بحث:

التكييف الفقيي في السياسة الشرعية ()2
آليتو وتطبيقاتو

ممخص البحث

()1

د .عصام صبحي شرير

إف التكييؼ الفقيي ضركرم لمشريعة اإلسبلمية عامة كلسياستيا خاصة ،فيك الذم يكفؿ

خمكدىا ،كصبلحيتيا لمتطبيؽ إلى يكـ القيامة ،كتمس الحاجة إليو في السياسة الشرعية ،فيك عمـ
تكثر نكازلو ،كتتشابؾ حكادثو ،كىك معترؾ صعب ،زلت فيو األقداـ ،كضمت بو األفياـ ،فكاف ال بد

مف إعماؿ آلياتو ،كتطبيؽ خطكاتو؛ ليككف االجتياد قكيمان ،كالحكـ سديدان.

كيتناكؿ ىذا البحث آلية التكييؼ الفقيي لمسياسة الشرعية كخطكاتو الثبلث ،كىي :تصكر

النازلة ،كت حرير األصؿ المشابو ليا ،ثـ تطبيقو عمييا ،ثـ يبيف دكر األدلة االجتيادية في تكييؼ
أحكاـ السياسة الشرعية ،ثـ التطبيؽ عمى ذلؾ بنكازؿ معاصرة ،تيسر الفيـ ،كتجمي القكاعد.

كخمص البحث بعد دراسة جممة مف النكازؿ كفؽ آلية التكييؼ الفقيي إلى :إباحة التصكير

اآللي مف حيث المبدأ ،كاباحة عقد التكريد ،كجكاز التطير بالمياه العادمة المعالجة نيائيان.

كما أكصى الباحث بتناكؿ مكضكعات السياسة الشرعية بمزيد مف البحث كالدراسة ،كخاصة

المسائؿ المعاصرة منيا ،كفؽ آلية التكييؼ الفقيي ،كخطكاتو ،كضكابط.

الكممات المفتاحية :التكييؼ الفقيي ،السياسة الشرعية.

Abstract:
Jurisprudence adaptation is essential for Islamic Sharia law in general and for its
policies in particular. It guarantees sustainability and relatedness of Sharia till the day of
resurrection and touches upon the need for it in Sharia policies. Jurisprudence
adaptation is a science that is numerous in contemporary overlapping applications. It is
also a complicated field in which feet slipped and conceptions went astray. Thus, it was
incumbent to promote its mechanisms and implement its steps so that diligence could be
sound and decision could be right. This research paper deals with jurisprudence
adaptation mechanism of Sharia law and the three steps of it which include
conceptualizing the incident, determining the origin similar to it and applying the
conceptualized incident on it. Afterwards, the research shows the role of diligence
evidences in adapting Sharia law policies to make it applicable on contemporary
incidents ease understanding and clarify rules.

)ُ) أستاذ الفقو وأصولو المساعد في جامعة األقصى بغزة – فمسطين ،حاصل عمى درجة العالمية (الدكتوراه) من جامعة
طرابمس بمبنان.
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الحمػ ػد هلل رب الع ػػالميف ،كالصػػػبلة كالس ػػبلـ عمػ ػػى أش ػػرؼ المرس ػػميف ،س ػػيدنا محم ػػد الصػ ػػادؽ
األميف ،كبعد:

إف الشػريعة اإلسػػبلمية شػريعة ربانيػػة؛ فيػػي خالػػدة صػػالحة لكػػؿ زمػػاف كمكػػاف ،كالػػذم يضػػمف

بقاءىا كذلؾ ،إعماؿ االجتياد بأنكاعو كآلياتو ،كالتكييؼ الفقيي أحد آليات االجتياد بؿ أىميا ،فيػك
الذم يعطي حكمان لمنكازؿ ،كيجيب عمى الحكادث ،مػف خػبلؿ تصػكرىا ،كفيميػا فيمػان دقيقػان ،كد ارسػة
ظركفيا كمبلبساتيا ،ثـ تحرير األصؿ المشابو ليا كتنزيمو عمييا؛ بغية أخذ حكمو.

كتمس الحاجة إلى التكييؼ الفقيي في نكازؿ السياسة الشرعية عمى كجو الخصكص؛ لتشابؾ
ُّ

مصالحيا كتنازعيا ،ككثرة مسائميا كتعقدىا.

كقد عرضت في بحث لػي سػابؽ حقيقػة التكييػؼ الفقيػي ،كحقيقػة السياسػة الشػرعية ،كأنكاعػو،

كالتمثيػػؿ لكػػؿ نػػكع منػػو ،كىػػذا البحػػث  التكييفففف الفقيفففي ففففي السياسفففة الشفففرعية ) )2تتمػػة
لس ػػابقو ،ففي ػػو ع ػػرض آللي ػػة التكيي ػػؼ الفقي ػػي لمسياس ػػة الش ػػرعية ،كدكر األدل ػػة االجتيادي ػػة في ػػو ،ث ػػـ

التطبيؽ عمى ذلؾ بمسائؿ معاصرة ،كقد عرضت بحثي ىذا كفؽ البنكد اآلتية:


مشكمة البحث:

يحاكؿ البحث أف يجيب عمى تساؤؿ رئيس ،كيحؿ مشكمة تتمثؿ في اآلتي:
ىل لمتكييف الفقيي دور في السياسية الشرعية ؟

كيتفرع عنو األسئمة اآلتية:

ُ .ما آلية التكييؼ الفقيي لمسياسة الشرعية ؟
ِ .ما دكر األدلة االجتيادية في تكييؼ أحكاـ السياسة الشرعية ؟
ّ .ما تطبيقات التكييؼ الفقيي في السياسة الشرعية.


منيج البحث:
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اعتمػدت فػػي بحثػي ىػػذا المػػنيل التكػاممي؛ ألنػػو المػنيل العممػػي المبلئػػـ لطبيعػة البحػػث؛ حيػػث

الكصؼ ،كالتحميؿ ،كاستقراء األقكاؿ ،كالمقارنة ،كالنقد؛ لمكصكؿ إلى الراجح ،كاستخبلص النتائل.


أىداف البحث:

اليدؼ الرئيس مف الدراسة ىك الكشؼ عف دكر التكييؼ الفقيي في السياسة الشرعية ،كيتفرع

عنو األىداؼ الثبلثة اآلتية:

ُ .بياف آلية التكييؼ الفقيي في السياسة الشرعية.
ِ .تكضيح دكر األدلة االجتيادية في تكييؼ أحكاـ السياسة الشرعية.
ّ .تجمية التنظير األصكلي بفركع فقيية معاصرة.



أىمية البحث :تكمن أىمية موضوع البحث في النقاط اآلتية:

ُ .ال ػػدكر الكبي ػػر لمتكيي ػػؼ الفقي ػػي ف ػػي السياس ػػة الش ػػرعية ،في ػػك يس ػػاعد ف ػػي تص ػػكر أحكامي ػػا،
كيضمف مركنتيا ،كيحقؽ تنزيميا بدقة عمى الكاقع المعاصر.

ِ .بياف آلية التكييؼ الفقيي ،فيي تساعد في تقكيـ االجتياد ،كبعده عف الزيغ كالضبلؿ.
ّ .تشتد الحاجة إلى التكييؼ الفقيي في السياسة الشرعية في زماننا ىذا؛ لكثرة كقائعيا ،كتجدد
نكازليا ،فيجيب عمييا كفؽ خطكات دقيقة ،كآلية كازنة.



ىيكمية البحث :وتشتمل عمى ثل ثة مباحث:

المبحث األكؿ :آلية التكييؼ الفقيي لمسياسة الشرعية.
المبحث الثاني :دكر األدلة االجتيادية في تكييؼ أحكاـ السياسة الشرعية.
المبحث الثالث :تطبيقات التكييؼ الفقيي في السياسة الشرعية.
المبحث األول

آلية التكييف الفقيي لمسياسة الشرعية
إف التكييػػؼ الفقيػػي _ باعتبػػاره شػػكبلن مػػف أشػػكاؿ االجتيػػاد_ ال بػػد أف يػػت نـ كفػػؽ آليػػة معينػػة،

تتكػػكف مػػف مجمكعػػة خط ػكات اجتياديػػة ،يسػػمكيا المجتيػػد بغيػػة الكصػػكؿ إلػػى حكػػـ شػػرعي لمنازلػػة
المعركضة ،كقد أشار ابف القيـ إلى ىذه الخطكات بقكلو " :كال يتمكف المفتي كال الحاكـ مف الفتػكل،

كالحكـ بالحؽ؛ إال بنكعيف مف الفيـ ،أحػدىما :فيػـ الكاقػع كالفقػو فيػو ،كاسػتنباط عمػـ حقيقػة مػا كقػع؛

بالقرائف كاألمارات كالعبلمات؛ حتى يحيط بو عممان.
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كالنػػكع الثػػاني :فيػػـ الكاجػػب فػػي الكاقػػع ،كىػػك فيػػـ حكػػـ اهلل الػػذم حكػػـ بػػو فػػي كتابػػو ،أك عمػػى لسػػاف

رسػكلو فػي ىػػذا الكاقػع ،ثػ نـ يطبػػؽ أحػدىما عمػى اآلخػػر ،فمػف بػذؿ جيػػده ،كاسػتفرغ كسػعو فػػي ذلػؾ لػػـ
يعدـ أجريف أك أج انر ،فالعالـ مف يتكصؿ بمعرفة الكاقع كالتفقو فيو إلى معرفة حكـ اهلل كرسكلو"(ُ).
فعبارتو _رحمو اهلل_ تشير إلى آلية التكييؼ الفقيي المتمثمة في خطكات ثبلث:

األولى :تصكر النازلة ،كىك المراد بقكلو "فيـ الكاقع ".

الثانية :تحرير األصؿ المشابو لمنازلة ،كىك المراد بقكلو" :فيـ الكاجب في الكقع".

الثالثففة :أشػػار إلييػػا بقكلػػو " :ثػػـ يطبػػؽ أحػػدىما عمػػى اآلخػػر" ،بمعنػػى أف يمحػػؽ النازلػػة باألصػػؿ ،أك
يطبؽ األصؿ عمى النازلة؛ بغية الكصكؿ إلى الحكـ الشرعي ،كتفصيؿ ىذه الخطكات كاآلتي:

أوالً :تصور النازلة:

كىػػي الخطػػكة األكلػػى فػػي عمميػػة التكييػػؼ الفقيػػي ،كقػػد سػػبؽ لػػي بيػػاف معنػػى التصػػكر ،كىػػك:

"حص ػػكؿ ص ػػكرة الش ػػيء ف ػػي العق ػػؿ ،كادراؾ الماىي ػػة م ػػف يي ػػر أف يحك ػػـ عميي ػػا بنف ػػي أك إثب ػػات"(ِ)،

تـ بيانيا سابقان_ ىي" :الحادثة التي تحتاج لحكـ شرعي"(ّ).
كالنازلة _كما ٌ
كما دمت أتحدث عف السياسة الشرعية؛ فإف تصكر نكازليا يعنػي :أف يكػكف المجتيػد عالمػان
بح ػكادث السياسػػة الشػػرعية عمم ػان دقيق ػان ،كفيم ػان عميق ػان ،يحػػيط بحقائقيػػا ،كظركفيػػا ،كمبلبسػػاتيا ،قبػػؿ

إصدار الحكـ الشرعي عمييا.

