف )ما حـر لذاتو ال يباح إال لمضركرة، كما حـر لسد الذريعة يباح  ومف القواعد الشييرة ىنا:

 لمحاجة(، كهللا المكفق.

 الفرع الثاني: بياف تحقيق المناط الخاص في ىذا القرار:

نظر إلى حاؿ المسمميف في أكركبا بنظر خاص كرأكا أف الحكـ قاـ المجمس في ىذا القرار بال

المناسب كالمكافق لقكاعد الشرع كمقاصده العامة كالمقاصد الجزئية لمنصكص المحرمة لمتعامل 

بالربا، ىك القكؿ بالجكاز بالتفصيل المذككر في القرار، كجعمكا مناط فتكاىـ ىذه كأىـ مرتكزاتيا 

طيا العاـ إلى المناط الخاص الذؼ يستقيـ معو تنزيل حكـ الجكاز التي أخرجت المسألة مف منا

 : ترّخصًا عمى ىذه المسألة ىي المرتكزات اآلتية

المسمميف في أكركبا لشرائيـ ليذا البيكت بقرض ربكؼ تحمل عمى أنيا حاجة  حاجة -ٔ

 عمى خبلؼ في تفاصيميا، (ٔ)عامة تنزؿ منزلة الضركرة كىي قاعدة قد ذكرىا الفقياء

الجماعة إذا كاف ليا تأثير يجعميـ في ضيق كشدة ، يككف  ٕيقصد بيذه القاعدة أف حاجةك 

                                 
.ٛٛ،ص:شباه والنظائراألالسيوطي،

 ىيمايؤديمعهاعدممباشرةاحملظورإَلاحلرجوالضيق،وىيتتفاوتشدًةوضعفاً.ٕ



ٕٚ 



أنو يصح اعتبارىا كيستثنى  ػ المجمسأر كلذلؾ  شأنيا شأف الضركرة في إباحة المحظكر ، 

 حكـ العاـ كالذؼ يقضي بتحريـ االقتراض بالربا .البيا ىؤالء المسممكف مف 

قكد الفاسدة في ديار غير المسمميف، حيث أف كجكد ىؤالء القكؿ بمذىب جكاز العمل بالع -ٕ

المسمميف في ديار الكفار يجعل مف عدـ عمميـ ببعض العقكد الفاسدة سببًا في ضعف 

الجانب المالي الذؼ ىك عصب الحياة السيما في الغرب مما يعكد عمييـ بالضعف كالتفكؾ 

اؿ بعض السمف، كىك مذىب أبي كالخطر عمى دينيـ كأجياليـ، كاعتمدكا في ذلؾ عمى أقك 

َصم ى  -: ُذِكَر َعْف َمْكُحكٍؿ َعْف َرُسكِؿ َّللا ِ -َرِحَمُو َّللا ُ  -َقاَؿ ) ، جاء في المبسكط  حنيفة

ـَ  َكَىَذا ، «اَل ِرَبا َبْيَف اْلُمْسِمِميَف، َكَبْيَف أَْىِل َداِر اْلَحْرِب ِفي َداِر اْلَحْربِ »َقاَؿ:  -َّللا ُ َعَمْيِو َكَسم 

ْف َكاَف ُمْرَسبًل َفَمْكُحكٌؿ َفِقيٌو ِثَقٌة، َكاْلُمْرَسُل ِمْف ِمْثِمِو َمْقُبكٌؿ، َكُىَك َدِليٌل أِلَِبي  اْلَحِديُث، َكاِ 

ْرَىَمْيِف ِمْف اْلَحْرِبيِّ  -َرِحَمُيَما َّللا ُ  -َحِنيَفَة َكُمَحم ٍد  ـَ ِبالدِّ ْرَى ـِ الدِّ ِفي َداِر  ِفي َجَكاِز َبْيِع اْلُمْسِم

اِفِعيِّ   .(  ٔ) (  اَل َيُجكزُ  -َرِحَمُيَما َّللا ُ  -اْلَحْرِب،، َكِعْنَد َأِبي ُيكُسِف َكالش 

كاعتبركا كذلؾ النظر في مآالت األحكاؿ في مثل ما ذكركا أف ىذا المسمـ إذا لـ يتممؾ    -ٖ

ركرة مبيحة لممحـر  بيتًا خاصا بو فبل ضماف لو في تمؾ الببلد أف يؤكؿ بو الحاؿ إلى ض

 كإخراجو مف ىذا المسكف المستأجر تحت أؼ ذريعة كىك ال يممؾ مسكنًا غيره .

كبناء عمى ما تقدـ افتكا بالجكاز تحقيقًا لممناط الخاص الذؼ يقضي بأف تحقيق المناط العاـ 

حة لمحكـ ال يناسب المحل لخصكصيتو، كتنزيبًل لمحكـ عمى ىذا الكاقع الخاص بما يحقق المصم

 كيرفع الحرج كأنكاع مف المفاسد عف أكلئؾ المسمميف في تمؾ الببلد .

 الفرع الثالث : التعميق عمى تحقيق المناط الخاص في القرار :

                                 
.ٙ٘،صٗٔالسرخسي،ادلبسوط،ج(ٕ)
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يعتبر ىذا القرار الصادر مف المجمس األكركبي لئلفتاء مثااًل كاضحًا كمناسبًا لما نحف بصدده 

 لما يأتي: مف تتبع كتطبيق تحقيق المناط الخاص في الفتكػ 

نحف أماـ حكـ قطعي ثابت في تحريـ التعامل بالربا، كالذؼ يعتبر مف أشد المحرمات   -ٔ

التي جاءت النصكص الصريحة في تحريميا كتشديد الكعيد فييا، فقاؿ تعالى: }َيا َأيَُّيا ال ِذيَف 

ـْ ُمؤْ  با ِإْف ُكْنُت ِ آَمُنكا ات ُقكا َّللا َ َكَذُركا َما َبِقَي ِمَف الرِّ ـْ َتْفَعُمكا َفْأَذُنكا ِبَحْرٍب ِمَف َّللا  ِمِنيَف . َفِإْف َل

ـْ ال َتْظِمُمكَف َكال ُتْظَمُمكَف{  ـْ ُرُؤكُس َأْمَكاِلُك ـْ َفَمُك ْف ُتْبُت )َكَرُسكِلِو َكاِ  اآلية:البقرةسورة ،ٕٚٚ ،ٕٜٚ)  

بكا السبع المكبقات"، فذكر منيف: "أكل كعف أبي ىريرة رضي هللا عنو أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "اجتن

كفي صحيح مسمـ مف حديث جابر أنو قاؿ: "لعف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص آكل الربا، كمككمو،  .(ٔ)الربا"

. ىذا؛ كقد نصت المجامع الفقيية، كمنيا مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر (ٕ)ككاتبو، كشاىديو"

مف كبار عمماء األمة، كمجمع الفقو اإلسبلمي برابطة ، الذؼ حضره عدد كبير ٜ٘ٙٔفي سنة 

، كمجمع الفقو اإلسبلمي المنبثق عف منظمة المؤتمر (ٖ)العالـ اإلسبلمي بمكة المكرمة

: عمى أف الفكائد البنكية ىي عيف الربا الذؼ حرمو هللا كرسكلو، كرأكا حرمة التعامل (ٗ)اإلسبلمي

 . ة باالقتراض كاإلقراضمع البنكؾ الربكي

كمف  ج إلى تثبيت كيانو في تمؾ الدياريكجد في المقابل حالة خاصة لمجتمع مسمـ يحتا  -ٕ

، كلو  ما يميزىـببو السكف كاالستقرار كاالستقبلؿ أىـ ما يحتاجكنو المسكف المناسب، الذؼ يتـ 

ة تعمق بمناحي حياتيـ األخرػ في الحاؿ كالمآؿ، كقد استدلكا بما ذكركا مف إنزاؿ الحاجة العام

                                 
 (.ٕٙٙٚقم)،كتابالوصايا،بابقولوتعاَل:)إنالذينيأكلونالربا..(،رصحيح البخارييفأخرجوالبخاري(ٔ)
(.ٜٛ٘ٔ،كتابادلساقاه،بابلعنآكلالرباموكلو،رقم)صحيح مسلمأخرجومسلميف(ٕ)
ىـٙٓٗٔرجبٕٔقراراجملمعالفقهيالتابعلرابطةالعاملاإلسالمييفدورتوالتاسعة،ادلنعقدةمببىنالرابطةمبكةادلكرمةيفالفرتةمنيومالسبت(ٖ)

ىـ.ٙٓٗٔرجبٜٔتإَليومالسب
ىـ،ادلوافقٙٓٗٔربيعاآلخرٙٔ–ٓٔرللسرلمعالفقواإلسالميالدويلادلنبثقعنمنظمةادلؤمتراإلسالمييفدورةانعقادمؤمترالثاينَندةمن(ٗ)

م.ٜ٘ٛٔكانوناألول)ديسمرب(ٕٛ–ٕٕ
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ككاف  ي نص القرارمنزلة الضركرة كجكاز الربا في دار الحرب، كغير ذلؾ مما ىك مفصل ف

 ىذاف األمراف مثارا لمخبلؼ بيف العمماء المعاصريف .

 

 والذي يراه الباحث:

 :  أف المجمس بنظره الخاص ليذا المجتمع قد أبرز الحاجة العامة التي يعيشيا المسممكف فيأوال

ا حيث أنيا تتعمق بعمـك ركؼ كالمعطيات التي يرػ أنو البد مف مراعاتيأكركبا، كأكضح الظ

كعميو فتنزؿ منزلة الضركرة الخاصة كفق القاعدة المذككرة آنفا، كمراعاة الحاجة العامة المجتمع 

 ال مما ينكرمف ناحية األصل مما يطمب مف المفتي القياـ بو عند تنزيل الفتكػ عمى الكاقع، 

نما جاء الخبلؼ  : بالنسبة ليذا المرتكز في أمكر منيا كا 

 مستكػ الحاجة العامة كدرجتيا في مقابل حكـ تحريـ الربا: -ٔ

فيل ىذه الحاجة العامة التي تقـك بالمجتمع محلِّ الفتكػ تقكػ في  مقابل ىذا المحـر المجمع 

ل ذلؾ عميو كالذؼ يقر المجمس بأنو ربا الجاىمية المذككر في القرآف كالذؼ ُذِكر في حقو ك

عدـ  عنديحصل  ، الكعيد، فالمجمس يذىب إلى أف الحاجة بكل معطياتيا كمآالتيا المذككرة

القكؿ بالرخصة كاالستثناء معيا حرج شديد كضيق، يجعل مف سير أمكر ذلؾ المجتمع تتعسر 

، بل ما ييدد كيانو بالضعف كالضرر كعدـ الفاعمية التي  كيؤكؿ أمره إلى ما يشبو الضركرة

ا أؼ مجتمع يككف في مثل حالتو، فيذه الحاجة أخرجت المسألة مف مناطيا العاـ الذؼ يتطمبي

 . ى مناط خاص متحقق في ىذا المجتمعيقضي بالتحريـ إل

ف كاف حاجة ماسة   كأما مف خالف المجمس فجعل التركيز عمى مجرد السكف كيقكؿ أف السكف كا 

أجرا، فبيذا المسكف المستأجر تزكؿ الحاجة مممككا بل يكفي أف يككف مست ككنوإال أنو ال يمـز 

كينتفي الحرج كالضرر، فيعمل بالمناط العاـ في المسألة فبل كجو لبلستثناء اال لضركرة؛ كال 
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ضركرة ىنا . كالحاجة العامة التي تنزؿ منزلة الضركرة، إنما تعتبر كيعمل بيا في المحـر القريب 

، ال فيما ما كاف بعيًدا عف الحل أك (ٔ)عمماء   مف الحل، أك غير القبيح عمى اصطبلح بعض ال

لقتل كاف فاحًشا، كيدؿ عمى ذلؾ أف ىناؾ مف المحرمات ما ال تبيحو حتى الضركرة نفسيا، كا

لفحش ىذه المحرمات كقبح اإلقداـ عميو مطمقا، فالعمل بيذه  كالزنا في حق المجبر عمييما

كالمجمع عميو، كال يعمل بتحقيق المناط المحـر المنصكص في إباحة  ىذا القاعدة ال تقكػ 