إف تصػػكر المجتيػػد لمنازلػػة أمػػر ضػػركرم ال بػػد منػػو؛ بغيػػة الكصػػكؿ إلػػى الحكػػـ الحػػؽ ،كقػػد

أرشػ ػػدنا النبػ ػػي  إلػ ػػى ىػ ػػذا المػ ػػنيل فػ ػػي سػ ػػنتو ،فكػ ػػاف ال يصػ ػػدر حكم ػ ػان ،كال يفتػ ػػي فتػ ػػكل؛ إال بعػ ػػد
االستفصاؿ عف الكاقعة ،كفيميا فيمان كامبلن ،كمف ىذه المكاقؼ عمى سبيؿ الذكر ال الحصر حػديث
ِ
س ِ
َن َي ْن َحر إِ ِبفلً ِب ُب َوا َنف َة ،فَف ََتَى َّ
فى
الن ِب َّ
ول المَّ ِو  أَ ْ
ثابت بف الضحاؾ  قاؿَ ( :ن َذ َر َر ُج ٌل َعمَى َع ْيد َر ُ
َ
اىمِ َّي ِ
فان ا ْلج ِ
فان ِفييفا وثَ ٌ ِ
ال َّ
َّفة
َن أَ ْن َح َر إِ ِبلً ِب ُب َوا َن َة ،فَقَ َ
 فَقَ َ
ت أَ ْ
ال :إني َن َذ ْر ُ
فن م ْفن أَ َْوثَ ِ َ
الن ِبفى َ :ى ْفل َك َ َ َ
فال رسفو ُل المَّ ِفو  :أََو ِ
يد ِم ْن أَ ْ ِ ِ
الَ :ى ْل َك َ ِ
ف ِب َنف ْذ ِ
ْر َك
ُي ْع َب ُد؟ قَالُوا :الَ ،قَ َ
ييا ِع ٌ
ْ
ان ف َ
َع َيادى ْم؟ قَفالُوا :الَ ،قَ َ َ ُ
ِ
ِ ِ َّ ِ
فو الَ وفَففاِ لِ َنف ْذ ٍ ِ
آد َم )(ْ) ،فقػػد استفصػػؿ النبػػي  عػػف
فن َ
يمففا الَ َي ْممِف ُك ْابف ُ
فَِإ َّنف ُ َ َ
ْر فففي َم ْعصف َفية المففوَ ،والَ ف َ

(ُ) ابف القيـ :ابف قيـ الجكزية ،إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف( ،القاىرة :دار الحديثُِْٓ ،ىػ_ََِْـ).ٖٕ/ُ ،

(ِ) الجرجاني :عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني ،التعريفات( ،بيركت :دار الكتب العممية ،طَُُّْ ،ق)،
ص ّٖ.

(ّ ) قمعجي كقنيبي :محمد ركاس قمعجي ،كحامد صادؽ قنبي ،معجـ لغة الفقياء( ،عماف :دار النفائس ،طَُِْٖ ،ق)،

ُْٕ.

(ْ) أبك داكد :سميماف بف األشعث األسدم السجستانيِٕٓ _ َِِ( ،ىػ) ،سنف أبي داكد ،كتاب األيماف كالنذكر ،باب ما

يؤمر بو مف الكفاء بالنذر ،ح ُّّٓ( ،ِّٔ/ّ ،دار الكتاب العربي) ،كقاؿ عنو األلباني :صحيح .األلباني :مشكاة

المصابيح ِ.ِِٖ/
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الكاقعة المسئكؿ عنيا مف المستفتي استفصاالن يحيط بظركفيا ،كمبلبساتيا المحتفة بيا ،قبؿ إصدار

فتكاه فييا.

كيشػػير الحػػديث أيض ػان إلػػى أف كثي ػ انر مػػف الكقػػائع _ كاف ظيػػر ببػػادئ االجتيػػاد الحكػػـ عمييػػا،

كالفتػػكل فييػػا_ إال أف الظػػركؼ المحيطػػة بيػػا ،كالمبلبسػػات المحتفػػة بيػػا ،تظيػػر ييػػر ذلػػؾ ،فالنػػذر

معركؼ حكمو مف كجكب الكفاء بو ،ن
لكف استفتاء الرجؿ النب ني  ،كتخصيصو المكاف "بكانة" ،يكىـ
بتقمي ػػد أى ػػؿ الجاىمي ػػة ،كى ػػذا يقم ػػب الحك ػػـ م ػػف الكج ػػكب إل ػػى الحرم ػػة إف قص ػػد األم ػػر ،فاحت ػػاج إل ػػى

استفصاؿ قبؿ بياف الحكـ.

كقد أكد العمماء ىذا المنيل ،فصايكا القاعدة المشيكرة التػي تقػكؿ " :الحكػـ عمػى الشػيء فػرع

عف تصكره"(ُ) ،فالحكـ الحؽ يحتاج إلى تصكر كامؿ كدقيؽ ،كاف لـ يكػف ذلػؾ التصػكر كػاف الخمػؿ
كالزلؿ في التكييؼ ،كبالتالي في الحكـ ،كيؤكػد ذلػؾ مػا سػبؽ أف نقمتػو آنفػان عػف ابػف القػيـ فػي أىميػة
فيـ الكاقع لممفتي كالحاكـ ،كالعمـ بحقيقتو ،كالقرائف كاألمارات المحيطة بو(ِ).

إف ىذا المعنى قد أشار إليو الشيخ القرضاكم بقكلو " :كمف أسباب الخطأ في الفتكل ،عدـ

فيـ الكاقع الذم يسأؿ عنو السائؿ فيمان صحيحان ،كيترتب عمى ذلؾ الخطأ في التكييؼ .)ّ( "..

لذا كاف ال بد مف تصكر المجتيد لمنازلة ،كفيميا مف خبلؿ اتباع جممػة مػف الخطػكات ،كىػي

ست كاآلتي(ْ):

ُ .جمػػع المعمكمػػات المتعمق ػػة بالنازلػػة محػػؿ البح ػػث ،بػػالتعرؼ عمػػى حقيقتي ػػا ،كأقسػػاميا ،كنش ػػأتيا،
كأسباب ظيكرىا ،كأبعادىا ،كظركفيا ،فاألمر يحتاج إلى استقراء نظرم كعممي ،كربمػا احتػاج األمػر

إلى معايشة الكاقع ،أك عمؿ استبانة ،أك جكلة ميدانية ،أك مقاببلت شخصػية؛ حتػى يتضػح لممجتيػد

ما كاف خافضان عميو فييا ،كألىمية ىذه الخطكة جاء فػي كتػاب عمػر بػف الخطػاب  سػابؽ الػذكر:

(ُ) السبكي :شيخ اإلسبلـ عمي بف عبد الكافي السبكي (ٕٔٓىػ) ككلده تاج الديف عبد الكىاب بف عمي السبكي (ُٕٕىػ)،
اإلبياج في شرح المنياج( ،بيركت :لبناف ،دار الكتب العمميةُُْٔ ،ىػ_ُٓٗٗـ) ،ُِٕ/ُ ،السبكي :اإلماـ تاج الديف عبد

الكىاب بف عمي ابف عبد الكافي السبكي ،األشباه كالنظائر ( ،بيركت :دار الكتب العممية ،طُ ُُُْ ،ىػ ).ّٖٖ /ِ ،

(ِ) ابف القيـ :إعبلـ المكقعيف ُ.ٖٕ/

(ّ) القرضاكم :يكسؼ القرضاكم ،الفتكل بيف االنضباط كالتسيب ( ،القاىرة :دار الصحكة لمنشر ،الطبعة األكلىَُْٖ ،ىػ
ُٖٖٗ -ـ) ،ص ِٕ.

(ْ) انظر :القحطاني :د .مسفر بف عمي بف محمد القحطاني ،منيل استخراج األحكاـ الفقيية لمنكازؿ المعاصرة( ،دراسة
تأصيمية تطبيقية ،رسالة دكتكراه ،جامعة أـ القرل ُُِْىػ َََِ -ـ) ،ّْٓ/ُ ،الصاعدم :مراحؿ النظر في النازلة ،بحث

منشكر في مؤتمر نحك منيل عممي أصيؿ لدراسة القضايا الفقيية المعاصرة ،الرياض ،ص اُٖ ،شبير :التكييؼ الفقيي ص

َٕ  ،الحصيف :د .عبد السبلـ بف ابراىيـ الحصيف ،تصكير النازلة كأثره في بياف حكميا ،بحث منشكر في مؤتمر نحك منيل
عممي أصيؿ لدراسة القضايا الفقيية المعاصرة ،الرياض ،ص ّٓ.
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آن والس َّفن ِة ،فَتَع َّفر ِ
( ا ْلفَيم ا ْلفَيم ِفيما ي ْختَمِج ِفي ص ْد ِر َك ِم َّما لَم ي ْبمُ ْغ َ ِ
ش َفباهَ،
فال َواألَ ْ
ف األَ َْمثَ َ
ْ َ
َْ َْ َ َ ُ
َ
فك ففي ا ْلقُ ْفر ِ َ
َ
ِ
س األُُمور ِع ْن َد َذلِ َك ،و ْ ِ
ِ
يما تََرى )(ُ).
َح ِّب َيا إِلَى المَّ ِوَ ،وأَ ْ
اعم ْد إِلَى أَ َ
َ
ثُ َّم ق ِ ُ َ
ش َب ِي َيا ف َ
ِ .معرفة المصطمحات الكاردة في النازلة ،كفيميػا عمػى حسػب مػراد أصػحابيا؛ ألف الفتيػا تصػكيب

ألعماؿ المكمفػيف كأقػكاليـ ،فكػاف معرفػة مصػطمح السػائؿ ضػركريان لفيػـ مػراده ،كلتكييػؼ الحكػـ بنػاء

عمػػى تمػػؾ الصػػكرة ،كخصكص ػان فيمػػا يتعمػػؽ بسياسػػة الخمػػؽ ،ممػػا يتغيػػر بتغيػػر األع ػراؼ كالعػػادات،

فقػديمان قػػالكا :فػػيمف يحمػػؼ ال يركػب دابػػة ،ككػػاف فػػي بمػد عػرفيـ فػػي لفػػظ الدابػة ىػػك الحمػػار خاصػػة،
اختصت يمينو بو ،كال يحنث بركػكب الفػرس ،كال الجمػؿ ،فالمجتيػد يفتػي فػي كػؿ بمػد بحسػب عػرؼ

أىمو ،كيفتي كؿ أحد بحسب عادتو(ِ).

كنحػػك ىػػذا كثيػػر فػػي السياسػػة الشػػرعية ،فمػػف نكازليػػا مػػا يحتػػاج إلػػى بيػػاف حقيقتيػػا ،كتفكيػػؾ

رمكزىا ،حتى يسيؿ تكييفيا ،كبياف حكميا ،مف مثؿ عبلقة الدكلة المسممة بغيرىا ،مما يتعمؽ بحالة

السػػمـ كالحػػرب ،كالدبمكماسػػية كالتجسػػس ،كالغيمػػة كالخػػداع ،كمػػف مثػػؿ المعػػامبلت الماليػػة؛ كالمرابحػػة،
كاإلجارة المنتيية بالتمميؾ ،كالشراكة المنتيية بالتمميؾ ،كالقراض أك المضاربة ،كالمشاركة كالمساىمة

المح ػػدكدة ،كالص ػػككؾ كالضػ ػرائب كالمك ػػكس ،كم ػػف مث ػػؿ المس ػػتجدات الطبي ػػة؛ كاالستنس ػػاخ ،كز ارع ػػة
األعضاء كنقميا ،كبنكؾ الحميب ،كالبصمة الكراثية ،كاإلجياض ،كأطفاؿ األنابيب ،كنحكىا.

ّ .مراجعػػة أىػػؿ االختصػػاص فػػي مكضػػكع النازلػػة ،بغػػرض بيػػاف دقائقيػػا كعػػرض بكاطنيػػا؛ امتثػػاالن
َى َل ِّ
فون  ،)ّ(فػإذا كانػت النازلػة ممػا يتعمػؽ بعمػـ
اس َلُوا أَ ْ
الفذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنفتُ ْم َال تَ ْعمَ ُم َ
لقكلو تعالى ..  :فَ ْ

االقتصاد يسئؿ أىؿ االقتصاد ،كاذا كانت مما يتعمؽ بالطب يسئؿ أىؿ الطب ،كاذا كانػت ممػا يتعمػؽ
بالسياسة سئؿ أىؿ السياسة ،كىكذا سائر العمكـ.
فبل بد مف خبػرة االقتصػادم لبيػاف حقيقػة المكػكس كالضػرائب ،كال بػد مػف خبػرة الطبيػب لبيػاف

حقيقة أطفػاؿ األنابيػب ،كال بػد مػف خبػرة السياسػي لبيػاف حقيقػة الديمقراطيػة ،كال بػد مػف خبػرة الفمكػي

لتصكير حاؿ الدكؿ االسكندنافية(ْ)؛ لتحديد مكاقيت الصكـ كالصبلة.

(ُ) البييقي :أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمى البييقي( ،تْٖٓىػ) ،السنف الكبرل ( ،مجمس دائرة المعارؼ ،طُُّْْ ،ىػ
) ،كتاب الشيادات ،باب ال يحيؿ حكـ القضاء عمى المقضى لو كالمقضى عميو ،حَُِِْ جَُ ،صَُٓ.

(ِ) انظر :ابف القيـ :إعبلـ المكقعيف ّ.َٓ/

(ّ) سكرة النحؿ :اآلية ّْ ،كسكرة األنبياء اآلية ٕ.

(ْ) الدكؿ االسكندنافية :ىي دكؿ أكركبا الشمالية ( فنمندا ،كالسكيد ،كالنركيل ،كالدانمارؾ ،كأيسمندا) ،كمما يميز ىذه الدكؿ

اختبلؿ االعتداؿ بيف فترتي الميؿ كالنيار؛ ليصؿ إحداىا أحيانا إلى ِِساعة .انظر :مكقع كيكيبيديا:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9

. %86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
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ْ .تحميؿ النازلة ببياف أركانيا ،كشركطيا ،كعناصرىا ،كىذا يحتاج إليو أكثر فيمػا إذا كانػت النازلػة
مركبة ،فبل بد مف تفكيكيا ،كمعرفة مككناتيا ،كاإلحاطة باألركاف كالشركط لكؿ جزئية ،كما في بيػع

المرابحة لآلمر بالشراء ،فإنو بالنظر إلى ىػذه المعاممػة نجػدىا مركبػة مػف ثبلثػة عناصػر :كعػد ممػزـ

مػػف المشػػترم لممصػػرؼ بشػراء السػػمعة ،كعقػػد بيػػع عػػادم بػػيف المصػػرؼ كالبػػائع مالػػؾ السػػمعة ،كعقػػد

بيع مرابحة بيف المصرؼ كالمشترم(ُ).

في ػػذه العناص ػػر الثبلث ػػة مجتمع ػػة ف ػػي عق ػػد كاح ػػد ،كال يمك ػػف الحك ػػـ عمي ػػو إال ببي ػػاف حك ػػـ ك ػػؿ

عنصر عمى حدة ،كذلؾ بعد تحميؿ مككناتو ،ثـ الحكـ عمييا مجتمعة ،إذ الخمػؿ فػي أحػد عناصػرىا
خمؿ في العقد الحاصؿ مف اجتماع ىذه العناصر.

كنيػات ،فػإف ليػا تػأثي انر فػي الحكػـ ،لػذا
ٓ .معرفة مػا يحتػؼ بػالنكازؿ مػف قػرائف كمبلبسػات ،كبكاعػث ٌ
فإف عمى المجتيد قبؿ أف يفتي أك يصدر حكمو لمعامي ،أف يتفقػد قػرائف أحكالػو ،كشػأف نازلتػو ،ىػؿ
ثمة ما ينفي صريحو أـ ال ؟.

فيتعيف عمى المجتيد أف يتفطف ليذا ،كيتثبت؛ حتى يتحققو كاقعان فػي نفػس المسػتفتي ،كحينئ وػذ
فاِ َر ُجف ٌل إِلَفى ْاب ِفن َع َّب ٍ
فال  :لِ َم ْفن قَتَ َفل
َّفاس فَقَ َ
يفتيو ،كمف أمثمة ذلؾ حديث ىس ٍعًد ٍب ًػف يع ىب ٍيػ ىدةى ،قى ى
ػاؿَ ( :ج َ
ال  :الَ ،إِالَّ َّ
َن
ت تُ ْف ِتي َنفا أَ َّ
ب قَ َ
ُم ْؤ ِم ًنا تَ ْوَب ٌة ؟ قَ َ
سُ
ت تُ ْف ِتي َنفاُ ،ك ْنف َ
اؤهَُ :ما َى َك َذا ُك ْن َ
الن ُارَ ،فمَ َّما َذ َى َ
ال لَ ُو ُجمَ َ
َن َي ْقتُ َل ُم ْؤ ِم ًنفا،
لِ َم ْن قَتَ َل ُم ْؤ ِم ًنا تَ ْوَب ٌة َم ْق ُبولَ ٌة ،فَ َما َبا ُل ا ْل َي ْوِم؟ قَ َ
يد أَ ْ
ض ًبا ُي ِر ُ
َح ِس ُب ُو َر ُجلً ُم ْغ َ
ال  :إِ ِّني أَ ْ
ال :فَ َب َعثُوا ِفي أَثَ ِرِه فَ َو َج ُدوهُ َك َذلِ َك )(ِ).
قَ َ
إف حبػػر األمػػة  قػػد عػػدؿ عػػف الػراجح عنػػده إلػػى المرجػػكح؛ لمػػا أدرؾ مػػف قػرائف كمبلبسػػات

خاصة تحيط بالكاقعة ،فكاف تكييفو الفقيي ليا يتكافؽ مع تمؾ القرائف كالمبلبسات.

ككمػػا أف الق ػرائف تفيػػد فػػي تصػػكر النازلػػة ،كتػػؤثر فػػي تكييفيػػا الفقيػػي؛ فػػإف البكاعػػث كالنيػػات

كػ ػػذلؾ ،فقػ ػػد تجعػ ػػؿ الشػ ػػيء حػ ػػبلالن أك ح ارم ػ ػان ،صػ ػػحيحان أك فاسػ ػػدان ،طاعػ ػػة أك معصػ ػػية ،كىػ ػػذا فػ ػػي

التصرفات كالمعامبلت ،كما في القربات كالعبادات عمى حد سكاء(ّ).

(ُ) انظر :األشقر كآخركف :د .محمد سميماف األشقر ،أ .د .ماجد أبك رخية ،د .محمد عثماف شبير ،د .عمر سميماف
األشقر ،بحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة( ،األردف دار النفائس ) ،ُٕ/ُ ،السالكس :أ .د .عمي أحمد السالكس،

مكسكعة القضايا الفقيية المعاصرة كاالقتصاد اإلسبلمي( ،مصر :مكتبة دار القرآف ،ط ُِّْٕ ،ىػ ََِِ -ـ).َُٔ ،

(ِ) ابف أبي شيبة :أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة العبسي الككفيُٓٗ( ،ىػ ػ ِّٓ ىػ) ،مصنؼ ابف أبي شيبة ،دار
اؿ لًقىاتً ًؿ ٍال يم ٍؤ ًم ًف تى ٍكىبةه ،حِِّٖٔ.ِّٔ/ٗ ،
القبمة ،كتاب الديات ،باب ىم ٍف قى ى
(ّ) انظر :القرافي :شياب الديف أبي العباس أحمد بف إدريس القرافي المالكي ،تحقيؽ الشيخ عبد الفتاح ابك يدة حمػب مطبعػة
مكتػػب المطبكعػػات اإلسػػبلمية ،اإلحكػػاـ فػػي تمييػػز الفتػػاكل عػػف األحكػػاـ كتصػػرفات القاضػػي ك اإلمػػاـ ،ص ِّٔ  ،ابػػف القػػيـ:

إعبلـ المكقعيف ّ ٗٓ/كما بعدىا.
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كلػػيس أدؿ عمػػى تػػأثير النيػػات فػػي األعمػػاؿ مػػف حػػديث عمػػر بػػف الخطػػاب  قػػاؿ سػػمعت
ِ
َعما ُل ِب ِّ ِ
ام ِر ٍ
ِ َّ
فو إِلَفى ُد ْن َيفا
ئ َما َن َوى ،فَ َم ْن َكا َن ْ
فت ِى ْج َرتُ ُ
الن َّيَّاتَ ،وِا َّن َما ل ُك ِّل ْ
رسكؿ اهلل  يقكؿ ( :إن َما ْاألَ ْ َ
صيبيا ،أََو إِلَى ٍ ِ
ِ
اج َر إِلَ ْي ِو )(ُ).
ام َأرََة َي ْنك ُح َيا ،فَ ِي ْج َرتُ ُو إِلَى َما َى َ
ُي ُ َ ْ
ْ
ٔ .م ارعػػاة عكامػػؿ تغييػػر األحكػػاـ؛ كالزمػػاف ،كالمكػػاف ،كاألشػػخاص ،كاألح ػكاؿ(ِ) ،فػػبل ينكػػر تغيػػر
السياسػػة الشػػرعية المبنيػػة عمػػى األعػراؼ كالعػػادات ،ككػػذلؾ السياسػػة المبنيػػة عمػػى األدلػػة االجتياديػػة

مف استصبلح ،كاستحساف ،كذرائع ،كعرؼ ،كالشكاىد عمى ذلؾ كثيرة ،كمنيا ىذاف المثاالف:
ق عمَى عي ِد رس ِ ِ
اؿَ ( :ك َ َّ
سف َنتَ ْي ِن ِم ْفن
أ .حديث ابف عباس  قى ى
ول المَّفو َ وأَِبفى َب ْك ٍفر َ و َ
ان الطلَ ُ َ َ ْ َ ُ
ِ
ِخلَفَ ِة عمر  طَلَ ُ َّ ِ ِ
اب  :إِ َّن َّ
ال ُعمر ْب ُن ا ْل َخطَّ ِ
استَ ْع َجمُوا ِففي أَ َْم ٍفر
اس قَد ْ
الن َ
ق الثلَث َواح َدةً ،فَقَ َ َ ُ
ُ ََ
(ّ)
َكا َن ْت لَيم ِف ِ
ضاهُ َعمَ ْي ِي ْم ) .
ض ْي َناهُ َعمَ ْي ِي ْم فَ َ َْم َ
يو أََناةٌ َفمَ ْو أَ َْم َ
ُْ

ب .ككذلؾ إيقاؼ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب  حد السرقة عاـ المجاعة(ْ).