 .معو الخاص 

كيتضح الخبلؼ بأنو مبني عمى تقييـ الكاقع كمآالتو، فالمجمس يرػ أنو ينظر في حاؿ المجتمع 

المسمـ في أكركبا بمنظار أشمل بينما اآلخركف ينظركف إلى مجرد تممؾ السكف كالحاجة إليو 

منيا حاجة شديدة تؤدؼ لمحرج كال تقكػ عمى القكؿ  كيقكلكف إف تمؾ الظركؼ كالمعطيات ال ينتج

   (ٕ) بالترخص كاالستثناء مف حكـ تحريـ الربا

ديد مختصيف في ع و مفمكليذا يجب تقيي الخبلؼ قائـ عمى تقييـ الكاقعيرػ الباحث أف  كعميو

إف  ، كال يقاؿ في ذلؾ  األمر داع إلى ذلؾف لتظير بذلؾ الخصكصية الممحة لممحل ، النكاحي،

الحاجة العامة ال يشترط تحققيا، ألف األمر متعمق بيذا المحـر الذؼ نص عميو الكتاب كالسنة، 

 . كما في حكميا مف الحاجة العامة التي تمحق بياالمتحققة فبل يباح إال بالضركرة 

 التعامل مع ىذه الحاجة لرفع الحرج كالمشقة : -ٕ

بالجكاز تفاديًا لمحرج كالمشقة كتحقيقا لممناط  يرػ المجمس مف خبلؿ القرار أف الحل يتطمب القكؿ

الخاص القائـ بالمجتمع مف خبلؿ ىذا الكاقع، فبدكف القكؿ بالجكاز سيؤكؿ األمر إلى أف يتضرر 

ىا، بينما ذىب المخالفكف ـ تأثيرُ كعظُ  المجتمع في الحاؿ كالمآؿ، ألف الحاجة ىنا قد قكؼ أثرىا

                                 
ٕٛٗ،صغياث األمم في التياث الظلم،اجلويين(ٔ)

.ٙٙٛ،ص:فقو النوازل لالقليات المسلمة تأصيال وتطبيقا،:زلمديسريرىيماب(ٕ( 
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شديدة، فإف القكؿ بإجازة االقتراض بالربا ليس ىك الحل بل إلى أننا لك سممنا بكجكد حاجة عامة 

ألف القكؿ بالجكاز سيدخل المسمميف في أكركبا في ما ىربكا منو كىك الحرج المشكمة ؛ ىك 

كالضيق حيث إنيـ بدؿ أف يسمككا السبيل األسمـ لرفع الحاجة الماسة بإقامة المؤسسات 

بفتح الطريق كبشرية، كالضغط عمى تمؾ الحككمات  اإلسبلمية النافعة بما عندىـ مف قكة مالية

 فبدؿ عف ذلؾدافعا كمعينا ليـ في رفعيا ، يجعمكف مف تمؾ الحاجة ك ليـ في ىذا المجاؿ، 

ية بتمؾ الفكائد الربك  مكف بَ كَ ياكف كاالستسبلـ، كسيُ رفعو، كسيغمب الت طمكبسيركنكف إلى الكاقع الم

سداد، كىذا ىك عيف العنت كالضيق إذا لـ يكف عمييـ تعذر الك المضاعفة التي تزيد مع الكقت 

الخبلؼ ف ،ر كىـ كثير إذا لـ يككنكا األكثركميـ فعمى كثير منيـ مما سيككف دخمو غير مستق

 . مى أساسو يككف االختبلؼ في الحكـمبني عمى اختبلؼ زاكية النظر بالنسبة لممآؿ، كع

جية تصدر الفتاكػ كليس جية تتابع تنفيذىا مع العمـ أنو   - أف المجمس والذي يراه الباحث 

ناشد المجتمع المسمـ في أكركبا بإيجاد ك كأنو لـ يغفل جانب تفادؼ المجكء الى االقتراض الربكؼ 

كيرفع ىذه الحاجة التي  الحمكؿ كعرض المساعدة لمكصكؿ الى مخرج يبعد المجتمع عف الربا

ما ىك أبعد مف  منو الضركرة  فاألمر يتطمبي تمحق بالقكؿ بتحقق الحاجة الت مع   - دعت إليو

ذلؾ كىك التأكيد عمى القكؿ بكجكب بذؿ الجيد اليجاد الحمكؿ كشرط لمف يريد األخذ بالفتكػ 

براز ذلؾ لمعامة  الجيد مف  بذؿبعد ذلؾ   عمى المجتمع ىقيب،  ف كاليكتفى بمجرد المناشدة كا 

مكبة أك تبرأ الذمـ كتككف الحاجة معتبرة ، كعمى أساسو يثمر ذلؾ الجيد بالنتائج المط عدمو

 .شرعا

: أخذ المجمس لمتعامل مع ىذه الحاجة العامة بمذىب جكاز التعامل بالربا كغيره مف العقكد  ثانياً  

الفاسدة، بيف المسمميف كغيرىـ في غير دار اإلسبلـ. كالمنسكب إلى سفياف الثكرؼ كابرىيـ 
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كال شؾ أف في األخذ بأقكاؿ  ، (ٕ) ركايات عف أحمدكىك مذىب أبي حنيفة كأحد ال (ٔ)النخعي

السمف مندكحة لمفقياء ال سيما في ىذا الزمف الذؼ يحتاج الفقيو فيو إلى أف يخرج مف دائرة 

المذىب األضيق إلى سعة أقكاؿ العمماء المعتبرة كمذاىبيـ، ليجد حبل لممعضبلت المعاصرة التي 

كعيا كسعتيا مخرجا، كيبقى الخبلؼ في تحرير مذاىبيـ ال تكاد تتناىى، ففي أقكاؿ العمماء كتن

كالعمـ بمرادىـ، ليذا لـ يكافق بعض العمماء كخالفكا المجمس محل الدراسة في االستدالؿ بمذىب 

القائميف بجكاز التعامل بالربا في دار غير المسمميف كقالكا بتحقيق المناط قبل تنزيل مذىب أبي 

ذه، فيك مذىب يحتاج إلى تحرير قبل األخذ بو كقالكا ىذا لـ حنيفة كمف كافقو عمى مسألتنا ى

 : القرار مف جيتيف يحصل في ىذا

، كفتيا أبي حنيفة إنما  (ٖ)أف مف يأخذ بيذا المذىب ال يعدُّكف دكؿ الغرب، ديار حرب  -ٔ

 .(ٗ)ىي في دار الحرب 

يسيطر عمييا الكفار  كالعمماء يفرقكف بيف  دار الحرب  كدار الكفر، فدار الكفر ىي الدار التي

كيحكمكنيا بقكانينيـ كأنظمتيـ، كدار الحرب ىي دار الكفر التي ليست بينيا كبيف المسمميف عيد 

كبينيا معاىدة أك حرب ألف بيننا  أك صمح أك أماف، فقد تككف الدار دار كفٍر كلكنيا ليست دار

 . (٘) صمحًا عمى ترؾ القتاؿ مدة معمكمة

                                 
(ٔ مؤسسةالرسالة،الطبعة)بًنوت:(،ٜٕٖٔ،رقم:)ٕٚٗ،صٛج،حتقيق:شعيباألرنؤوط،شرح مشكل االثاريفطحاويأخرجوال(

ٕ).ٜٕٗ،صٛج،(مٜٗٗٔىـ،٘ٔٗٔ،األوَل دارإحياءالرتاثالعريب،)بًنوت:،في معرفة الراجح من الخالف اإلنصافادلرداوي،(
.ٕ٘،ص٘ج،د.ط،د,ت(الطبعةالثانية

 .ٕ٘،ص٘ج،د.ط،د,ت(دارإحياءالرتاثالعريب،الطبعةالثانية)بًنوت:،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفادلرداوي،(ٕ)
يثيأمنادلسلمونيفأوروباعلىإقامةشعائردينهميفالغالباألعم.لادلسلمٌنحولعلمرادادلعرتضمايظهرمنحا(ٖ)
 .ٙ٘،صٗٔج،المبسوطالسرخسي،(ٗ)
(٘  البحثالعلميباجلامعة)ادلدينةادلنورة:، اختالف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة اإلسالميةعبدالعزيزبنمربوك،:األمحدي( عمادة
.ٖٕٗ،صٔج،(مٕٗٓٓىـٕٗٗٔ،ٔطإلسالمية،ا
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ـ أبي حنيفة يمزمو أكاًل كصف تمؾ الببلد بأنيا دار حرب فإف امتنع مف فالذؼ يريد أف يستدؿ بكبل

كىذا باب كاسع  ،عمى ما يخالف ما قالو أبك حنيفة ذلؾ، فميس لو االستدالؿ بكبلـ أبي حنيفة 

 لمباحث ،  كالذؼ يظير يدخل فيو مسائل كثيرة متعمقة باألقميات المسممة في ببلد الغرب كغيرىا

ا ىذه أف  المجمس أطمق القكؿ كلـ يقيده بأف تككف دار حرب أك غيرىا، فمع أنيـ بالنسبة لمسألتن

صل في دار الكفر أف تككف دار دخمكىا بأماف فاف ذلؾ ال يخرجيا مف ككنيا دار حرب، ألف األ

يف فقط كالتحقيق في مذىب أبي حنيفة أنو يقسـ الدار إلى قسم لكنيـ دخمكىا بعيد كأماف، حرب

صف بعض العمماء كما ك  كقد تككف الدار مركبة فييا المعنياف، ،دار الحرب دار اإلسبلـ ك 

كعمى أساس ىذا ، (ٔ)ليست بمنزلة دار االسبلـ كليست بمنزلة دار الحرب بعض الديار أنيا 

المجمس أنيـ ال يعتبركنيا دار  ال حجة لمف يقكؿ عففالمجمس يعتبر أف أكركبا دار حرب كعميو 

يأخذكا بمذىب أبي حنيفة ألنو منزؿ عمى دار الحرب خاصة، كما يقكؿ  حرب كلذلؾ ليس ليـ أف

 مف يجيب عف االعتراض  .بعض 

المسممكف  أف أبا حنيفة يفتي بجكاز أف يأخذ المسمـ الربا مف أىل تمؾ الديار  ال أف يدفع -ٕ

عمييا  كما ذاؾ إال ألف أمكاليـ حبلؿ لممسمميف باعتبارىـ دار حرب، فاالستيبلء (ٕ) ليـ الربا 

أف أبا حنيفة كمف معو أطمقكا القكؿ فمـ يقيدكه  لمباحث بيذه الصكرة عنده جائز، كالذؼ يظير

صراحة بأف يككف المسمـ ىك الذؼ يأخذ ، كىذا ما ذكره المجمس في القرار، كلكف المتتبع لسياؽ 

المنتفع ال  قكليـ كأمثمتيـ  يظير لو أنيـ يعنكف أف يككف المسمـ ىك اآلخذ ألنو بذلؾ يككف ىك

المتضرر، كالمجمس يقكؿ إذا كاف المدار عمى النفع فإف المسمـ في مسألتنا ىك المنتفع ألنو 

                                 


 .ٜٓٔ،صٔج،،د.ط،د.ت(عاملالكتب)د.م:،اآلداب الشرعية والمنح المرعية،:مشسالدينابنمفلحٔ

دارد.م:)،وقفات ىادئة مع فتوى إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في المجتمعات الغربية،صالح:الصاويٕ
 .ٕٔٔصد.ت(،،،د.طاالندلساخلضراء
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شعيبا ينتفع بحصكؿ التممؾ لمسكف كىك أكثر نفعا مف الماؿ المدفكع، كفي نظرؼ أف في ذلؾ ت

 . كأبعاد لو عف مناطو ، كىك ككف ماؿ الحربي مستباح بغير مقابل  ر،لؤلم

المناط الخاص كما يراه  ا بعد ذكر مستمسؾ كل فريق في ىذه الجزئية، ىك محل تحقيقكما ييمن

يجعل مف  مميف محل خاص ينظر فيو بمناط خاصالمجمس يرػ أف دار غير المسألف المجمس، 

 . ، أخذا  بمذىب أبي حنيفة التعامل بالربا فيو مستثنى مف أصل التحريـ

ؿ منزلة الضركرة ىي المستند األقكػ إذا تحققت، كعميو  أف القكؿ بالحاجة التي تنز  الخالصة :

يظير جميًا  استعماؿ تحقيق المناط الخاص في ىذه الفتكػ ، إما االعتماد عمى مذىب أبي 

حنيفة ىنا ففيو إشكاالت تجعل مذىب أبي حنيفة كفتكػ المجمس ال تتكارد عمى محل كاحد، كذلؾ 

قيقة ىك أخذ لماؿ الحربي برضاه في صكرة بيع، ألف أبي حنيفة  يقكؿ إف ىذا في الح ألف مذىب

، كالمسمـ ىك  زيادةلم ، كال ينطبق ذلؾ عمى المسألة إذا كاف غير المسمـ ىك اآلخذ مالو مستباح

 .الدافع ليا

 . (ٔ)حكـ العمل في مطاعـ تبيع لحـو الخنزير :المطمب لثاني

 مكاسب التعمق بي ـ ماامسمـ أحكعرفة ال، مف ي ببلد غير المسمميف ة إليوجاحال تدعكمما 

اعـ التي يباع كعميو كاف اختيار ىذه الفتكػ عف حكـ عمل المسمـ في المط ، معاشالكتحصيل 

ككيف تناكؿ المجمس ىذه الحاؿ كحقق المناط الخاص فيو ليخرج الفتكػ التي  فييا لحـك الخنزير

 يراىا مناسبة لمسائل كمف ىك في حكمو .