إف عكامؿ الزماف كالمكاف ،كاألشخاص كاألحكاؿ ،كاف ليا تأثير في سياسػة الخمفػاء ال ارشػديف

 ،كمػػنيـ عمػػر بػػف الخطػػاب  ،ففػػي الشػػاىد األكؿ قػػد أكقػػع طػػبلؽ الثبلثػػة بمفػػظ كاحػػد ثبلث ػان ال

(ُ) البخارم :محمد بف إسماعيؿ البخارم( ،تِٔٓىػ) ،صحيح البخارم( ،دار طكؽ النجاة ،طُُِِْ ،ىػ)،كتاب بدء
الكحي ،باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل  ،..حُ.ٔ/ُ ،

(ِ) عقد ابف القيـ الجكزية _رحمو اهلل_ فصبلن في كتابو " إعبلـ المكقعيف" في عكامؿ تغيير الفتكل ،كقد سماه" :فصؿ في

تغير الفتكل كاختبلفيا بحسب تغير األزمة كاألمكنة كاألحكاؿ كالنيات كالعكائد " .انظر :ابف القيـ :إعبلـ المكقعيف ّ.ّ/

(ّ) مسمـ :األماـ أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرمُِٔ _ َِٔ( ،ىػ) ،صحيح مسمـ( ،بيركت:
دار الجيؿ كدار األفاؽ الجديدة) ،كتاب الطبلؽ ،باب طبلؽ الثبلث ،حُِْٕ.َُٗٗ/ِ ،
ً
ً
ً ً
ً
ؾ إًلىى يع ىم ىر
(ْ) فقد كرد عف ىع ٍب ًد ن
كىا ،فىيرًف ىع ىذلً ى
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىحاط وب  ( :أى نف ىرًقيقنا ل ىحاط وب ىس ىرقيكا ىناقىةن ل ىر يج وؿ م ٍف يم ىزٍيىنةى فى ٍانتى ىح ير ى
ٍب ًف ٍال ىخطن ً
ؾ يي ٍرنما
اب؛ فىأى ىم ىر يع ىم ير ىكثً ىير ٍب ىف ن
اؿ يع ىم ير :ىكالمن ًو ىألي ىيرىمن ى
يعيي ٍـ ،ثينـ قى ى
اؿ يع ىم ير :أىىر ى
الص ٍم ًت أى ٍف ىي ٍقطى ىع أىٍي ًدىييي ٍـ ،ثينـ قى ى
اؾ تي ًج ي
ًً
ىي يش ُّ
اف
ت ىكالمن ًو أى ٍمىن يعيىا ًم ٍف أى ٍرىب ًع ًم ىائ ًة ًد ٍرىىوـ ،فىقى ى
ؾ؟ فىقى ى
اؿ لً ٍم يم ىزنًي :ىك ٍـ ثى ىم يف ىناقىتً ى
ؾ ،ثينـ قى ى
ؽ ىعمىٍي ى
اؿ ٍال يم ىزنً ُّي :قى ٍد يك ٍن ي
اؿ يع ىم ير أى ٍعطو ثى ىم ى
ًم ىائ ًة ًد ٍرىىوـ) { .مالؾ :اإلماـ مالؾ بف أنس األصبحي( ،تُٕٗىػ) ،المكطأ( ،الدكحة :مؤسسة الشيخ زايد)،
مكطأ مالؾ ،كتاب األقضية ،القضاء في مف أصاب شيئا مف البيائـ ،حِٕٕٔ ،}َُّٖ /ْ ،فالحديث ظاىر في عدـ قطع

أيدم السارقيف؛ لكجكد شبية ،كىي تجكيع سيدىـ ليـ.

طعي ًفي ًع ٍذ و
ؽ ،ىكالى ًفي ىع ًاـ ىسىن وة ) { .عبد الرزاؽ :الحافظ أبك بكر
كقد كرد في األثر عف عمر  أنو قاؿ ( :الى يي ٍق ى
عبد الرزاؽ بف حماـ الصنعاني( ،تُُِىػ) ،المصنؼ ،كتاب المقطة ،باب القطع في عاـ السنة( .،بيركت :المكتب

اإلسبلمي ،طَُِّْ ،ىػ) ،حَُٖٗٗ.}ِِْ/َُ ،

كمما كرد في كصؼ ذلؾ العاـ :أنو في سنة ثماف عشرة أصاب الناس مجاعة شديدة ،كجدب ،كقحط ،ككانت الريح

تسفي ترابان كالرمادة ،فسمي عاـ الرمادة ،كاشتد الجكع حتى جعمت الكحش تأكم إلى اإلنس ،كحتى جعؿ الرجؿ يذبح الشاة؛
فيعافيا مف قبحيا ،كفي ىذا العاـ طاعكف عمكاس .انظر :ابف خمدكف :ابف خمدكف ،عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف كلي

الرحمف ،مقدمة ابف خمدكف ( ،دار يعرب ،طََُِْ ،ـ) ،ُُْ/ِ ،الشيباني :أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف
محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم ،عز الديف ابف األثير (المتكفىَّٔ :ىػ) ،الكامؿ في التاريخ ( ،لبناف:

دار الكتاب العربي ،بيركت ،طُُُْٕ ،ق).ّٗٔ/ِ ،
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تغيػر حػاليـ ،مػف حيػث االلتػزاـ بحػدكد اهلل ،كػاف
كاحدة؛ لما رأم مف تياكف الناس كاسػتخفافيـ ،فممػا ٌ
التكييؼ الفقيي لمكاقعة بحسب ىذه العكامؿ ،ككذلؾ في الشاىد الثاني لما رأم زماف النػاس كحػاليـ،
كما أصابيـ مف قحط ،اعتبر ىذا شبية ،يد أر بيا حد السرقة ،فأكقفو.

إف ىذه الخطكات الست يسمكيا المجتيد لمكصكؿ إلى تصكر دقيػؽ لنػكازؿ السياسػة الشػرعية،

كفيػػـ عميػػؽ ليػػا ،كىػػي بمجمكعيػػا تشػػكؿ خطػػكة أكليػػة فػي عمميػػة التكييػػؼ الفقيػػي؛ لتعقبيػػا خطكتػػاف
أخرياف ،كفيما يمي بيانيما.

ثانياً :تحرير األصل المشابو لمنازلة:

كىي الخطكة الثانية في عممية التكييػؼ الفقيػي ،إذ األصػؿ الػذم تكيػؼ عميػو النػكازؿ؛ إمػا أف

يك ػ ػػكف مص ػ ػػد انر تشػ ػ ػريعيان متفقػ ػ ػان عمي ػ ػػو؛ ك ػ ػػالقرآف ،كالس ػ ػػنة ،كاإلجم ػ ػػاع ،كالقيػ ػ ػاس ،أك مختمفػ ػ ػان في ػ ػػو؛

كاالستص ػػبلح ،كاالستحس ػػاف ،كال ػػذرائع ،كالع ػػرؼ ،كق ػػد يك ػػكف األص ػػؿ قاع ػػدة عام ػػة ،أك فرعػ ػان فقييػ ػان

مشابيان لمنازلة.

فػػإذا ثبػػت ذلػػؾ ،ك ػػاف عمػػى المجتيػػد أف يمت ػػزـ بجممػػة مػػف األمػػكر ف ػػي سػػبيؿ تحريػػر األص ػػؿ

المشابو لمنازلة ،كىي أربعة كما يمي(ُ):

ُ -التأكػػد مػػف ثبػػكت األصػػؿ الػػذم تكيػػؼ عميػػو النازلػػة :فيجػػب عمػػى المجتيػػد أف يتأكػػد أف األصػػؿ

الذم تكيػؼ عميػو النازلػة ثابػت شػرعان ،أك عقػبلن كاجتيػادان ،سػكاء كػاف مصػد انر متفقػان عميػو ،أك مختمفػان

فيو ،أك قاعدة عامة ،أك نصان فقييان.

ِ -فيـ األصؿ الذم تكيؼ عميو النازلة :كىك ما أشار إليو ابف القيـ فيما سبؽ نقمو " :فيـ الكاجب
في الكاقع ،كىك فيـ حكـ اهلل الذم حكـ بو في كتابو ،أك عمى لساف رسكلو في ىذا الكاقع .)ِ( "..

فإف الكاجب عمى المجتيد أف يفيـ األصػؿ الػذم تكيػؼ عميػو النازلػة فيمػان كػامبلن ،فالنصػكص

فييا المفردات كالتراكيب ،كقكاعد النحك كالبياف ،كالحقيقة كالمجاز ،كالعاـ كالخاص ،كالمطمؽ كالمقيػد
كاألمر كالنيي ،كالمشترؾ ،كالدالالت بأنكاعيا ،ككػؿ ىػذا يسػاعد فػي فيػـ النصػكص ،كاالسػتفادة مػف

االستدالؿ بيا.

إف المصػػادر األخػػرل مػػف استصػػبلح كاستحسػػاف ،كذ ارئػػع كعػػرؼ ،يحتػػاج قبػػؿ التكييػػؼ عمييػػا

إلػػى فيػػـ حقيقتيػػا كأنكاعيػػا ،كتحريػػر مح ػؿ الن ػزاع فييػػا ،لتمييػػز المقبػػكؿ مػػف المػػردكد ،ككػػذا القكاعػػد
العامة ،كالفركع الفقيية ،فإف معظميا اجتيادات عقمية صادرة عف الفقياء ،كال بد مف معرفػة القصػد

(ُ) انظر :شبير :التكييؼ الفقيي ٕٗ ،الجيزاني :محمد بف حسيف الجيزاني ،فقو النكازؿ ،دراسة تأصيمية تطبيقية( ،السعكدية:
دار ابف الجكزم ،طُِِْٕ ،ق) ُ ،َٓ/القحطاني :مسفر بف عمي بف محمد القحطاني ،التكييؼ الفقيي لؤلعماؿ

المصرفية ،بحث مقدـ إلى مؤتمر المصارؼ اإلسبلمية بيف الكاقع كالمأمكؿََِٗ ،ـ.ْْٔ/ِ ،
(ِ) ابف القيـ :إعبلـ المكقعيف ُ.ٖٕ/
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مف ألفاظيـ كعباراتيـ ،كالرجكع إلى مناىل استنباطيـ ،كأصكؿ فقييـ ،كمعرفة األسباب التي دعػت

إلػ ػػى اجتيػ ػػادىـ ،كالظػ ػػركؼ التػ ػػي أحاطػ ػػت بالكقػ ػػائع المجتيػ ػػد فييػ ػػا ،كاألسػ ػػباب التػ ػػي دعػ ػػت إلييػ ػػا،
كالحاجات التي قصد سدىا ،كاالعتبارات التي ركعيت في االجتياد ،فكؿ ىذا مػف تمػاـ فيػـ األصػؿ

الذم يبنى عميو التكييؼ.

تكيػؼ عميػػو النازلػة مػػع القػرآف الكػريـ كالسػنة ،كأف يتماشػػى مػع مقاصػػد
ّ -أف يتكافػؽ األصػؿ الػػذم ٌ
الشريعة ،فإف الفيـ السميـ لؤلصؿ الذم يبنى عميو التكييػؼ يقتضػي أف ال يتعػارض مػع مػا كرد فػي
الق ػرآف الك ػريـ ،أك فػػي السػػنة النبكيػػة ،فػػبل يسػػتقيـ التكييػػؼ عمػػى مػػا ىػػك مرفػػكض شػػرعان ،كأيض ػان ال
يسػػتقيـ تكييػػؼ الن ػكازؿ عمػػى األق ػكاؿ الشػػاذة كالضػػعيفة التػػي تخػػالؼ الكتػػاب كالسػػنة؛ كػػالقكؿ بج ػكاز
الفائػػدة البنكيػػة ،كالقػػكؿ بعػػدـ جريػػاف الربػػا فػػي األكراؽ النقديػػة ،كج ػكاز شػػرب مػػا يسػػمى المشػػركبات

الركحانية؛ ألنيا ليست مف الخمر المنصكص عمى حرمتو؛ فإف مثؿ ىذه االجتيادات ييػر مقبكلػة،
فضبلن عف أف يعتمد عمييا في التكييؼ الفقيي.

ككػػذلؾ يجػػب أف يتماشػػى األصػػؿ الػػذم تك ٌيػػؼ عميػػو الن ػكازؿ مػػع مقاصػػد الش ػريعة ،فيػػك مػػف
متطمب ػػات الفي ػػـ الس ػػميـ لؤلص ػػؿ؛ إذ األحك ػػاـ الش ػػرعية م ػػا كض ػػعت إال لتحقي ػػؽ مص ػػالح العب ػػاد ف ػػي

العاجؿ كاآلجؿ(ُ) ،كالتعارض مع ىذه المقاصد يكرث بطبلف تمؾ األحكاـ ،كالطريقة التي استنبطت

بيا ،فبل يجكز أف يتعارض األصؿ الذم يبنى عميو التكييؼ إال بعد ضماف عدـ معارضتو لمقاصد

الشريعة ،كقكاعدىا العامة ،كمآالتيا الشرعية؛ فإف تعارض كاف األصؿ مرفكضان ،كالتكييؼ باطبلن.

تكيػؼ عميػو؛ فػإف عمػى المجتيػد أف يتأكػد مػف
ْ -التحقؽ مف المشػابية بػيف النازلػة كاألصػؿ الػذم ٌ
كجكد مشابية بػيف النازلػة المعركضػة محػؿ البحػث كاألصػؿ الػذم يػراد تكييفيػا عميػو ،كال يشػترط أف
تحصؿ المشابية في جميع الكجكه؛ بؿ فػي بعضػيا أك أكثرىػا ،كمػا أنػو ال ييكتفػى بالتشػابو الظػاىرم
بينيمػػا ،إذ ال بػػد مػػف االشػػتراؾ فػػي العناصػػر األساسػػية ،كالنقػػاط الجكىريػػة ،مػػف أركػػاف ،كشػػركط،

كأجزاء.

إف ىذه الخطكة مف األىمية بمكاف في عممية التكييؼ ،فيي جكىرىا ،كىذا يتطمب مف المجتيد

تكيػػؼ عميػػو النازلػػة فيمػان دقيقػان؛ السػػتخبلص أكجػػو الشػػبو بينػػو كبػػيف النازلػػة محػػؿ
فيػػـ األصػػؿ الػػذم ٌ
البحث ،كال يمكف أف يتـ ىذا النكع مف االجتياد بدكف ىذه الخطكة.
كقد نقؿ عف ابف عبد البر قكلو" :ىذا يكضح لؾ ن
أف االجتياد ال يككف إالن عمػى أصػكؿ ييضػاؼ
ً
شيء ،لى ًزمػو الكقػكؼ ،كلىػـ ىيجػز
كمف أش ىكؿ عميو
ه
إلييا التحميؿ كالتحريـ ،كأنو ال ىيجتيد إال عالـ بيا ،ى

(ُ) انظر :الشاطبي ،أبك إسحاؽ الشاطبي إبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي المالكي( ،تَٕٗىػ) ،المكافقات في أصكؿ

الشريعة ،كعميو شرح جميؿ لمشيخ عبد اهلل دراز ( ،دار ابف عفاف ، ،ط ُُُْٕ ،ىػ ) ، ٗ/ِ ،ابف القيـ :إعبلـ المكقعيف

ّ.ّ/
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لػػو أف ييحيػػؿ عمػػى اهلل قػكالن فػػي دينػػو ال نظيػ ىػر لػػو مػػف أصػ وػؿ ،كال ىػػك فػػي معنػػى أصػ وػؿ ،كىػػك الػػذم ال
قديما كحديثنا _ فتدنبره "(ُ).
خبلؼ فيو بيف أئ نمة األمصار _ ن
يتـ إال بكجكد أصػكؿ نصػية؛ كػالقرآف ،كالسػنة ،كاإلجمػاع ،أك مػا فػي معناىػا مػف
فالتكييؼ ال ُّ
األدلة االجتيادية ،كالقكاعد العامة ،كالنصكص الفقيية عف األئمة كالسمؼ  ،يسػتند إلييػا المجتيػد

فػي حكمػػو كفتػكاه ،كيمحػػؽ النػكازؿ المتشػابية بيػػا ،كىػػذا لػيس بػػاألمر اليػيف كمػػا ييظػػف؛ بػؿ ىػػك مػػكرد
صعب ،ال يخكضو إالٌ مف ارتاض في الشريعة ،كتمرف في أصكليا كقكاعدىا.
يقكؿ الشافعي فيما نقمو عنو السػيكطي  " :كضػع الصػكر لممسػائؿ لػيس بػأمر ىػيف فػي نفسػو؛ بػؿ

الػػذكي ربمػػا يقػػدر عمػػى الفتػػكل فػػي كػػؿ مسػػألة إذا يذكػػرت لػػو صػػكرتيا ،كلػػك كمػػؼ كضػػع الصػػكر،
كتصػػكير كػػؿ مػػا يمكػػف مػػف التفريعػػات كالحػكادث فػػي كػػؿ كاقعػػة ،عجػػز عنػػو ،كلػػـ تخطػػر بقمبػػو تمػػؾ

الصكر أصبلن ،كانما ذلؾ شأف المجتيديف"(ِ).

إف ىػػذه الخطػكات األربػػع تكصػػؿ بعنايػػة إلػػى تحريػػر األصػػؿ المشػػابو لمنازلػػة؛ كتحديػػده ،لتػػأتي

الخطكة الثالثة كاألخيرة في عممية التكييؼ ،كىي تنزيؿ األصؿ عمى النازلة ،كتطبيقو عمييا.

ثالثاً :تنزيل األصل عمى النازلة المشابية لو:

أىميػا عمػى اإلطػبلؽ ،فالمجتيػد يتصػكر
كىي الخطكة األخيرة مف خطػكات التكييػؼ الفقيػي ،ك ُّ

النازلة محؿ البحث بما عممنا مف خطكات ،كبعد ذلؾ يجتيػد فػي تحريػر األصػؿ المشػابو ليػا؛ ليػأتي

في نياية المطاؼ إلى تنزيؿ ىذا األصؿ ،كتطبيقو عمى تمؾ النازلة المعركضة.

إذف فتنزيػػؿ األصػػؿ عمػػى النازلػػة يحتػػاج إلػػى اجتيػػاد مػػف نػػكع خػػاص ،يقػػكـ فيػػو المجتيػػد ببػػذؿ

الكسع في تطبيؽ حكـ األصؿ المشابو عمى النازلة المعركضة عمى كجو يحقؽ مقاصد الشريعة.

كأكثػػر الزلػػؿ فػػي االجتيػػاد فػػي السياسػػة الشػػرعية إنمػػا يكمػػف فػػي ىػػذه الخطػػكة ،كىػذا النػػكع مػػف

االجتياد؛ لذا اكتسب أىميةن ،باإلضافة إلى ككنو مطمكبان في كؿ زماف ،إذ ال يمكف حصكؿ التكميؼ

إال بػػو ،فمػػك فػػرض التكميػػؼ مػػع إمكػػاف ارتفػػاع ىػػذا االجتيػػاد لكػػاف تكميفػان بالمحػػاؿ ،كىػػذا ييػػر ممكػػف

شرعان ،كما أنو يير ممكف عقبلن(ّ).

(ُ) القرطبي :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم القرطبي ،جامع بياف العمـ كفضمو ( ،بيركت :مؤسسة الرياف  -دار ابف
حزـ ،ط ُُِْْ ،ق.ُِّ/ِ ،

(ِ) السيكطي :جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،الرد عمى مف أخمد إلى األرض كجيؿ أف االجتياد في كؿ
عصر فرض( ،مصر :مكتبة الثقافة الدينية) ُُٖ

(ّ) انظر :الشاطبي :المكافقات ٓ.ُٖ/
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إف الثمرة المرجكة مف كراء تنزيؿ األصؿ المشابو عمى النازلة المعركضة ىك تحقيؽ مقاصد

الشػريعة ،كىػػي الغايػػة التػػي شػػرعت مػػف أجميػػا األحكػػاـ ،فػػإذا لػػـ يفػ ً
ػض تنزيػػؿ األحكػػاـ إلػػى مقاصػػدىا
الشرعية كانت عبثان _كالعياذ باهلل_.

قاؿ ابف القيـ " :فإف الشريعة مبناىا كأساسيا عمى الحكػـ كمصػالح العبػاد فػي المعػاش كالمعػاد،

كىػػي عػػدؿ كميػػا ،كرحمػػة كميػػا ،كمصػػالح كميػػا ،كحكمػػة كميػػا ،فكػػؿ مسػػألة خرجػػت عػػف العػػدؿ إلػػى
الجكر ،كعف الرحمة إلى ضدىا ،كعف المصمحة إلى المفسدة ،كعف الحكمة إلى العبث ،فميسػت مػف

الشريعة ،كاف أدخمت فييا بالتأكيؿ"(ُ).

لذا فإف ىذه الخطكة مف التكييػؼ الفقيػي ،كالمتمثمػة فػي تنزيػؿ األصػؿ المشػابو عمػى النازلػة

المعركضػػة ،ليسػػت آلػ ػػية ،كانمػػا تنضػػبط بمقاصػػد الش ػريعة ،كتتقيػػد بقكاعػػدىا العامػػة ،كتتطمػػب عػػدة

أمكر:

ُ -المكازنة بيف المصالح كالمفاسد في الحاؿ كالمآؿ.
ِ -تقدير حاالت االضطرار ،كعمكـ البمكل.