 

 

                                 
 م.ٜٜٛٔأكتوبرٔٔ-ٜىـ،ادلوافقلـٜٔٗٔمجادياآلخرةٕٓ-ٜٔأيرلندا،-(،منفتاوىالدورةالثانية،دبلنٕ/ٕٔ)ٕٖفتوى(ٔ)
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 رار المجمس:الفرع األوؿ : نص ق

: أنا مسمـ أعمل في ما يعرؼ بمحبلت المكدكنالدز، كىي محبلت تبيع األطعمة  السؤاؿ

كالمأككالت الخفيفة، كفي الكاقع فإف ىذا المحل يبيع لحـك الخنزير، ككما تعممكف فإنو ليس مف 

كجة السيل أف يجد المرء عمبًل آخر يقتات منو، كذلؾ بسبب ضعف المرتبات، عممًا بأف لدؼ ز 

 عمى كشؾ أف تضع مكلكدًا، كأنا الكحيد الذؼ أعمل مف أجل أف أعكليا.

كذلؾ أكد أف أشير إلى أف المحل يبيع مأككالت أخرػ مثل السندكيشات المحشكة بالبيض أك 

 البيرجر. فيل يتكجب عمي أف أترؾ ىذه الكظيفة كأبحث عف غيرىا؟

ص قطعية صريحة في كتابو، أما بيعو : إف هللا عز كجل حـر أكل لحـ الخنزير بنصك  الجواب

فإنو مما ثبت في السنة تحريمو، فعف جابر بف عبدهللا رضي هللا عنيما أنو سمع رسكؿ هللا صمى 

إف هللا كرسكلو حـر بيع الخمر كالميتة كالخنزير “هللا عميو كسمـ يقكؿ عاـ الفتح كىك بمكة: 

 ”.كاألصناـ

ير تحريمو بنص حديث رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فالكاجب عميؾ فاألصل في ىذا العمل المقترف ببيع الخنز 

أف تبحث عف سبب آخر لمرزؽ، فإف لـ تجد عمبًل حبلاًل كال مصدرًا طيبًا لكسب رزقؾ، فإف كاف 

ال يضر بؾ أف تطمب مف المسؤكليف عف العمل أف يعفكؾ مف بيع الخنزير فيجب عميؾ أف 

ير مسمـ ممف يعمل معؾ أف يكفيؾ ىذا األمر كتعمل أنت تفعل ذلؾ، أك تطمب مف عامل آخر غ

فيما سكػ ذلؾ مف األعماؿ التي ليس فييا حرمة، فإف تعسر عميؾ كل ذلؾ فبل بأس باستمرارؾ 

في العمل الحالي إذا لـ يكف عندؾ مف الدخل ما يقـك بكفايتؾ، مع بذؿ الكسع في الحصكؿ 

 عمى عمل آخر يخمك مف الحراـ.
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 ي:  بياف تحقيق المناط الخاص في الفتوى:الفرع الثان

المناط الخاص فييا عمى النحك  تبيف استعماؿ المجمس لتحقيق عد تتبع ما كرد في ىذه الفتكػ ب

 تي: اآل

 قسـ المجمس حاالت السائل كأعطى لكل حالة حكـ . -ٔ

، كأف فيو إعانة عم  -ٕ ى نظركا في مناط القكؿ بتحريـ بيع لحـ الخنزير، كىك  النص المحـر

، فأفتكا بالتحريـ  المحـر كىك أكل لحـ الخنزير، ككجدكه متحققا في حاؿ ىذا السائل كما يشبيو

 تحقيقًا لممناط 

 ثـ نظركا في خصكص حالو مف حيث: -ٖ

، كأف ال آخر صكؿ عمى عمل :  كذلؾ بأنو ال يستطيع الح الحاجة الماسة التي بو  - أ

 لحاجة يحـر ىذا العمل  .، كبدكف تحقق ىذه اكمف يعكؿ  يككف  لو دخل يكفيو

: كذلؾ بأف يطمب مف المسؤكؿ أف  قدرتو عمى تفادؼ مباشرة المحـر أك عدـ قدرتو  - ب

ال طمب مف أحد العامميف معو مف غير  يعفيو مف بيع لحـ الخنزير كيقـك ىك باألعماؿ األخرػ، كا 

ف لـ يترتب عمى إ ،، فأفتكا بكجكب ذلؾ عميو  المسمميف أف يكفيو ىذا األمر كىك يتكفل بعممو

 . شيء مف ذلؾ  ما يسبب فقداف كظيفتو كىك في تمؾ الحاجة الممحة

ال جاز لو ذلؾ العمل ، كفي  كا  ، بشرط بذؿ الكسع في الحصكؿ عمى عمل مباح يخمك مف المحـر

 كرفعًا لمحرج .ذلؾ استثناء لو مف الحكـ بالتحريـ  تحقيقًا لممناط الخاص 

 كيحل بالحاجة  لغيره ، كىك أخف مف المحـر لمذاتو كاعتبركا ىذا الفعل مف المحـر  - ث

 كسياتي في التعميق .
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 الفرع الثالث: التعميق عمى تحقيق المناط الخاص في الفتوى:

بالنسبة إلى اعتبار أحكاؿ السائل المختمفة مف تحقق الحاجة مف عدميا كمدػ قدرتو عمى تفادؼ 

فيذا ىك األصل الذؼ  ، الخاص متحقق أك ال ما إذا كاف المناطك  ، مباشرة ىذا الفعل المحـر

يبنى عميو النظر ، ألف الحكـ ينزؿ عمى الكاقع كال بد إذا كاف ىناؾ استثناء مف حكـ عاـ أف 

 مع كركد النصمنو محل صحيح لبلستثناء كالرخصة يككف ذلؾ الكاقع لو خصكصية تجعل 

أف  لمباحث المكمف، كالذؼ يظير ، كىذا يعتمد عمى مدػ تحقق الحاجة كدرجة أثرىا عمى المانع

، كلعميـ كذلؾ رأكا ىذا مف  المجمس قد اعتبر الحاجة التي ذكرىا السائل كأف ليا تأثيرا في الحكـ

: )الحرمة العمماء، يقكؿ القرافي  ، كىذا معتبر عند المحـر لغيره كىك أخف مف المحـر لذاتو

أخف منيما في المحـر لذاتو، كالمكركه عندنا في المحـر لعارض، كالكراىة في المكركه لعارض 

فافيـ( .  كلذلؾ قالكا بجكاز استمراره في عممو مع بذؿ الكسع في البحث عف عمل آخر، تقديرًا 

 لمحاجة أك الضركرة بقدرىا، كىذا تحقيق لممناط الخاص في الفتكػ .

ذلؾ قد يأتي فمدار األمر عمى تشخيص الكاقع كاعتبار الحاجة عمى ىذا السائل كمف يعكؿ، كل

يقكؿ أف الحاجة التي تنزؿ عمى المكمف ال تعتبر بل  أك يخالف في القاعدة مف يخالف ليس ألنو

 ألنو رأػ اآلتي: 

أف ىذه الحاجة التي في مسألتنا ليست بدرجة يستثنى معيا السائل مف الحرمة كقد صرحت بيا 

ك غالبًا  حيث  يعد اإلعانة النصكص، كقد أعاف عمى المحـر إعانة تفضي إلى المحـر يقينًا أ

عمى المحـر محرمًا، ككل كسيمة مكصمة إلى محـر كمعصية تككف محرمة قطًعا، كهللا جل كعبل 

ـِ َكاْلُعْدَكافِ } يقكؿ:  ْث قاؿ   ، ( ٕ) المائدة : اآلية:  {َكَتَعاَكُنكا َعَمى اْلِبرِّ َكالت ْقَكػ َكاَل َتَعاَكُنكا َعَمى اإلِْ
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النظر في مآالت األفعاؿ معتبر مقصكد شرعًا، كانت األفعاؿ مكافقة أك  ) :اإلماـ الشاطبي 

مخالفة، كذلؾ أف المجتيد ال يحكـ عمى فعل مف األفعاؿ الصادرة عف المكمفيف باإلقداـ أك 

 . ( ٔ) ( باإلحجاـ إال بعد نظره إلى ما يؤكؿ إليو ذلؾ الفعل

زؿ عميو الحكـ، كمف ىنا يأتي أىمية تحقيق كلذلؾ عممنا أف الخبلؼ إنما ىك في الكاقع الذؼ ين

 .  ، كالذؼ ُيبنى عمى الكاقع  المناط الخاص في الفتكػ 

كبعد اعتبار  : أف المجمس بعد كضع االحتماالت الممكنة لمسائل كمف في حكمو،الخالصة

لذلؾ  عف الحكـ العاـ المحل كخركجو خصكصيةراعيًا أعطى الحكـ م الحاجة عند السائل ،

 ، مراعية لممكمف مع بقاء التكميف . ، بما يجعل الفتكػ مطابقة ما أمكف لمقاصد الشرعلعارض ا

 (2)المطمب الثالث:  وضع ماكينات السحب اآللي في محل تجاري يممكو مسمـ

 خاص مدخبًل إذا ما ترجح تحريـ يرػ الباحث أف لتحقيق المناط ال ىذا مثاؿ لبعض الفتاكػ التي

 أما ثـ كاف ىناؾ شيء مف المشقة الشديدة التي قد تمحق صاحب المحل،  محل الفتكػ  المعاممة

ا راعاة خصكصية السائل لعدـ كجكدىفييا بنظر عاـ كلـ ير أف ىناؾ حاجة لم نظر فقد المجمس

نما أكرد ،ألنيـ قالكا بجكازىا   ، مع ابداء الرأؼ في الفتكػ .                      لبياف ذلؾ  ىا الباحثكا 

 : وؿ: نص قرار المجمسالفرع األ 

: ىل يجكز لصاحب محل تجارؼ تركيب ماكينة يسحب منيا الزبائف النقكد بطريق السؤاؿ 

ر الزبكف في تسديد دينو  بطاقات االئتماف حيث إنو يترتب عمى ىذه البطاقات دفع الربا إذا قص 

 ؟ نةفي الكقت المحدد لو. عممًا بأف صاحب المحل يستفيد أجرة مقابل كضع الماكي

                                 
.ٚٚٔ،ص٘ج،الموافقاتالشاطيب،(ٔ)

شرة،للمجلساألورويبلإلفتاءوالبحوثادلنعقدةمبدينةباريسَنمهوريةفرنسا،يفالفرتةمن:(،منفتاوىالدورةالعاديةالثامنةعٛٔ/٘)ٜٔٔفتوى
مٕٛٓٓمتوز)يوليو(٘-ٔىـادلوافقلـٜٕٗٔرجبٕ–مجادىاآلخرةٕٚ
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: الماكينات التي تنصب في المحبلت الخاصة لتكفير ىذه الخدمة مف أجل الحصكؿ الجواب

عمى الماؿ بطريق ىذه الماكينات، ال كجو لحرمتيا أك منعيا؛ فإنيا كسيمة لتكفير مبمغ مف الماؿ 

إما ىك مف رصيد الذؼ يسحبو في البنؾ أك مف قبيل القرض، أما دفع زيادة ربكية عمى ىذا 

رض فيك مف فعل المقترض. أما حصكؿ صاحب المحل عمى شيء مف الفائدة مف أجل تكفير الق

 ىذه الماكينة، فإنما ىك أجرة عمى الخدمة التي يقدميا لمناس.