ّ -اعتبار األعراؼ كالعادات ،كاختبلؼ األحكاؿ كالظركؼ ،كالمكاف كالزماف(ِ).
المبحث الثاني

دور األدلة االجتيادية في تكييف أحكام السياسة الشرعية:
إف السياسة الشرعية تستند إلى مصادر كنصكص خاصة ،كأخرل إجمالية عامة ،أمػا األييكلػى

فغالبيا ثابػت ال يتغيػر كال يتبػدؿ ،كأمػا األخػرل فيػي مرنػة تتكيػؼ حسػب المصػمحة التػي ىػي محػكر

األدلة االجتيادية(ّ).

ن
إف دكر األدلػة االجتياديػػة فػػي تكييػؼ أحكػػاـ السياسػػة الشػرعية يظيػػر فػػي أف ىػذه األدلػػة ىػػي

كتتكيػػؼ كفقػػو ،كمػػا أف المجتيػػد عنػػد حكمػػو عمػػى ن ػكازؿ
األسػػاس الػػذم تسػػتند إليػػو تمػػؾ األحكػػاـ،
ٌ
السياسػػة الشػػرعية يجتيػػد فػػي تكييفيػػا؛ بغيػػة الكصػػكؿ إلػػى الحكػػـ الحػػؽ ،متحري ػان المصػػمحة جمب ػان ،أك

المفسدة درءان ،كمراعيان مقاصد التشريع.

كقػػد أرش ػػدنا النب ػػي  إل ػػى المػػنيل ،فك ػػاف تكييف ػػو لنػ ػكازؿ السياسػػة الش ػػرعية قبمت ػػو المص ػػمحة،

كاألحاديػػث فػػي ذلػػؾ كثي ػرة ،منيػػا عمػػى سػػبيؿ التػػدليؿ لكػػؿ دليػػؿ اجتيػػادم ،كبيػػاف دكره فػػي التكييػػؼ
الفقيي األحاديث اآلتية:
(ُ) ابف القيـ :إعبلـ المكقعيف ّ.ّ/

(ِ) انظر :الجيزاني :فقو النكازؿ ُ ،ٓٓ/الدبياف :عمي بف راشد الدبياف ،تنزيؿ األحكاـ عمى الكقائع القضائية( ،بحث منشكر

عمى االنترنت ُِْْق) ْ.

(ّ) انظر :الدريني :الدكتكر فتحي الدريني ،خصائص التشريع اإلسبلمي في السياسة كالحكـ ( ،بيركت :مؤسسة الرسالة،
طُِّْْ ،ـ).ُُٔ ،

12

ُ -حديث ىدم الكعبة دليل عمى دور االستصلح في التكييف الفقيي لمسياسفة الشفرعية :فقػد
فال
شف ُة لَ ْفوَال قَ ْو ُم ِفك َح ِفد ٌ
يث َع ْي ُفد ُى ْم قَ َ
جاء في حديث عائشة  قالػت :قػاؿ رسػكؿ اهلل َ ( :يفا َع ِاِ َ
اب َي ْد ُخ ُل َّ
ون )(ُ).
ت ا ْل َك ْع َب َة ،فَ َج َع ْم ُ
ضُ
ْاب ُن الزَب ْي ِر ِب ُك ْف ٍر لَ َنقَ ْ
اب َي ْخ ُر ُج َ
اسَ ،وَب ٌ
ت لَ َيا َب َاب ْي ِنَ ،ب ٌ
الن ُ
وجو الداللة:
يػػدؿ الحػػديث عمػػى أمػػكر ،منيػػا :تػػرؾ المصػػمحة ألمػػف الكقػػكع فػػي المفسػػدة ،كتػػرؾ إنكػػار المنكػػر

خشػػية الكقػػكع فػػي أنكػػر منػػو ،كأف اإلمػػاـ يسػػكس رعيتػػو بمػػا فيػػو إصػػبلحيـ ،كلػػك كػػاف مفضػكالن مػػا لػػـ

يكف محرمان(ِ).

فكػػؿ ىػػذا يظيػػر أف حكػػـ النبػػي  عمػػى تمػػؾ الكاقعػػة كػػاف مسػػتندان إلػػى االستصػػبلح ،كمراعي ػان

المصمحة جمبان أك المفسدة درءاى ،كىذا شأف االجتياد في تكييؼ أحكاـ السياسة الشرعية.

ِ -حديث إىراق قدور الحمر اإلنسية دليل عمى دور االستحسان في التكييف الفقيي لمسياسفة
َن َّ
فال:
في َ أرََى ِن َا
الشرعية :جاء فػي حػديث ىسػمى ىمةى ٍب ًػف ٍاألى ٍك ىػكًع  ( :أَ َّ
ير ًنفا تُوقَ ُفد َي ْفوَم َخ ْي َب َفر ،قَ َ
الن ِب َّ
اإل ْن ِس َّفي ِ
ان؟ قَالُوا َعمَى ا ْل ُح ُم ِر ِْ
َعمَى َما تُوقَ ُد َى ِذ ِه ِّ
وىفا ،قَفالُوا :أَََال ُن َي ِريقُ َيفا
َّة ،قَ َ
وىا َوأَ ْ
َى ِرقُ َ
فال ا ْك ِسف ُر َ
ير ُ
الن َ
ال :ا ْغ ِسمُوا.)ّ()..
َوَن ْغ ِسمُ َيا؟ قَ َ

وجو الداللة:

أمر النبي  الصحابة باألشد ،كىك كسر قدكر طبخت فييا الحمر اإلنسية ،لكف لما رأل أف

ىػػذا الحكػػـ يػػكقعيـ فػػي الحػػرج ،عػػدؿ عنػػو إلػػى حكػػـ آخػػر خبلفػػو ،فأجػػاز ليػػـ اسػػتخداـ تمػػؾ القػػدكر،
كىذا مف قبيؿ المنيل االستحساني ،كدكره في تكييؼ السياسة الشرعية.

 -3حديث قتل كعب بن األشرف دليل عمى دور الذراِع في التكييف الفقيفي لمسياسفة الشفرعية:
شفر ِ
نً
ِ ِ
فو قَ ْفد
جاء في حديث ىجابًر ٍب ًف ىع ٍب ًػد المن ًػو  ىيقيػك يؿ قى ى
ف ،فَِإ َّن ُ
ػاؿ ىر يسػك يؿ المػو َ ( م ْفن ل َك ْعفب ْب ِفن ْاألَ ْ َ
فال:
فالَ :ن َع ْفم ،قَ َ
فو؟ قَ َ
س َ
سمَ َم َة ،فَقَ َ
فول المَّ ِفو أََتُ ِحفب أَ ْ
َن أَ ْقْتُمَ ُ
ام ُم َح َّم ُد ْب ُن َم ْ
الَ :يا َر ُ
آ َذى المَّ َو َو َر ُ
سولَ ُو ،فَقَ َ
ص َفدقَ ًة،
ال :إِ َّن َىف َذا َّ
سمَ َم َة ،فَقَ َ
ش ْي ًِا ،قَ َ
َن أَقُ َ
ول َ
فََْ َذ ْن لِي أَ ْ
الُ :ق ْل ،فَ ََتَاهُ ُم َح َّم ُد ْب ُن َم ْ
سف َلَ َنا َ
الر ُج َفل قَ ْفد َ
َن
ضا َوالمَّ ِو لَتَ َمم َّن ُو ،قَ َ
سمِفُ َك ،قَ َ
ال :إِ َّنا قَ ْد اتََّب ْع َناهُ ،فَ َل ُن ِحفب أَ ْ
ال َوأَ َْي ً
َستَ ْ
َوِا َّن ُو قَ ْد َع َّنا َناَ ،وِا ِّني قَ ْد أََتَ ْيتُ َك أَ ْ
َي َ ٍ ِ
فو َر ُجمَ ْفي ِن،
َن َد َع ُو َحتَّى َن ْنظُ َر إِلَى أَ ِّ
شفَْ ُن ُو  ...ثفم قَ َ
فير َ
سفمَ َم َة َم َع ُ
فالَ :وُي ْفد ِخ ُل ُم َح َّم ُفد ْب ُ
فن َم ْ
ش ْيِ َيص ُ
ت ِم ْفن أْر ِ
اض ِفرُبوهُ،
فَقَ َ
ش َفع ِرِه فَ َ َ
اِ فَِإ ِّني قَ ِاِ ٌل ِب َ
ْس ِفو فَ ُفدوَن ُك ْم فَ ْ
اسفتَ ْم َك ْن ُ
شفم ُو ،فَفِإ َذا َأرَ َْيتُ ُمفوِني ْ
ال إِ َذا َما َج َ
َ
فال مف َّفرةً :ثُف َّفم أُ ِ
ُشفم ُك ْم ،فَ َنف َفز َل إِلَف ْفي ِي ْم ُمتََو ِّ
فت َكففا ْل َي ْوِم
فر الطِّيف ِفب ،فَقَف َ
فالَ :مففا َأرَ َْيف ُ
فحا َو ُىف َفو َيف ْنفَ ُر ِم ْنف ُ
فو ِريف ُ
شف ً
َوقَف َ َ

(ُ) مسمـ :صحيح مسمـ ،كتاب الحل ،باب نقض الكعبة كبنائيا ِ ،ٗٔٗ/ح ُّّّ.

(ِ) ابف حجر :لمحافظ أحمد بف عمى بف حجر العسقبلنيِٖٓ -ّٕٕ( ،ىػ) ،فتح البارم شرح صحيح البخارم( ،القاىرة :دار
الحديث ،طُُُْٗ ،ىػُٖٗٗ -ـ).ِِٓ/ُ ،

(ّ) البخارم :صحيح البخارم ،كتاب المظالـ ،باب ىؿ تكسر الدناف التي فييا الخمر ،حِْٕٕ.ُّٔ/ّ ،
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يحا
ِر ً

فال:
فح َاب ُو ،ثُ َّفم قَ َ
فك ،قَ َ
ب  ،...فَقَ َ
ش َّفم ُو ،ثُ َّفم أَ َ
فال َن َع ْفم ،فَ َ
ْس َ
َن أَ ُ
ال أََتََْ َذ ُن ِلي أَ ْ
َص َ
َي أَ ْط َي َ
ش َّفم أَ ْ
أَ ْ
ش َّم َأْر َ
الُ :دوَن ُكم فَقَتَمُوهُ ،ثُ َّم أََتَ ْوا َّ
َخ َب ُروهُ )(ُ).
الن ِب َّي  فَ َ ْ
استَ ْم َك َن ِم ْن ُو قَ َ
لِي ،قَ َ
ال َن َع ْمَ :فمَ َّما ْ
ْ

أَتََْ َذ ُن
وجو الداللة:

إف الحديث دليؿ عمػى اعتبػار الػذرائع فػي تكييػؼ أحكػاـ السياسػة الشػرعية ،فقػد أذف النبػي 

لمحمد بف سممة  أف يتكمـ في حقو  بما ال يميؽ ،كمعمػكـ أف ىػذا محػرـ؛ بػؿ مػف الكبػائر ،لكػف
أجازه  لككنو ذريعة إلى مصمحة أرجح مف تمؾ المفسدة ،كىذا يندرج تحت فتح الذ ارئػػع.

كلػػيس ذلػػؾ فحس ػػب؛ بػػؿ إف مبلبس ػػات قتػػؿ كع ػػب بػػف األشػػرؼ ت ػػدؿ عمػػى مرادن ػػا؛ حيػػث ت ػػـ

استدراجو بالكذب عميو كخداعو ،ككؿ ىذه ذرائع محرمة فػي ذاتيػا ،لكػف أجيػزت لمصػمحة أرجػح مػف
تمؾ المفاسد الجزئيػة؛ إذ إف قتػؿ كعػب بػف األشػرؼ فيػو مصػمحة ضػركرية أك حاجيػة ،متعمقػة بحفػظ
الديف ،كىي عامة ،بخبلؼ تمؾ المفاسد المصػاحبة ،فكػاف تػرجيح الكصػكؿ إلػى المصػمحة أكلػى مػف

تمػػؾ المفاسػػد(ِ) ،كىػػذا مػػف بػػاب فػػتح الػػذرائع أيض ػان ،كبػػذلؾ يظيػػر دكر الػػذرائع فػػي تكييػػؼ السياسػػة

الشرعية.

 .4حديث األذان دليل عمفى دور العفرف ففي التكييفف الفقيفي لمسياسفة الشفرعية :جػاء فػي حػديث
الن ِبفى  لِ َّ ِ
س عف عم و ً
فف َي ْجمفعُ َّ
اىفتَ َّم َّ
ً
فاس
ص ًار قى ى
اؿْ ( :
الن َ
كمة لىوي م ىف األىٍىن ى
مصفلَة َك ْي َ َ
أىبى يع ىم ٍي ًر ٍب ًف أىىىن و ى ٍ ي ي ى
يل لَ ُو :ا ْن ِ
ض ِ
فك،
فور َّ
لَ َيا ،فَ ِق َ
فو َذلِ َ
ضفاَ ،فمَ ْفم ُي ْع ِج ْب ُ
في ْم َب ْع ً
الصفلَ ِة ،فَفِإ َذا َأرَ َْو َىفا آ َذ َن َب ْع ُ
ص ْب َر َاي ًة ِع ْن َفد ُح ُ
ضُ
شبور ا ْل َي ُي ِ
ال :فَ ُذ ِك َر لَ ُو ا ْلقُ ْنعُ َي ْع ِنى َّ
الُ « :ى َفو ِم ْفن
فكَ ،وقَف َ
ور َوقَ َ
قَ َ
ودَ ،فمَ ْم ُي ْع ِج ْب ُو َذِل َ
ال ِزَي ٌ
اد َ َ
الشب َ
ِ
الُ « :ى َو ِم ْن أَ َْم ِر َّ
ال فَ ُذ ِكر لَ ُو َّ
ف َع ْب ُد المَّ ِو ْب ُن َزْي ِفد
وس ،فَقَ َ
ص َر َ
ص َارى » ،فَا ْن َ
الن َ
الناقُ ُ
أَ َْم ِر ا ْل َي ُيود» ،قَ َ َ
ِِ
ول المَّ ِو  ،فََُ ُِرى األَ َذ َ ِ
ِ
س ِ
س ِ
ال
ول المَّ ِو  فَ َ ْ
َخ َب َرهُ ،فَقَ َ
ان في َم َنامو ،قَال :فَ َغ َدا َعمَى َر ُ
َ
َو ُى َو ُم ْيتَ ٌّم ل َي ِّم َر ُ
ان إِ ْذ أََتَ ِاني ٍ
فان ُعمفر ْبف ُن ا ْل َخطَّ ِ
فاب
ان .قَ َ
س َ
آت فَ َََرِاني األَ َذ َ
ول المَّ ِو :إِ ِّني لَ َب ْي َن َن ِاٍِم َوَي ْقظَ َ
لَ ُو َيا َر ُ
فال َو َك َ َ ُ
َخ َبففر َّ
َن
ففو ِع ْ
فى  فَقَ َ
ين َي ْو ًمففا ،قَ َ
 قَف ْفد َرآهُ قَ ْب َ
فوَ « :مففا َم َن َع َ
ففل َذلِف َ
الن ِبف َّ
ففك أَ ْ
ففال لَف ُ
فك فَ َكتَ َم ُ
شف ِفر َ
ففال :ثُف َّفم أَ ْ َ
ٍ
ِ
ِ
سفو ُل المَّ ِفو َ « يفا ِبفلَ ُل قُ ْفم فَفا ْنظُ ْر
ت ،فَقَ َ
تُ ْخ ِب َرِني؟» ،فَقَ َ
استَ ْح َي ْي ُ
س َبقَني َع ْب ُد المَّو ْب ُن َزْيد ،فَ ْ
ال َر ُ
الَ :
ال فَ َ ََّذ َن ِبلَ ٌل )(.)3
ْم ُر َك ِب ِو َع ْب ُد المَّ ِو ْب ُن َزْي ٍد فَا ْف َْع ْم ُو » ،قَ َ
َما َيَْ ُ

(ُ) البخارم :صحيح البخارم ،كتاب المغازم ،باب قتؿ كعب بف األشرؼ ،حَّْٕ.َٗ/ٓ ،
ضؿ في رأيو ،ن
(ِ) قاؿ البغكم _مزيبلن لمبس الذم قد يقع في ىذه الحادثة_ " :قد ذىب بعض مف ن
كزؿ عف الحؽ ،إلى أف قتؿ
كعب بف األشرؼ كاف يد انر ،كفتكان ،فأبعد اهلل ىذا القائؿ :كقبح رأيو مف قائؿ  ..ككاف كعب بف األشرؼ ممف عاىد رسكؿ اهلل

 أف ال يعيف عميو أحدان ،كال يقاتمو ،ثـ خمع األماف ،كنقض العيد ،كلحؽ بمكة ،كجاء معمنان معاداة النبي  ييجكه في
أشعاره ،كيسبو ،فاستحؽ القتؿ لذلؾ " .البغكم :الحسيف بف مسعكد البغكم ،شرح السنة ( ،دمشؽ كبيركت :المكتب اإلسبلمي،

َُّْىػ ).ْٓ/ُُ ،

(ّ) أبك داكد :سميماف بف األشعث األسدم السجستانيِٕٓ _ َِِ( ،ىػ) ،سنف أبي داكد( ،دار الكتاب العربي) ،كتاب
الصبلة ،باب ىب ٍد ًء األى ىذ ً
اف ،ح ْٖٗ .ُٖٔ/ُ ،كقاؿ عنو األلباني :صحيح.
14

وجو الداللة:
إف الح ػػديث دلي ػػؿ عم ػػى دكر الع ػػرؼ ف ػػي تكيي ػػؼ السياس ػػة الش ػػرعية؛ إذ إف اختي ػػار النب ػػي 

لمكسيمة التي يجمع عمييا الناس لمصبلة كػاف المػؤثر فييػا أعػراؼ النػاس ،فػرفض القنػع؛ لككنػو عرفػا
لميي ػػكد ف ػػي ال ػػدعكة إل ػػى ش ػػعائرىـ ،كرف ػػض أيضػ ػان الن ػػاقكس؛ لككن ػػو عرف ػػا لمنص ػػارل ف ػػي ال ػػدعكة إل ػػى
شعائرىـ ،كاستقر االختيار عمى ما أخبر بو عبد اهلل بف زيد ؛ لما فيو مف أذكار مشػركعة ،كعػدـ

تضمنو ألعراؼ فاسدة ،كبذلؾ يككف العرؼ مؤث انر في تكييؼ أحكاـ السياسة الشرعية.

ٓ .كما أف الصحابة  ساركا عمى نفس المنيل ،كتمؾ الطريقة ،فيػذا حبػر األمػة  كمػا جػاء فػي
اِ َر ُج ٌل إِلَى ْاب ِن َع َّب ٍ
ال  :لِ َم ْن قَتَ َل ُم ْؤ ِم ًنا تَ ْوَب ٌة؟
َّاس  فَقَ َ
األثر الذم ركاه ىس ٍع يد ٍب يف يع ىب ٍي ىدةى ،قى ى
اؿَ ( :ج َ
ال  :الَ  ،إِالَّ َّ
َن لِ َم ْفن قَتَ َفل
فت تُ ْف ِتي َنفا أَ َّ
ب قَ َ
قَ َ
س ُ
فت تُ ْف ِتي َنفاُ ،ك ْن َ
فاؤهُ َ :مفا َى َكف َذا ُك ْن َ
الن ُار َ ،فمَ َّما َذ َى َ
ال لَ ُو ُجمَ َ
فال:
َن َي ْقتُ َفل ُم ْؤ ِم ًنفا ،قَ َ
ُم ْؤ ِم ًنا تَ ْوَب ٌة َم ْق ُبولَ ٌة  ،فَ َما َبا ُل ا ْل َي ْوِم ؟ قَ َ
يفد أَ ْ
ض ًفبا ُي ِر ُ
َح ِس ُفب ُو َر ُجفلً ُم ْغ َ
ال  :إِ ِّنفي أَ ْ
فَ َب َعثُوا ِفي أَثَ ِرِه فَ َو َج ُدوهُ َك َذِل َك )(ُ).
وجو الداللة:
إف األث ػػر دلي ػػؿ عم ػػى جػ ػكاز انتق ػػاؿ المجتي ػػد م ػػف الق ػػكؿ الػ ػراجح إل ػػى المرج ػػكح ،إذا ك ػػاف ثم ػػة

كيػؼ الفتػكل لمرجػؿ بنػاء عمػى حسػـ المفسػدة
مصػمحة مرجػكة مػف ذلػؾ ،فحبػر األمػة ابػف عبػاس ٌ 
المتكقعة مف القكؿ بقبكؿ تكبة القاتؿ؛ لما أدرؾ عبلمات الغضب عمػى السػائؿ ،فاستحسػف أف يعػدؿ
عف القكؿ الراجح بقبكؿ تكبة القاتؿ ،كىك مذىب يالب السمؼ(ِ) ،إلى القكؿ المرجػكح؛ تغميظػان عمػى

السائؿ ،كتحذي انر لو ،كحسمان لممفسدة المتكقعة مف كراء ذلؾ.