 الفرع الثاني: بياف تحقيق المناط الخاص في الفتوى: 

ميا أف التي مف أبرز ميا -يظير أف المجمس بناًء عمى القكؿ بجكاز كضع ماكينة الصراؼ 

 تية:حل السائل  اتبع الخطكات اآلفي م  -تقرض بالفائدة 

في ىذه الفتكػ تحقيق المناط الخاص، إنما نظركا في المناط العاـ إلباحة اإلجارة ـ يستعمل ل -ٔ

 عمكمًا، ككجدكه متحققًا في حاؿ السائل   .

 . ب المحل مف صاح حكمكا بعدـ التحريـ لعدـ تحقق مناطو كىك التعامل المباشر بالربا  -ٕ

 التعميق عمى تحقيق المناط الخاص في الفتوى:الفرع الثالث: 

عدـ استعماؿ المجمس لتحقيق المناط الخاص إنما كاف لعدـ الحاجة إليو، ال مف  ناحية عدـ 

االعتداد بو عند تغير المعطيات كالكاقع، كعند المشقة  كالحاجة إلى التخفيف كاالستثناء بالنسبة 

، فالمجمس نظر إلى أف األصل براءة  ىك الصكاب المتعيف لك اتفقنا في الحكـ،  كىذا  لمسائل

ذمة السائل مف ىذا االقتراض الربكؼ ألنو مف فعل المقترض كليس مف فعل السائل، كالذؼ يأخذه 

أف ىذه المسألة، مف اإلجارة المحرمة  لمباحث ىك لمخدمة التي يقدميا لمناس،  كلكف الذؼ يظير

كىي تحصيل المكاف الذؼ تركب فيو ىذه المكينة لتككف كسيمو لبلقراض بالربا  لحرمة المنفعة

في الفتاكػ الكبرػ: ) قاؿ ابف حبيب: كقد  ؿ الشيخ تقي الديف ابف تيمية، قا كىي منفعة محرمة
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نيى ابف عمر أف يكرؼ الرجل بيتو أك حانكتو ممف يبيع فييا الخمر.... كمف فعل ما نيي عنو 

مف يعصر خمرا، أك أكرػ داره أك حانكتو ممف يبيع فييا الخمر تصدؽ بجميع بأف باع كرمو م

،   ىذا فيما بينو  ، فيذا في الخمر كال شؾ أف الربا أشد، فقد تكعد هللا آكمو بالحرب(ٔ) الثمف(

كبيف البنؾ، إما ما بينو كبيف زبائف البنؾ فإف الخدمة التي يقدميا ليـ إنما  ىي مف اإلعانة عمى 

  ، كال كجو لمف استدؿ يقاعدة أف الحراـ ال يتعدػ لذمتيف، فميس ىذا محميا ـ الغالب كقكعوالمحر 

َتْيِف َسَأْلُت َعْنُو ) قاؿ في رد المحتار:  ـَ ال َيَتَعد ػ إلى ِذم  كما ُنِقَل َعف َبْعِض الَحَنِفي ِة مف َأف  الَحَرا

َمِبيِّ َفَقاَؿ: ُىَك َمْحمُ  َياَب اْبَف الش  اَس َيْأُخُذ ِمْف الشِّ ـْ ِبَذِلَؾ، َأم ا َمْف َرَأػ الَمك  ـْ َيْعَم كٌؿ َعَمى َما إَذا َل

ـ  َيْأُخُذُه ِمفْ  ـ  ُيْعِطيِو آَخَر ُث كقد ذكرت ىذا  ، (ٕ) ( َذِلَؾ اآلَخِر َفُيَك َحَراـٌ  َأَحٍد َشْيًئا ِمف الَمْكِس، ُث

 القاعدة في الفتكػ كلـ يستدلكا بيا . ىذه لـ يذكركاالكجو كالرد عميو لتتمة الفائدة، مع أف المجمس 

إال إذا كاف ىناؾ  ، ىك القكؿ بالمنع لما ذكرنا مف األدلة أف األقرب في رأػ الباحث : الخالصة

إلزاـ حككمي أك ما يشابيو يعّيف ىذا المحل لكضع مثل ىذه الماكينة، كيترتب عمى امتناعو 

محاجة كتحقيقًا لممناط الخاص، مع السعي لرفع ىذا فيرخص لو في ذلؾ مراعاة ل ضرر بالغ،

 الحاؿ المتضمف لمخالفة شرع هللا باإلعانة عمى الربا كتساىل فيو . 

 (3)المطمب الرابع : حكـ عمل الترجمة في حالة ترجمة ما ال يرى المترجـ صحتو

 التي يظير منيا مطمب ىذه الفتكػ،تتنكع الفتاكػ بتنكع حاالت السائميف، كبيف أيدينا في ىذا ال

مع المسمـ في جميع الحاجة الممحة لكجكد العمماء الذيف يبينكف لمناس أحكاـ الديف التي تسير 

                                 
.ٕٛٛ،صٙج،الفتاوى الكبرى،ابنتيمية(ٔ)
.ٖ٘ٛ،صٙج،رد المحتار،ابنعابدين(ٕ)
م.ٕٗٓٓينايرٗ-ٖٕٓٓ/ٕٔ/ٖٔىـ،ادلوافقلـٕٗٗٔذيالقعدةٓٔ-ٙأيرلندا،-(،منفتاوىالدورةالثانيةعشرة،دبلنٕٔ/ٛ)ٙٚوىفت(ٖ)
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، كسنعرض بعكف هللا إلى بياف تحقيق المناط الخاص الذؼ استعممو المجمس في  مناحي حياتو

 : كذلؾ بعد ذكر نص القرار كما يميىذه الفتكػ، كنعمق عميو، 

 ص قرار المجمس.الفرع األوؿ: ن

: أنا مقيـ في المممكة المتحدة كأعمل مترجمًا لمراكز صحية، خدمات اجتماعية، معكنات  السؤاؿ

مالية، إلى غير ذلؾ، كأكاجو مشكمة في عممي، كىي: أف بعض الزبائف يأتكف إلّي لمقياـ بترجمة 

لتدخل لتكذيب أقكاليـ، أقكاليـ، فأفعل ذلؾ كأنا أعمـ أنيـ يكذبكف فيما يقكلكف، كليس لدؼ حق ا

 فيل أنا مذنب بسككتي عف ذلؾ؟

: عمل المترجـ مشركع فيما تجكز ترجمتو، كمف ذلؾ ما ينقمو المترجـ مف أقكاؿ الناس  الجواب

 إلى مؤسسات الدكلة، كدار القضاء كمراكز الخدمات الصحية كاالجتماعية كغيرىا.

الناس لترجمة ما يصرحكف بو ليذه فإذا كنت مكظفًا في مؤسسة مف ىذه المؤسسات كيأتيؾ 

المؤسسات، فبل تكمف نفسؾ البحث في صدؽ ىذه األقكاؿ؛ ألف هللا لـ يكمفؾ بذلؾ، كليس ىك 

ف كاف أصحابيا غير صادقيف  مف مشمكالت كظيفتؾ، فبل حرج عميؾ فيما تترجـ مف أقكاؿ كا 

كاف ذلؾ ال يؤدؼ إلى فييا، كغاية ما يطمب منؾ ىنا إذا تحققت مف كذبيـ أف تنصح ليـ، إذا 

 مفسدة أكبر مف مفسدة الكذب، كال يتسبب في مخالفة قانكنية.

ككذلؾ إذا كنت مترجمًا خاصًا، فأنت غير مكمف بالبحث عف صدؽ زبائنؾ، كال يجكز لؾ تتبع 

عكراتيـ أك تسيء الظف بيـ. فإف حصل لؾ عمـ يقيني أف القكؿ الذؼ تترجمو كذب يؤدؼ إلى 

امًا كاف أك خاصًا، فبل يجكز لؾ أف تعيف صاحبو عمى ذلؾ، لقكلو تعمى: اقتطاع حق معصـك ع

ـِ َكاْلُعْدَكاِف{  ْث  .(ٕالمائدة: )}َكَتَعاَكُنكا َعَمى اْلِبرِّ َكالت ْقَكػ َكاَل َتَعاَكُنكا َعَمى اإلِْ

 الفرع الثاني: بياف تحقيق المناط الخاص في الفتوى .
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حاؿ السائل ككيف استعمل تحقيق مع  مس محل الدراسة ر كيف تعامل المجفي ىذه الفتكػ ننظ

المناط الخاص، بما يكفل صحة تنزيل الحكـ عمى كاقع السائل كيجمع بيف مراعاة بعض جكانب 

 مف مصالح تعكد عميو كعمى المجتمعالخصكصية في سؤالو مع بقاء التكميف الشرعي كما فيو 

تحقيقًا لممناط  كل حاؿ بما يصمح لو ، قسمكا أحكاؿ السائل كافتكا فيكقد حصل ذلؾ بحيث 

 :تي ذلؾ عمى النحك اآل كافك الخاص 

 التي يقـك بيا السائل، كأنيا  األصل إباحة الترجمة أف صّدر المجمس الفتكػ ببياف   -ٔ

طمبكا مف السائل  ثـ،  األصل صدؽ ىؤالء الناس فيما يريدكف ترجمتو كأف ،ة مشركع إجارة

، بشرط أف ال يؤدؼ ذلؾ إلى مفسدة أكبر، كال  قق مف كذبيـمناصحة مف يترجـ ليـ إذا تح

 ذؼ يحصل بو رفع الحرج عف السائل ، ال ، كذلؾ تحقيقًا لممناط الخاص يتسبب في مخالفة قانكنية

إذا كاف يعمـ أنو بيذه الترجمة يعيف عمى اقتطاع حق معصـك فبل يجكز لو  بينكا لو أنو  -ٕ

ما يحصل بو النفع كيخمك مف عاـ كىك إباحة اإلجارة فيالحكـ ال مناط لعدـ بقاء ذلؾ الفعل

 .الضرر

 ى تحقيق المناط الخاص في الفتوى:الفرع الثالث: التعميق عم

 بعد النظر في استعماؿ المجمس لتحقيق المناط الخاص في ىذه الفتكػ تبيف اآلتي:

، فيي بيع ال خبلؼ في أف األصل في عمل الترجمة الحل   :لمعامة  أىمية تحرير الفتكػ  -ٔ

منفعة مف المنافع المباحة، لكف الذؼ قد يشكل عمى البعض قكؿ المجمس أف غاية ما يطمب مف 

أنيـ فرقكا بيف  لمباحث ىذا المترجـ أف ينصح ليـ مع أنو قد تحقق مف كذبيـ، كالذؼ يظير

لعمل ، فحرمكا عميو ىذا ا الكذب الذؼ يقتطع بو الحقكؽ،  كالكذب الذؼ ال يؤثر في ىذا الباب

في الحالة األكلى كاكتفكا في الحالة الثانية بالطمب مف المترجـ أف ينصح أكلئؾ الناس إذا  تحقق 

ف ، أل مف كذبيـ، حيث إننا إذا لـ نّخرجيا عمى ىذا الكجو كاف المجمس كاقعا في التناقض
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  المكضع اآلخر حكمكا بالتحريـ معالمجمس جمع بيف مجرد الطمب مف السائل أف ينصح كفي 

أف الحاؿ كاحد فما الفرؽ بيف مف تحقق  مف كذب المترجـ لو كمف عمـ بكذبو الذؼ يقتطع بو حق 

، كفي نظر الباحث أف الفتكػ كىي تعرض عمى عكاـ الناس تحتاج زيادة تحرير كتكضيح  معصـك

 تناقض فييا . كيتكىمكف مف أجل أال يختمط األمر عمييـ 

 ىذا التحرير، فيظير ذلؾ في اآلتي:ما يخص تحقيق المناط الخاص بعد ذكر    -ٕ

التفريق بيف مختمف حاالت السائل ككاقعو كاعتبار ما يؤكؿ إليو فعمو مف مصالح أك   - أ

مفاسد  كذلؾ أنو كما ذكرنا مرارًا، أف النظر العاـ لمنكع ال يكفي لتنزيل األحكاـ حيث أف ذلؾ قد 

كجكد مانع مف عذر كنحكه مف يؤدؼ إلى عكس مراد الشارع إما لتخمف المقصد الشرعي أك لم

حصكؿ أمر لو تأثير في الحكـ، كيظير ذلؾ في قكليـ: ) ..يطمب منؾ ىنا إذا تحققت مف 

كذبيـ أف تنصح ليـ، إذا كاف ذلؾ ال يؤدؼ إلى مفسدة أكبر مف مفسدة الكذب، كال يتسبب في 

د الشرع بما يضمف .  كال يخفى أف المجمس بيذا المسمؾ تحرػ تحقيق مقاص (ٔ)مخالفة قانكنية (

، كفي مثل ىذا مف مراعاة  كتجنيبو العنت كالمفسدة صاحب الحاجة جمب المصمحة لمسائل

المقاصد كالكاقع، يقكؿ ابف القيـ في مثل ذلؾ : )ىذا فصل عظيـ النفع جدًا كقع بسبب الجيل بو 

أف الشريعة  غمط عظيـ عمى الشريعة أكجب مف الحرج كالمشقة كتكميف ما ال سبيل إليو ما يعمـ

 (ٕ) الباىرة التي في أعمى رتب المصالح ال تأتي بو...(

كبيذا استعممكا بتحريـ الترجمة إذا أدت إلى أخذ حق معصـك ،  اعتبركا المآؿ فقالكا - ب

، كىك لمناط الخاص فيياا ، ككل كسيمة  ، ألف الترجمة حينيا تككف مف اإلعانة عمى المحـر محـر

                                 
ٜٚنصالقراريفىذاالبحث،ص (ٔ)
 .ٔٔ،صٖج،إعالم الموقعين،ابنالقّيم (ٕ)
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َكَتَعاَكُنكا َعَمى اْلِبرِّ }حرمة قطًعا، كهللا جل كعبل يقكؿ: مكصمة إلى محـر كمعصية تككف م

ـِ َكاْلُعْدَكافِ  ْث    . (ٕاآلية  المائدة: )  {َكالت ْقَكػ َكاَل َتَعاَكُنكا َعَمى اإلِْ

ككذلؾ فإف الكسائل تأخذ حكـ المقاصد،  قاؿ ابف القيـ: )فكسائل المحرمات كالمعاصي في 

إفضائيا إلى غاياتيا كارتباطاتيا بيا، ككسائل الطاعات كالقربات في  بحسب كراىتيا، كالمنع منيا

 (ٔ)غايتيا(  محبتيا، كاإلذف فييا بحسب إفضائيا إلى

: أف المجمس األكركبي في ىذه الفتكػ بعد تقرير الحكـ العاـ المنطبق عمى النكع  والخالصة

، كفي الكقت نفسو  جكازكىك ال كأعطاىا حكمًا خاصاً  في عممو نظر في بعض حاالت السائل

بعد النظر في مناطيا الخاص لتتحقق  منعكا مف الترجمة التي تؤدؼ إلى أخذ الحقكؽ ، كىذا

 مقاصد الشرع كينتفي الضرر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 .ٖ٘ٔ،صٖج،ادلرجعالسابق(ٖ)
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 ق المناط الخاص في فتاوى التمويلالمبحث الثاني: تطبيقات تحقي

مجمس محل الدراسة بمسمؾ سيذكر الباحث في ىذا المبحث ما يظير لو مف مدػ عناية ال 

تحقيق المناط الخاص كتطبيقو في فتاكػ التمكيل كمطابقتو لما ذكرنا عمى لساف األئمة مف 

 مراعاة المقاصد الشرعية كالكاقع المراد تنزيل الفتكػ فيو .

 (ٔ) حكـ التكرؽ المطمب األوؿ :                            

استعماؿ المجمس تحقيق المناط الخاص  مفًا يظير فيومخت يذكر الباحث في ىذا القرار مثاالً س

في القكؿ بالمنع احتياطًا ، كذلؾ في مسألة التكرؽ كالتي ىي في األصل جائزة ، كسيككف بياف 

 ذلؾ فيما يأتي مف فركع ىذا المطمب . 

 الفرع األوؿ:  نص القرار  .

، كالحع أف المجامع ناقش المجمس مكضكع )التكرؽ( الذؼ تجريو بعض المصارؼ اإلسبلمية

 الفقيية قد اتخذت في ىذا المكضكع قرارات ىامة، كنخص بالذكر قرار مجمع الفقو اإلسبلمي

الدكلي المنبثق عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي في دكرتو التاسعة عشرة في إمارة الشارقة )دكلة 

 يساف )إبريل(ن ٖٓ-ٕٙىػ، المكافق ٖٓٗٔجمادػ األكلى  ٘-ٔاإلمارات العربية المتحدة( مف 

ـ، كالذؼ كضع معيار التكاطؤ أك الترتيب في المعاممة حدًا فاصبًل لتعريف التكرؽ المنظـ، ٜٕٓٓ

                                 
متوزٗ–حزيران)يونيو(ٖٓىـ،ادلوافقلـٖٓٗٔرجبٕٔ-ٛتركيا،–الدورةالتاسعةعشرة،استانبول(منقراراتٜٔ/ٕ)ٗٛقرار(ٔ)

مٜٕٓٓ)يوليو(






ٜٔ 



التكاطؤ يجعل  سكاء أكاف التكاطؤ ضمنيًا أـ صريحًا، أـ صار عرفًا كعادة ممارسة، كاعتبر كجكد

ة العالـ اإلسبلمي بيذا المعاممة ربًا محضًا. ككذلؾ قرار المجمع الفقيي اإلسبلمي التابع لرابط

 ـ تجنب الربا.الخصكص، كالذؼ أكد ضركرة ككف السمعة مقصكدة لذاتيا حتى يت

كقد قرر المجمس تبني ىذه القرارات المجمعية كدعكة ىيئات الرقابة في المؤسسات المالية 

ة اإلسبلمية في أكركبا كخارجيا إلى العمل عمى تطبيق ىذه القرارات ألىميتيا في كضع الصكر 

الصحيحة لمممارسات المالية اإلسبلمية، كخصكصًا في ىذا الكقت الذؼ تتطمع فيو السمطات 

كالدكائر المالية في الدكؿ األكركبية إلى المصرفية اإلسبلمية كتسعى إلى تفيـ أغراضيا 

مكا  ف تطبيقيا في البمداف األكركبية.كمضامينيا كا 

 رار .قيق المناط الخاص في القالفرع الثاني: بياف تح

التكرؽ المقصكد في القرار ىك ما يسمى بالتكرؽ المصرفي، كىك بصكرة مبسطة  أف   : توطئة

كفي الغالب تككف مرابحة، ثـ تككِّل البنؾ في بيعيا نقدًا،  -تشترؼ مف البنؾ بضاعة باألقساط 

ا النكع كفي الغالب يبيعيا البنؾ عمى متعاقديف معو سمفًا، فبل قبض لمسمعة كال تصرؼ فييا كىذ

ىك الذؼ حرمتو المجامع الفقيية كما ىك مبيف في القرار، بخبلؼ التكرؽ عند الفقياء كالذؼ يتـ 

 .(ٔ)فييا  شراء السمعة مف تاجر باألقساط كبيعيا بنفسو نقدًا لغيره بعد أف يقبضيا 

بعد ىذه التكطئة نعرض لكيفية تعامل المجمس محل الدراسة لتحقيق المناط الخاص في ىذا 

فقياء متحقق في لقرار بخصكص التكرؽ المصرفي، كىل المناط الذؼ جاز بو التكرؽ عند الا

 التكرؽ المصرفي .

                                 
َورُُّق الَمْصَرِفيُّ ،رياضالرشود (ٔ)  .ٛٔٔم،ص:ٖٕٔٓ-ىـٖٗٗٔ،ٔط،وزارةاألوقافوالشؤوناإلسالمية،قطر،الت َّ



ٜٕ 



يبلحع في ىذه الفتكػ تبني المجمس  لقرارات المجامع الفقيية في مسألة التكرؽ المنظـ  -ٔ

ؽ كليس القائمة بحرمتو عند التكاطؤ، أك إذا ترجح أف السمعة عبارة عف مجرد معمكمات في األكر 

 . ( ٔ)ىناؾ سمعة حقيقية 

المجمس في ىذا القرار أف الكاقع في أكركبا يبرز تطمع السمطات كالدكائر المالية  الحع -ٕ

مكاف  في الدكؿ األكركبية إلى المصرفية اإلسبلمية كتسعى إلى تفيـ أغراضيا كمضامينيا كا 

 تطبيقيا في البمداف األكركبية .

 ق المناط الخاص في القرار:ى تحقيالفرع الثالث : التعميق عم

 في ىذا القرار أف المجمس تبعًا لممجامع الفقيية قاـ باآلتي: ظيري

جعل المعيار في حكـ ىذه المعاممة ىك ككجكد التكاطؤ فاذا ثبت حصكلو خرجت  -ٔ

المعاممة مف حكميا العاـ عند الفقياء إلى مناط خاص كُحكـَ بحرمتيا،  مع أف األصل جكاز 

كذلؾ  كىذا مف استعماؿ تحقيق المناط الخاص في محمو الصحيح ،،  ( ٕ) ياءالتكرؽ عند الفق

عمى التكاطؤ كككف السمعة ليست مقصكدة كال حقيقية، مما يجعل في ىذه المعاممة  والشتمال

 المعاممة ليس فييا سمعة حقيقية، تحايبل ظاىرا عمى الربا، إذ ال معنى مف البيع كالشراء إذا كانت

 . (ٖ) ابف عباس ) دراىـ بدراىـ ]يعني متفاضمة[ دخمت بينيما حريرة(بل ىي كما قاؿ 

كقاؿ ابف القيـ في إعبلـ المكقعيف: ) فإف مف أراد أف يبيع مائة بمائة كعشريف إلى أجل، فأعطى 

نما ىي  سمعة بالثمف المؤجل ثـ اشتراىا بالثمف الحاؿ، كال غرض لكاحد منيما في السمعة بكجو، كا 

                                 
إلسالميالدويلادلنبثقعنمنظمةادلؤمتراإلسالمييفدورتوالتاسعةعشرةيفإمارةالشارقة)دولةاإلماراتالعربيةادلتحدة(انظر:قراررلمعالفقوا(ٔ)

م،رللساجملمعالفقهياإلسالميلرابطةالعاملاإلسالمييفدورتوالسابعةٜٕٓٓنيسان)إبريل(ٖٓ-ٕٙىـ،ادلوافقٖٓٗٔمجادىاألوَل٘-ٔمن
 م.ٖٕٓٓ/ٕٔ/ٚٔ-ٖٔىـالذييوافقؤٜٗٔ/ٓٔ/ٖٕ-ٜٔادلنعقدةمبكةادلكرمة،يفالفرتةمنعشرة

.ٙٛٔ،صٖج،كشاف القناع،ٜٕٛ-ٜٕٚ،ج،ص،األمٕٙ٘،صٕ،جالمقدمات الممهدات،ٜٗ،صٖ،جاذلداية(ٕ)
.ٛٗ،ٚٗ،صٙج،مصنف ابن أبي شيبةيفابنأيبشيبة،أخرجو(ٖ)





ٜٖ 



دخمت بينيما حريرة، فبل فرؽ بيف ذلؾ  -يعني متفاضمة-: دراىـ بدراىـ اس ابف عبكما قاؿ 

 . (ٔ) كبيف مائة بمائة كعشريف درىما ببل حيمة(

كسبب النظر الخاص ىنا كتحقيق المناط الخاص ىك تغير المعطيات كاإلجراءات كالكاقع ليذه 

 المعاممة مما جعميا ربا محضا كما يقكؿ المجمس .

الجديد في أكركبا إال كىك تطمع السمطات كالدكائر المالية في الدكؿ مبلحظتو لمكاقع  -ٕ

مكاف تطبيقيا في البمداف األكركبية، كانت مف تحقيق المناط  األكركبية إلى المصرفية اإلسبلمية كا 

فكاف القكؿ بحرمة ىذا النكع مف التكرؽ سببًا لكضع الصكرة الصحيحة لمممارسات  الخاص،

 ا يكفل:المالية اإلسبلمية، بم

 شرعية المعامبلت المصرفية في أكركبا . - أ

اقتناع السمطات األكركبية بخصكصية المعامبلت اإلسبلمية كمصداقيتيا، مما يدعكىا  - ب

 لؤلخذ بيا مما يككف فتحًا لممسمميف في أكركبا مع ما يتبع ذلؾ مف المصالح . 

، كالحكمة  كحفظيا شريعةكفي ذلؾ تحقيق لممناط الخاص المراعي لمتغيرات، بما يحقق مقاصد ال

المتضمنة لفقو المكازنات، إذ لك لـ يبلحع المجمس ىذا التغير لكاف المجمس جامدًا عمى الصكرة 

الظاىرة لممعاممة عند الفقياء دكف أف بنفذ إلى مقاصدىا كمآالتيا ،  كضماف عدـ الكقكع في 

با  كالمشعر بقبكؿ المعامبلت العينة المحرمة الحاصمة بالتكاطؤ، ككذلؾ راعى المستقبل في أكرك 

اإلسبلمية لضماف عدـ فكات ىذه المصالحة الشرعية عمى المستفتي أك ذلؾ المجتمع الذؼ يطبق 

كقد أثنى ابف القيـ رحمو هللا عمى مثل ىذا الفقو الدقيق الذؼ يراعي فيو المفتي  عميو ىذا القرار،

 الحاؿ كالمآؿ بما يحقق مقصكد الشرع  فقاؿ:

                                 
.ٕٜ،صٖ،جإعالم الموقعينابنالقيم، (ٔ)
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الفقو، كَمف أفتى الناس بمجرد المنقكؿ في الكتب عمى اختبلؼ ُعرفيـ، كعكائدىـ،  ) كىذا محض

يف أعظـ مف جناية  ، كأضل، ككانت جنايتو عمى الدِّ كأزمنتيـ، كأحكاليـ، كقرائف أحكاليـ: فقد ضل 

َمف طب ب الناس كميـ عمى اختبلؼ ببلدىـ، كعكائدىـ، كأزمنتيـ، كطبائعيـ، بما في كتاٍب مف 

الطب عمى أبدانيـ، بل ىذا الطبيب الجاىل، كىذا المفتي الجاىل: أضر ما يككناف عمى  كتب

 .  ( ٔ) أدياف الناس، كأبدانيـ، كهللا المستعاف(

استعمااًل  حقيق المناط الخاص في ىذا القرار: أف المجمس محل الدراسة قد استعمل تالخالصة

ف كاف  كالمجمسمنو ما يككف احتياطيًا ،  يظير أف تحقيق المناط الخاص ليس كمو تيسيريًا بل كا 

نما تبعًا ليا، لمقاصد  اً قيقتح فقد حـر ىذه المعاممة لـ ينفرد بيذا القرار دكف المجامع الفقيية، كا 

 لمجتمع المسمـ في أكركبا . في اممصمحة العامة ل اكتحقيق الشرع مف تحريـ الربا

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .ٛٚ،صٖج،إعالم الموقعين،ابنالقيم (ٕ)
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 (1) ر بالشراءالمطمب الثاني :  حكـ بيع المرابحة لآلم

 الفرع األوؿ: نص الفتوى 

: شخص يتاجر ببيع األدكات الكيربائية المنزلية بالتقسيط، كطريقة البيع أف يأتي الزبكف السؤاؿ

كيطمب سمعة كيربائية بمكاصفات معينة، فيحدد لو البائع ثمنيا بالتقسيط قبل تجييز طمبو، فإف 

 ق اشترػ لو ثـ أخذ القيمة مقسطة؟كاف

ال يجكز القياـ ببيع البضاعة )أدكات كيربائية أك غيرىا( قبل تممكيا؛ لحديث حكيـ بف  :الجواب

نما يجكز لمبائع الكعد بو، كيراعى فيو ما يصح بو “حزاـ عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ال َتِبع ما ليس عندؾ، كا 

 بتكافر الشركط كالخطكات التالية:بيع المرابحة. كألجل كذلؾ 

مف طالب البضاعة )اآلمر بالشراء( أف يشترييا بعد أف يقـك المأمكر )البائع(  الكعد أواًل:

بإحضارىا لو. كىك كعد ممـز حسب قرارات المجامع الفقيية، كذلؾ لحماية البائع مف نككؿ 

خسر في المشترؼ )اآلمر بالشراء(، بحيث إما أف يجبر قضاء بتنفيذ الكعد، أك يعكض البائع إف 

 ب نككلو.الصفقة شيئًا بسب

 الشراء( حسب المكاصفات المطمكبة.يقـك البائع بشراء البضاعة لمصمحة )اآلمر ب ثانيًا:

ثمف العاجل اآلجل بعد شرائو لمبضاعة كحيازتو ليا يقـك ببيعيا لآلمر بالشراء الكاعد، بال ثالثًا:

 حسب االتفاؽ.

 الفرع الثاني : بياف تحقيق المناط الخاص في الفتوى .

 في ىذه الفتكػ عمى النحك اآلتي: بتحقيق المناط الخاص قاـ المجمس

 ذكركا األصل في المسألة كىك أف اإلنساف ال يجكز لو أف يبيع ما ال يممؾ . -ٔ
                                 

(،يفالدورةالعاديةالثامنةعشرة،للمجلساألورويبلإلفتاءوالبحوثادلنعقدةمبدينةباريسَنمهوريةفرنسا،يفالفرتةمن:ٖ/ٛٔفتوى) (ٔ)
.مٕٛٓٓمتوز)يوليو(٘-ٔلـىـادلوافقٜٕٗٔرجبٕ–مجادىاآلخرةٕٚ
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اعتبركا الكعد الممـز جائزا في ىذه المسألة، لضماف حق المأمكر ) البائع ( ، كال يعتبر  -ٕ

 .( ٕ) يدخل في ككنو باع ما ال يممؾ، كال(ٔ) عقدا جديدا داخبل في النيي عف بيعتيف في بيعة

 الفرع الثالث: التعميق عمى تحقيق المناط الخاص في الفتوى .

سمؾ المجمس المسمؾ الصحيح بذكر أصل المسألة كىك عدـ جكاز بيع ما ال يممؾ،  -ٔ

كبيع ما ال يممؾ يككف ببيعو عينًا معينة يممكو الغير، ثـ يذىب ليشترييا، كىذا يصدؽ عميو أنو 

 ما ال يممكو، كما ليس عنده .باع 

مف حكـ بيع ما ال يممؾ أف يأخذ البائع كعدًا مف المشترؼ عمى الشراء إذا  أخرجكا -ٕ

اشتراىا مف مالكيا، كىك في المصارؼ كالبنكؾ غالبا ما يككف كعدا ممزما، لضماف إتماـ عممية 

ممـز ما يترتب عمى العقد مف الشراء مف البائع المأمكر بالشراء . كرأكا أنو ال يترتب عمى الكعد ال

انتقاؿ الممؾ كلزـك الضماف كغير ذلؾ، كىذه فركؽ جكىرية يظير بيا الفرؽ بيف ىذيف 

كعتبركا أف السمعة في المسألة حقيقية كمقصكدة ، كالكعد إنما ىك لعدـ كجكد ،   (ٖ)األمريف

ؾ مجمع الفقو المبيع في ممؾ البائع مع كجكد حاجة عامة إللزاـ الطرفيف ، كما صرح بذل

 .   (ٗ)اإلسبلمي

كالحقيقة أف الناظر في عقكد المرابحة لآلمر بالشراء لدػ غالب البنكؾ اإلسبلمية كمثميا مسألتنا 

نما ُتخبره أنو في حاؿ ُنككلو  ىذه،  ال ُتمـز اآلمر بالشراء بإتماـ الصفقة قبل تكقيع عقد البيع، كا 

ؾ سيبيع البضاعة التي اشتراىا، فإف خسر فييا عف إتماـ الصفقة بعد كعده بالشراء فإف البن

                                 
،ص٘ج،،وقالااللباين:حديثحسن،إرواءالغليل(ٖٕٔٔ):،بابالنهيعنبيعتٌنيفبيعة،رقمالسننيفالرتمذي،أخرجؤ

ٜٔٗ-ٔ٘ٓ.
،قالاألرنؤوط:صحيحلغًنه.(ٖٖٓ٘):،بابيفالرجليبيعماليسعنده،رقمالسننيفابوداود،أخرجو (ٕ)
،(مٜٜٙٔ،ٔططُبععلىنفقةشركةبيتادلالالفلسطيينالعريب،)د.م:،بيع المرابحة لآلمر بشراء،حسامالدين:بنموسىا (ٖ)

 .ٕٚص:
ٔٔ٘(قراراتوتوصياترلمعالفقواإلسالمي،ص:ٚٔ/ٙ()ٚ٘ٔيفقرارهرقم) (ٗ)



ٜٚ 



تحمل اآلمر بالشراء مقدار تمؾ الخسارة، فإذا قبل اآلمر بالشراء ىذا الشرط فبل حرج فيو ، كىذه 

 المسألة ليا مآخذ كثيرة كمختمفة ، فمف العمماء مف نظر فييا مف ناحية صكرة العقد كشركطو ،

غير ذلؾ مف المأخذ ، كلسنا بصدد مناقشتيا في ىذا كمنيـ مف نظر فييا مف ناحية مقصكده ، ك 

 البحث المختصر .

 القائل بالجكاز، لما يأتي : األخذ بالقكؿ األيسر يرػ الباحثلكف ك 

فيو مراعاة لحاؿ المسمميف في أكركبا ، السيما مع تكافؤ األدلة أك تقاربيا فإنو مف دالئل  -ٔ

 ،   (ٔ)كصًا في أمكر المعامبلت الترجيح في الشريعة التي مبناىا عمى التيسير خص

ال يظير في المعاممة غرر أك جيالة، كما ليس فيو تحايل عمى الحراـ، إنما تجنبًا لو ،   -ٕ

) ـْ ،  (ٕ) بعقكد مستكفية لمشركط ، كقد قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ: )اْلُمْسِمُمكَف َعَمى ُشُركِطِي

لكجكد  قكؿ بأنو تحايل عمى الحراـكالمشترؼ فييا يشترؼ ليبيع لغيره كىك أمر جائز ، كال

ىك اجتياد مف قائمو اعتمد فيو عمى سد الذريعة ، كال تخصص النصكص العامة  االتفاؽ

 التي تقكؿ أف األصل في المعامبلت الحل ، باالجتياد .

 والخالصة : 

أف المجمس استعمل تحقيق المناط الخاص في ىذه الفتكػ كراعى الكاقع الخاص لممسمميف في 

كبا ، مف حيث تكفر دكاعي كقكعيـ في الربا الصريح إذا لـ يأخذكا بيذا الرأؼ ، كنظركا في أكر 

مآؿ عدـ القكؿ بجكاز ىذه المرابحة  ، كقالكا بالجكاز معتمديف عمى ما سبق مف المآخذ ، كفي 

 . ذلؾ تحقيق لممناط الخاص كمكافقة لمكاقع

                                 
 .ٓٛص:م(،ٜٚٛٔ،ٕ،طمكتبةوىبةالقاىرة)،إلسالميةكما تجريو المصارف ابيع المرابحة لالمر بشراءالقرضاوي، (٘)
.ٖٖٓٔ،صححوااللباينيفإرواءالغليلرقم:ٜٖٗ٘،كتاباألقضية،رقم:السننأخرجوابوداود،يف (ٙ)



ٜٛ 



فتاء والبحوث، أف وروبي لإلمجمس األ ونخمص بعد ذكر ىذه النماذج المختارة مف فتاوى ال

 مريف:أالمجمس قد اجتيد في تحقيق المناط الخاص في فتاويو مراعيًا 

، كىك تغير  يفتي لو بخصكصو ذؼأمر متعمق بالكاقعة التي يفتي فييا كالمجتمع ال -ٔ

الظركؼ المحيطة كالمعطيات، بحيث يككف لكل فتكػ خصكصيتيا، كلك كاف ىناؾ مف أفتى في 

تختمف ظركفيا  بغير ذلؾ ، حيث مف العمماء المتقدميف أك الذيف يعيشكف في ببلد أخرػ مثميا 

 ابالغ اف لتغير المعطيات المحيطة أثر إعف ظركؼ المسمميف في أكركبا كما يشبييا مف الببلد، ف

في الفتكػ، بحيث يجعل ذلؾ الكاقع غير ذلؾ الكاقع الذؼ نزؿ فيو الحكـ ابتداًء، أك ذلؾ الكاقع 

 . خر مف العالـآمشابو في محل ال

مر متعمق بالشخص السائل، كىك ماقد يعرض لئلنساف مف عكارض الدىر كالظركؼ أ -ٕ

 النصكص ستثناء مف عمـك الحكـ، كما دلت عمى ذلؾمتيسير كااللبحيث يتكجو أف يككف محل 

 قكاعد الشرع كمقاصده.ك 

تاكيو مف بعض الغيكريف، لكف لمنقد في بعض ف ىذا كقد كاف المجمس كما ىك حاؿ غيره محبلً 

ف المجمس كما يظير يقاسي بسبب حرصو عمى إقد ُيقاؿ في ذلؾ، كيل لمشجي مف الخمي، ف

األخذ بأيدؼ المسمميف في تمؾ الديار إلى ما يثبتيـ عمى دينيـ، مع الحرص عمى عدـ المساس 

أمر يحتاج عناية دقيقة  ، كىذا بأصكؿ األحكاـ كثكابت الديف التي ال تتغير بتغير الزماف كالمكاف

يصمح في بعض الحاالت دكف بعض، كيرجى منو ك  يككف مف أىمو مع شيء مف اإلقداـ الذؼ

نما الذؼ يؤسف أف ُيفتى في ببلد اإلسبلـ كحكاضره ك تحصيل المصالح الشرعية كدرء المفاسد،  ا 

 مف الخطأ الجسيـ إلى أصل ، كىذا ، فيتحكؿ االستثناء بمثل ما يفتى لؤلقمية المسممة في الغرب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكل يؤخذ مف كبلمو كيرد ماعدا المعصـك كيبقى أف 
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 الخاتمة:

يخمص الباحث بعد ىذه الفصوؿ السابقة التي ذكر فييا ما يرى أنو ييـ موضوع تحقيق المناط 

 تي:ألوروبي لإلفتاء والبحوث، إلى اآلالخاص في الفتوى وتطبيقاتو فى فتاوى المجمس ا

اص في الفتكػ مف أىـ كأنفع مراحل الفتكػ كأصدقيا في التعبير أف تحقيق المناط الخ -ٔ

 عف مقاصد الشرع، كحسف تنزيل األحكاـ عمى المكمفيف.

أف النظر المقاصدؼ ال يستقيـ بدكف اعتبار المناط الخاص في مرحمتي االجتياد، مرحمة  -ٕ

 . االستنباط كمرحمة التنزيل كالتي كانت محل البحث

كمف تبعيـ مف أئمة اإلسبلـ بتحقيق المناط الخاص في كصحابتو  ملسو هيلع هللا ىلصعناية النبي  -ٖ

 . فتاكييـ كاجتياداتيـ بما يحقق جمب المصالح لممكمفيف كدرء المفاسد عنيـ

حكاـ عناية المجمس األكركبي محل الدراسة بيذا المسمؾ الدقيق بما يضمف تنزؿ األ -ٗ

أكركبا كمف كاف  كالفتاكػ في محميا الصحيح الذؼ يراعى فيو خصكصية حاؿ المسمميف في

 . في مثل حاليـ



ٔٓٓ 



 :التوصيات

االجتياد، دراسة كتحقيقا  يكصي الباحث المختصيف بالعناية بيذا المسمؾ الدقيق مف مسالؾ -ٔ

 ، ككذلؾ تطبيقا في فتاكييـ كاجتياداتيـ.ىذا الباب يحتاج إلى مف لو باع في  أمركىك 

الطمبة الشرعييف  يؤصل ضع ماعناية بك الكما يكصي الجامعات كالمعاىد الشرعية بزيادة  -ٕ

بما يكفل الحصكؿ  ،في ىذا الباب الميـ يرقييـما ك فييا مف المقرارات المناسبة كالمتدرجة 

كبما فيو مف أىمية بالغة  ،عمى مخرجات ليا كعي بكاقع األمة ككاقع ىذا النكع مف االجتياد

ا في ىذا البحث ما إذا لـ يؤخذ كفق ضكابطو التي تضبطو كالتي ذكرن ؛مع مافيو مف خطر

 . نرػ أنو مف أىما كأبرزىا

 

وهللا الموفق إلى الخيرات، والحمد هللا الذي بنعمتو تتـ الصالحات، وصمى هللا وسمـ عمى نبينا 

 دمحم وعمى آلو وصحبو أجمعيف، والحمد هلل رب العاليف.
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 قائمة المصادر والمراجع

 :المراجع بالمغة العربية

ه في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، بف مبركؾ ، اختبلؼ الداريف كآثار األحمدؼ : عبد العزيز 

ـ ( ،  ٕٗٓٓىػ  ػػػػػػػػػٕٗٗٔ، ٔطالمدينة المنكرة : عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، )

 .ٔج

اإلسنكؼ: عبد الرحيـ بف الحسف، نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ، ) بيركت: دار الكتب 

 .ٕـ(، جٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔ، ٔطالعممية ، 

 -ىػ ٘ٔٗٔ، ٔطاألصبحي: مالؾ بف أنس مالؾ، المدكنة، ) بيركت: دار الكتب العممية، 

 .ٖـ(، جٜٜٗٔ

اآلمدؼ: أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف دمحم بف سالـ الثعمبي، اإلحكاـ في أصكؿ 

 .ٕاألحكاـ، تحقيق: عبد الرزاؽ عفيفي،)بيركت: المكتب اإلسبلمي، د.ط،د.ت(، ج

 ٔ) المطبعة السمفية ،طصحيح البخارؼ ،  عبدهللا دمحم بف إسماعيل البخارؼ ،البخارؼ ، أبك 

 ق (ٖٓٗٔ

البصرؼ: أبك الحسيف دمحم بف عمي الطيب المعتزلي ، المعتمد في أصكؿ الفقو ،  تحقيق: خميل 

 . ٔىػ (، ج ٖٓٗٔ،  ٔطالميس ،) بيركت: دار الكتب العممية ، 
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سيف بف عمي بف مكسى الخسرجردؼ الخراساني، السنف الكبرػ، تحقيق البييقي: أحمد بف الح

 .(  ـٖٕٓٓ ٔطدار الكتب العممية،  )دمحم عبد القادر عطا،

،)بيركت:  مكتبة لبناف ناشركف،  التيانكؼ: دمحم الفاركقي ، كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك

 .ٕـ(، جٜٜٙٔ، ٔط

بد الحميـ بف عبد السبلـ الحراني المعركؼ بػابف ابف تيمية : تقي الديف أبك العباس أحمد بف ع

تيمية، مجمكع الفتاكػ،تحقيق: عبد الرحمف بف دمحم بف قاسـ،)د.ـ: مجمع الممؾ فيد لطباعة 

 . ٜٔـ(، جٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔالمصحف الشريف، د.ط، 

: الجديع : عبد هللا، القرارات كالفتاكػ الصادرة عف المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث، ) د.ـ

 ـ(.ٖٕٔٓ، ٔطمؤسسة الرياف ناشركف، 

ـ(، ٖٜٛٔ، ٔطالجرجاني: عمي بف دمحم بف عمي، التعريفات،  ) بيركت: دار الكتب العممية، 

 .ٔج

الجصاص: أبك بكر ، أحكاـ القراف، تحقيق: عبد السبلـ دمحم عمي شاىيف، بيركت: دار الكتب 

 .ٔـ، جٜٜٗٔىػ ػ ٘ٔٗٔ، ٔطالعممية ، 

الصحاح، تحقيق : أحمد عبد الغفكر عطار،) بيركت: دار العمـ لممبلييف  الجكىرؼ: أبك نصر ،

 . ٘ـ( ، ج ٜٚٛٔ -  ىػ ٚٓٗٔ، ٗط، 
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الحراني: أبك عبد هللا بف حمداف بف شبيب بف حمداف النميرؼ الحنبمي، آداب المفتي كالمستفتي، 

 ىػ (.ٜٖٚٔ، ٖ) بيركت، المكتب اإلسبلمي، ط

ف ثابت أبك بكر، الفقيو كالمتفقو، تحقيق : عادؿ الغرازؼ، الخطيب البغدادؼ: أحمد بف عمي ب

 .ٕىػ (، جٕٔٗٔ)د.ـ: دار ابف الجكزؼ ،

الدارمي: أبك دمحم عبد هللا بف عبد الرحمف بف الفضل بف بيراـ بف عبد الصمد التميمي 

 السمرقندؼ ،سنف الدارمي، تحقيق: حسيف سميـ أسد الداراني، ) المممكة العرية السعكدية: دار

 .ٔـ(، جٕٓٓٓىػ ػ ٕٔٗٔ، ٔالمغني لمنشر كالتكزيع، ط

ىػ ػ ٕٙٗٔ، ٔالدىمكؼ : شاه  كلي، حجة هللا البالغة،  تحقيق: السيد سابق، ) دار الجيل، ط

 .ٔـ( ، جٕ٘ٓٓ

، ) قطر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،  ُؽ الَمْصَرِفيُّ  ٖٗٗٔ، ٔطالرشكد: رياض ، الت َكرُّ

 ـ(. ٖٕٔٓ -ىػ 

 ٔطيسكني: أحمد ، نظرية المقاصد عند الشاطبي، ) د.ـ: الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي، الر 

 ـ(.ٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔ، 

 ـ(.ٕ٘ٓٓزايدؼ : عبد الرحمف ، االجتياد بتحقيق المناط كسمطانو، )د.ـ: دار الحديث، د.ط، 
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حريز الزرعي : أبك عبد هللا شمس الديف دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بف بف القيـ ا

المشيكر بابف القيـ الجكزية ، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، تحقيق:دمحم عبد السبلـ إبراىيـ، 

 .ٔـ( ، جٜٜٔٔىػ ػ ٔٔٗٔ، ٔ) بيركت: دار الكتب العممية، ط

: أبك عبد هللا شمس الديف دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بف حريز الزرعي بف القيـ ا

الجكزية، عدة الصابريف كذخيرة الشاكريف، ) دمشق: دار ابف كثير، د.ط،  المشيكر بابف القيـ

 ـ(. ٜٜٛٔىػ ػ ٜٓٗٔ

 .ٕالزرقا : مصطفى أحمد، المدخل الفقيي العاـ، ) د.ـ: د.ف،د.ط،د.ت(، ج

الزركشي : بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر ، البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،  ) د.ـ: دار 

 . ٔـ( ، جٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔاألكلى،  الكتبي ، الطبعة

السبكي: تقي الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ بف حامد بف يحيى ، 

 .ٖـ(، جٜٜ٘ٔاإلبياج شرح المنياج،)بيركت: دار الكتب العممية ،د.ط، 

السبكي: أبك الحسف تقي الديف عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ بف حامد بف يحيى ، 

 .ٕاكػ السبكي،) بيركت: دار المعارؼ،د.ط،د.ت(، جفت
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ِجْستاني : أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدؼ )ت  السِّ

ىػ(، سنف أبي داكد، تحقيق: دمحم محيي الديف عبد الحميد ، باب: العنب يعصر خمرا، ٕ٘ٚ

 .ٖج

ـ،( ٜٜٛٔىػ ػ ٜٓٗٔ،  ٔرفة: بيركت، طالسرخسي: شمس الديف، المبسكط، ) دار المع  

 .ٕ،ج

: أبك دمحم عز الديف عبد العزيز  بف عبد السبلـ، قكاعد األحكاـ في لعز بف عبدالسبلـ ا 

 -ىػ  ٗٔٗٔمصالح األناـ، ) القاىرة: مكتبة الكميات األزىرية ، طبعة جديدة مضبكطة منقحة، 

 .ٕـ( ، ج ٜٜٔٔ

 -ىػ ٔٔٗٔ، ٔطئر،)بيركت: دار الكتب العممية، السيكطي: جبلؿ الديف، األشباه كالنظا

 ـ( .ٜٜٓٔ

تحقيق: مشيكر  ، الشاطبي: أبك اسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف دمحم المخمي الغرناطي ، المكافقات

 .ٗـ(، جٜٜٚٔىػ/ ٚٔٗٔ، ٔط )د.ـ: دار ابف عفاف،  ، حسف

مجمة الشريعة  )،شقكير:  مجدؼ حسف أبك الفضل ،"تحقيق المناط كأثره عمى اختبلؼ الفقياء"

 . (ٜٕ،عٖكالقانكف،ـ
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:  أبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف المعركؼ بابف صبلح، أدب المفتي بف الصبلح ا

، ٕكالمستفتي، تحقيق: د. مكفق عبد هللا عبد القادر،) المدينة المنكرة: مكتبة العمـك كالحكـ ، ط

 ـ(.ٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ

لفحكؿ إلى تحقيق الحق مف عمـ األصكؿ، تحقيق: الشككاني: دمحم الممقب ببدر الديف ، إرشاد ا

 .ٕـ(، جٜٜٜٔ، ٔطأحمد عزك عناية،) د.ـ: دار الكتاب العربي، 

الصاكؼ : صبلح،  كقفات ىادئة مع فتكػ إباحة القركض الربكية لتمكيل شراء المساكف في 

 المجتمعات الغربية ،) د.ـ:  دار االندلس الخضراء ، د.ط،د.ت(.

زاؽ ، مصنف عبد الرزاؽ، تحقيق: حبيب الرحمف األعظمي،)د.ـ: المجمس الصنعاني: عبد الر 

 .ٓٔىػ(، جٖٓٗٔ، ٕطالعممي، 

ثار، تحقيق: شعيب األرنؤكط،  ) بيركت: مؤسسة الطحاكؼ:  ابك جعفر  ، شرح مشكل اآل

 .ٛـ(، ج ٜٗٗٔىػ،  ٘ٔٗٔ، ٔطالرسالة، 

 -ىػ ٕٔٗٔ، ٕطدار الفكر ،  ابف عابديف: دمحم أميف بف عمر، حاشية ابف عابديف،) بيركت:

 .ٙـ(، جٕٜٜٔ

ابف عاشكر: دمحم الطاىر بف دمحم بف دمحم الطاىر التكنسي، مقاصد الشريعة اإلسبلمية،)قطر: 

 .ٕـ(، جٕٗٓٓىػ ػ ٕ٘ٗٔكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، د.ط، 



ٔٓٚ 



الطبعة: عميش: دمحم بف أحمد بف دمحم، منح الجميل شرح مختصر خميل،)بيركت: دار الفكر ، 

 .ٜـ( ، جٜٜٛٔىػػ ػ ٜٓٗٔد.ط، 

العسقبلني: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضل الشافعي ، فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ،) 

 .ٕىػ، جٜٖٚٔبيركت: دار المعرفة، د.ط،

الغزالي: أبك حامد دمحم بف دمحم الطكسي ، المستصفى، تحقيق: دمحم عبد السبلـ،)بيركت: دار 

 .ٔـ(، جٖٜٜٔ، ٔطالكتب العممية، 

ابف فارس:  أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ، معجـ مقاييس المغة ، تحقيق: شياب الديف 

 ـ( .ٜٜٛٔ، ٕأبك عمرك، ) بيركت: دار الفكر، ط

الفتكحي: تقي الديف أبك البقاء دمحم بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي المعركؼ بابف النجار 

، ٕط اد،) د.ـ: مكتبة العبيكاف، : دمحم الزحيمي كنزيو حمالحنبمي، شرح الكككب المنير، تحقيق

 .ٗـ(، ج ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ

الفتكحي: دمحم بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي تقي الديف ابف النجار،  معكنة أكلي النيى شرح 

 -ىػ ٜٔٗٔ، ٔطالمنتيى، تحقيق: عبد هللا بف عبد المحسف التركي، )بيركت: مؤسسة الرسالة، 

 .ٖـ(، جٜٜٜٔ



ٔٓٛ 



الفيركز أبادػ: مجد الديف أبك طاىر دمحم بف يعقكب بف دمحم بف إبراىيـ بف عمر الشيرازؼ، 

لبناف : مؤسسة  -القامكس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، )بيركت 

 .ٔـ(، ج ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔ،  ٛطالرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

د الرحمف المالكي ، اإلحكاـ في تمييز الفتاكػ عف األحكاـ القرافي:أحمد بف إدريس بف عب

 ـ(. ٜٜ٘ٔدار البشائر،  كتصرفات القاضي كاإلماـ، )بيركت:

 .ٔالقرافي: أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي ، الفركؽ، )د.ـ: د.ف د.ط، د.ت(، ج

ؼ، تحقيق: القرطبي: أبك الحسف عمي بف خمف بف عبد الممؾ بف بطاؿ، شرح صحيح البخار 

 .ٔىػ (، جٖٕٗٔ، ٕياسر بف إبراىيـ، ) الرياض: مكتبة الرشد ،ط 

المرغيناني: برىاف الديف أبك الحسف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميل الفرغاني، اليداية في 

شرح بداية المبتدؼ، تحقيق: طبلؿ يكسف،) بيركت: دار احياء التراث العربي،د.ط،د.ت( ، 

 .ٖج

في معرفة الراجح مف الخبلؼ، ) بيركت: دار إحياء التراث العربي، المرداكؼ،  اإلنصاؼ 

 ت( . , د ، الطبعة الثانية د.ط

 مسمـ ، مسمـ بف الحجاج القشيرؼ ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت .



ٜٔٓ 



ابف مفمح : شمس الديف،  اآلداب الشرعية كالمنح المرعية ، ) د. ـ: عالـ الكتب، د.ط،د.ت( ، 

 .ٔج

: دمحم بف مكـر بف عمي أبك الفضل جماؿ الديف األنصارؼ الركيفعي األفريقي،  ابف منظكر

 .ٚىػ(، ج ٗٔٗٔ،  ٖط،)بيركت: دار صادر ،  لساف العرب

: ُطبع عمى نفقة شركة بيت  : حساـ الديف ، بيع المرابحة لآلمر بشراء ، ) د.ـ ابف مكسى

 ـ(. ٜٜٙٔ، ٔطالماؿ الفمسطيني العربي، 

يا محيي الديف يحيى بف شرؼ، ركضة الطالبيف، تحقيق: زىير الشاكيش، ) النككؼ: أبك زكر 

 .ٖـ(، جٜٜٔٔىػ ػ ٕٔٗٔ، ٖطد.ـ: المكتب اإلسبلمي، 

النككؼ: يحيى بف شرؼ، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج،  ) بيركت: دار إحياء التراث 

 .ٛىػ ( ، ج ٕٜٖٔ،ٕطالعربي ، 

خمف بف الفراء، العدة في أصكؿ الفقو، تحقيق: أحمد  أبك يعمى: دمحم بف الحسيف بف دمحم بف

 .٘ـ(، جٜٜٓٔ، ٕ)د.ـ:  د.ف، ط ، المباركي
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 المالحق

 فيرس اآليات -1

 الصفحة رقميا اآلية السورة

نُكـْ  الطبلؽ  ٔٔ ٕ َكَأْشِيُدكا َذَكْؼ َعْدٍؿ مِّ

ِبيلِ  النحل  ٗٗ ٜ َكَعَمى َّللّاِ َقْصُد الس 

 ٗٗ ٕٖ دٌ َكِمْنُيـ مُّْقَتِص  فاطر

ـْ ِإَلْيِو  األنعاـ ـْ ِإال  َما اْضُطِرْرُت ـَ َعَمْيُك َل َلُكـ م ا َحر   ٙٙ ٜٔٔ َكَقْد َفص 

 ٗٙ ٘ٗٔ َفَمِف اْضُطر  َغْيَر َباٍغ َكاَل َعاٍد َفِإف  َرب َؾ َغُفكٌر ر ِحيـ األنعاـ

يِف ِمْف َحَرٍج  الحج ـْ ِفي الدِّ  ٗٙ ٛٚ َكَما َجَعَل َعَمْيُك

ْف َحَرجٍ  المائدة  ٗٙ ٙ َما ُيِريُد َّللّاُ ِلَيْجَعَل َعَمْيُكـ مِّ

ـْ َسَكًنا  النحل ف ُبُيكِتُك  ٗٙ ٓٛ }َكَّللّاُ َجَعَل َلُكـ مِّ

َبا ِإف  البقرة َياَأيَُّيا ال ِذيَف آَمُنكْا ات ُقكْا َّللّاَ َكَذُركْا َما َبِقَي ِمَف الرِّ

َف َّللّاِ  ُكنُتـ مُّْؤِمِنيف{ }َفِإف ل ـْ  َتْفَعُمكْا َفْأَذُنكْا ِبَحْرٍب مِّ

ـْ اَل َتْظِمُمكَف َكاَل  ـْ ُرُؤكُس َأْمَكاِلُك ـْ َفَمُك ف ُتْبُت َكَرُسكِلِو َكاِ 

 ُتْظَمُمكف 

ٕٚٛ-

ٕٜٚ 

ٜٙ 

ـْ ِإَلْيِو  األنعاـ ـْ ِإال  َما اْضُطِرْرُت ـَ َعَمْيُك َل َلُكـ م ا َحر   ٗٙ ٜٔٔ َكَقْد َفص 

َباكَ  البقرة ـَ الرِّ  ٜٙ ٕ٘ٚ َحر 

َبا اَل َيُقكُمكَف ِإال  َكَما َيُقكـُ ال ِذؼ  البقرة ال ِذيَف َيْأُكُمكَف الرِّ

ْيَطاُف ِمَف اْلَمّسِ   َيَتَخب ُطُو الش 

ٕٚ٘ ٛٙ 



ٔٔٔ 



 الصفحة رقميا اآلية السورة

َبا ِإف َياَأيَُّيا ال ِذيَف آَمُنكْا ات ُقكْا َّللّاَ َكَذُركْا َما َبقِ  البقرة َي ِمَف الرِّ

 ُكنُتـ مُّْؤِمِنيف

ٕٚٛ ٜٙ 

ـِ  المائدة َكَتَعاَكُنكْا َعَمى اْلبرِّ َكالت ْقَكػ َكاَل َتَعاَكُنكْا َعَمى اإِلْث

 َكاْلُعْدَكافِ 

ٕ    ٜٚ – 

ٖٛ 
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 فيرس األحاديث -2

 رقـ الصفحة طرؼ الحديث

 ٜٙ اجتنبكا السبع المكبقات

 ٙٔ أجرؤكـ عمى النارأجرؤكـ عمى الفتيا 

 ٓٗ َأَحاِبَسُتَنا ِىيَ 

 ٙٙ اإلسبلـ يزيد كال ينقص

 ٙٙ اإلسبلـ يعمك كال ُيعمى

 ٖٜ اْلُمْسِمُمكَف َعَمى ُشُركِطِيـْ 

 ٙٚ إف هللا كرسكلو حـر بيع الخمر كالميتة كالخنزير كاألصناـ

ني أحب لؾ ما أحب لنفسي  ٕٛ -ٕٕ إني أراؾ ضعيفا، كا 

 ٕٔ اِؿ َأْفَضلُ َأؼُّ اأَلْعمَ 

 ٕٔ َأؼُّ الَعَمِل َأَحبُّ ِإَلى َّللا ِ 

 ٖٔ دعو ال يتحدث الناس أف دمحمًا يقتل أصحابو

 ٕٔ ُدل ِني َعَمى َعَمٍل َيْعِدُؿ الِجَيادَ 

 ٖٕ رطبا مف ذكر هللا

 ٕٔ عميؾ بالصـك فإنو ال ِعدؿ لو

ْكـِ َفِإن ُو اَل ِعْدَؿ َلوُ   ٕٕ َعَمْيَؾ ِبالص 

 ٕٓ بَلِف ُىَما َأْفَضُل اأْلَْعَماِؿ ِإال  َمْف َعِمَل ِبِمْثِمِيَماَعمَ 

 ٚٓٔ ال َتِبع ما ليس عندؾ



ٖٔٔ 



 رقـ الصفحة طرؼ الحديث

 ٕٕ ال يغضب

 ٕٗ تصدقف يامعشر النساء

 ٗٚ لعف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص آكل الربا، كمككمو، ككاتبو، كشاىديو"

 ٗٔ ٍت فإنما إثمو عمى مف أفتاهمف أفتى بفتيا مف غير َتَثبُ 

 ٜٕ لمف قتل مؤمنًا تكبة؟

ـَ الُمْسِمُمكَف ِمْف ِلَساِنِو، َكَيِدهِ   ٕٓ َمْف َسِم

 ٕ٘ َيا َعاِئَشُة َلْكاَل َقْكُمِؾ َحِديٌث َعْيُدُىـْ 

 ٕٙ-ٕ٘ إف الشيخ يممؾ نفسو



 