المبحث الثالث

تطبيقات التكييف الفقيي في السياسة الشرعية.
المفصؿ آلليػػة التكييػؼ الفقيػي لمسياسػة الشػرعية ،ببيػاف خطكاتػو الرئيسػية ،كتمػؾ
بعد العرض
ٌ
الفرعية ،كحتى ال يككف الكبلـ نظريان فقػط ،عرضػت بعضػان مػف التطبيقػات الفقييػة التػي تكضػح ىػذه
اآللي ػػة ،كتبيف كيفيتيا في سبيؿ الكصكؿ إلى الحكـ الشرعي لتمؾ النكازؿ ،كىذه ثبلثة تطبيقات عمى

سبيؿ الذكر ال الحصر:

التطبيق األول :التصوير اآللي:

(ُ) ابف أبي شيبة :أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة العبسي الككفيُٓٗ( ،ىػ ػ ِّٓ ىػ) ،مصنؼ ابف أبي =
اؿ لًقىاتً ًؿ ٍال يم ٍؤ ًم ًف تى ٍكىبةه ،حِِّٖٔ.ِّٔ/ٗ ،
= شيبة ،دار القبمة  ،كتاب الديات ،باب ىم ٍف قى ى
(ِ) ذكر النككم _رحمو اهلل_ أف القكؿ بقبكؿ تكبة القاتؿ ىك مذىب جميع أىؿ السنة كالصحابة كالتابعيف  كمف بعدىـ ،كما
ركم عف بعض السمؼ مما يخالؼ ىذا ،فمحمكؿ عمى التغميظ كالتحذير مف القتؿ .انظر :العيني :بدر الديف محمكد بف أحمد

العينئِٕ ( ،ىػ _ ٖٓٓىػ) ،عمدة القارم شرح صحيح البخارم ( ،بيركت :دار إحياء التراث العربي) ِٓ.ِّ/
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اختمػػؼ الفقيػػاء المعاص ػركف فػػي حكػػـ ىػػذه النازلػػة؛ نظ ػ انر الخػػتبلفيـ فػػي تكييفيػػا ،كلمكصػػكؿ

إلى التكييؼ الحؽ ليا ،ال بد مف السير عمى الخطكات السابقة لعممية التكييؼ ،كىي ثبلث كاآلتي:
أ -تصور "التصوير اآللي":

ى ػػك ف ػػف تس ػػجيؿ المرئي ػػات ،كتثبيتي ػػا ع ػػف طري ػػؽ اآلل ػػة المعركف ػػة ،في ػػك يس ػػجؿ األش ػػخاص،

كاأليراض ،كاألماكف ،كالحكادث ،كيمكف لئلنساف االحتفاظ بما رأل ،كأف يكثقو ،كيعكد إليو(ُ).

يتفصؿ إلى أنكاع كثيرة ،كأشيرىا التمفزيػكني أك السػينمائي ،كالفكتػكيرافي
إف التصكير اآللي
ٌ
أك الشمسي ،كحقيقة ىذه األنكاع ال تخرج عف ككنيا انعكاسان لمنكر الكاقع عمى الجسـ المقابؿ لآللة،
كبمقػػدار شػػدة صػػفاء ىػػذه اآللػػة كصػػقميا ،تكػػكف الدقػػة كالكضػػكح فػػي الصػػكرة ،فيػػك أشػػبو مػػا يكػػكف

بالمرآة(ِ).

ب -تحرير األصل المشابو لمتصوير اآللي:
إف التصكير اآللي يتنازعو أصبلف اثناف متعارضاف في الحكـ:

األول :النصكص النبكية الكاردة في تحريـ التصكير ،كالتشديد في حقو ،كالتصكير اآللي نػكع
منو ،كمنيا ىذه الثبلثة:

ِ
َّ ِ
ِ
ش َّد َّ
الن ِ
ام ِفة
ُ .حديث عبد اهلل بف مسعكد  سمعت النبي  ( :إِ َّن أَ َ
فاس َعف َذ ًابا ع ْن َفد المفو َي ْفوَم ا ْلق َي َ
ون)(ّ).
ص ِّوُر َ
ا ْل ُم َ
ِ ِ
ِ
ورةٌ .)ْ()..
ِ .كحديث ابف عباس  كفيو أف النبي  قاؿ .. ( :أَ َّ
َن ا ْل َم َل ِ َك َة َال تَ ْد ُخ ُل َب ْيتًا فيو ُ
ص َ
ص ِّفو ٍر ففي َّ
الن ِ
ص َّفو َرَىا
فار ُي ْج َعف ُل لَ ُ
فورٍة َ
فو ِب ُك ِّفل ُ
ّ .كحديث ابف عباس  أف النبي  قػاؿُ ( :كل ُم َ
ص َ
س فَ ُي َع ِّذ ُب ُو في َج َي َّن َم )(ٓ).
َن ْف ٌ
الثاني :إف التصكير اآللي ال يندرج ضمف المنيي عنو في النصكص السابقة ،كانما يايتو

حػػبس لمصػػكرة؛ بانعكػػاس النػػكر الكاقػػع عمػػى الجسػػـ المقابػػؿ آللػػة التصػػكير(ٔ) ،كمػػا أنػػو ينػػدرج تحػػت
َِّ
ْما ِفي ثَْو ٍب )(ُ) ،كما أنو
جكاز ن
الرٍقـ في الثكب الذم جاء الحديث باستثنائو فقاؿ .. ( :إال َرْق ً
(ُ) مكقع دار اإلفتاء المصرية. http://www.dar-alifta.org/default.aspx :

(ِ) انظر :الصابكني :محمد عمي الصابكني ،ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ مف القراف ،دار الصابكني ،طَُُِْ ،ىػ _

ُٗٗٗـ ،ُْٓ/ِ ،الزحيمي :أ.د .كىبة مصطفى الزحيمي ،الفقو اإلسبلمي كأدلتو ( ،دمشؽ :دار الفكر ،طُُْٖٗ ،ـ)،
ْ ، ِٕٔٔ/زيداف :د .عبد الكريـ زيداف ،المفصؿ في أحكاـ المرأة كبيت المسمـ ( ،بيركت :لبناف ،مؤسسة الرسالة ،طِ،

َُِْىػَََِ -ـ)ُْٓ/ّ ،

(ّ) البخارم :صحيح البخارم ،كتب المباس ،باب عذاب المصكريف يكـ القيامة ،حَٓٗٓ.ُٕٔ/ٕ ،

(ْ) البخارم :صحيح البخارم ،كتاب األنبياء ،باب قكؿ اهلل كاتخذ اهلل إبراىيـ خميبلن ،حُّّٓ.ُّٗ/ْ ،
(ٓ) مسمـ :صحيح مسمـ ،كتاب المباس كالزينة ،باب تحريـ التصكير ،حَُُِ.َُٕٔ/ّ ،

(ٔ) انظر :السايس :السايس :الشيخ محمد عمي السايس ،تفسير آيات األحكاـ( ،القاىرة :مؤسسة المختار ،طََُُِ ،ـ )،

ْ ،ُّْ/الصابكني :تفسير آيات األحكاـ ِ.ُْٔ/
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يندرج تحت األصكؿ االجتيادية التي تراعي جمب المصالح ،كدرء المفاسد .

فمف نظر إلى أف التصكير اآللي يشػبو األصػؿ األكؿ حكػـ بحرمتػو ،كفػي المقابػؿ مػف نظػر

إلى أنو يشبو األصؿ الثاني حكـ بجكازه ،لكف المتأمػؿ فػي حقيقػة التصػكير اآللػي يجػده إلػى األصػؿ

الثاني أقرب منو إلى األكؿ.

كيؤكد ذلؾ ما ينقؿ عف المختصيف في التصكير مف أف آلتو عبارة عػف عػاكس لمضػكء ،كال

تأثير ليا في تغيير الصكرة أك تبديميا(ِ).

كما أف الفيـ العميؽ لمنصكص الكاردة في التحريـ يجد أنيا ال تنطبؽ عمى التصكير اآللي،

فمناطيا المضاىاة كالتغيير كالتبديؿ لخمؽ اهلل ،كىذا يير متػكفر فػي التصػكير اآللػي ،الػذم ال يعػدك

أف يكػكف انعكػاس ضػكء ،فيػك أشػبو بػالمرآة ،كتصػرؼ النصػكص إلػى المجسػمات ذكات األركاح ،ثػـ
إلى الصكرة المقطعية التي تشبو ظؿ تمؾ المخمكقات.

ج -تنزيل األصل المشابو عمى التصوير اآللي:
بعد النظر الدقيؽ كالفيـ العميؽ ،يظير أف األصؿ الثاني ىك المشابو لمتصكير اآللػي ،فيػك

األقػػكل انطباق ػان عميػػو ،فيقػػكـ المجتيػػد بتحقيػػؽ منػػاط األصػػؿ الثػػاني فيػػو ،كيعطيػػو نفػػس الحكػػـ ،كىػػك
اإلباحػػة؛ ألف تنزيػػؿ ىػػذا األصػػؿ عميػػو ،كاعطػػاءه حكمػػو ،يحقػػؽ مقاصػػد الش ػريعة؛ إذ التصػػكير قػػد
أصبح حاجة ممحة ،إف لػـ يكػف ضػركرة ،كمػا فػي التعريػؼ باألشػخاص ،كحفػظ حقػكقيـ  ،كأنسػابيـ،

كأمػكاليـ ،كتكثيػػؽ الحقػػكؽ كالجػرائـ ،كلػػو سػػيـ عظػػيـ فػػي الحػػركب كالتجسػػس عمػػى األعػػداء باألقمػػار
الصناعية كالمناطيد؛ بؿ كبدراسة أحكاؿ السباع كاألكباد ،بتثبيت الكاميرات في رقػاب بعػض الصػيد،

كاطػػبلؽ س ػراحو يتحػػرؾ فػػي الغابػػة ،باإلضػػافة إلػػى أنػػو ممػػا عمػػت بػػو البمػػكل فػػي عص ػرنا ،فػػبل يكػػاد
يخمك منو بمد أك قطر ،فأعراؼ الببلد جارية بو ،حتى أصبح مف العرؼ الشائع ،لذا ال يجد المجتيد

يبدان مف القكؿ بإباحة التصكير اآللي مف حيث المبدأ ،عمبلن بيذه األصكؿ كتمؾ الحجل.
التطبيق الثاني :عقد التوريد:

يعتبر عقد التكريد مف العقكد المعاصرة التي لـ يبحثيا الفقياء المتقدمكف ،لذا اختمؼ
المعاص ػػركف ف ػػي تكييف ػػو ،كبالت ػػالي اختمفػ ػكا ف ػػي حكم ػػو ،كفيم ػػا يم ػػي ع ػػرض خطػ ػكات تكييف ػػو ال ػػثبلث

لمكصكؿ إلى الحكـ الراجح.

أ -تصور "عقد التوريد":
" ىػػك عقػػد بػػيف طػرفيف عمػػى تكريػػد سػػمعة ،أك مػكاد محػػددة األكصػػاؼ فػػي تػكاريخ معينػػة ،لقػػاء

ثمف معيف ،يدفع عمى أقساط"(ُ).

كرًة ،ح ٖٓٗٓ.ُٖٔ/ٕ ،
كد ىعمىى ُّ
(ُ) البخارم :صحيح البخارم ،كتاب المباس ،ىباب ىم ٍف ىك ًرهى ٍالقي يع ى
الص ى
(ِ) انظر :السايس :تفسير آيات األحكاـ ْ ، ُّْ/الصابكني :تفسير آيات األحكاـ ِ.ُْٔ/
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كىػػك مػػف العقػػكد المفػػردة ،كلػػيس مػػف قبيػػؿ العقػػكد المركبػػة ،حتػػى لػػك كػػاف عقػػد التكريػػد كاردان

عمى عدد مف السمع أك المكاد ،إذ المعقكد عميو في ىذه الحالة يعتبر بمثابة مبيع كاحد ،كاف اختمفت

مككناتو أك أجزاؤه(ِ).

ب-تحرير األصل المشابو لعقد التوريد:
إف التكييؼ الفقيػي لعقػد التكريػد يشػير إلػى أف أصػميف اثنػيف يتنازعانػو :األكؿ :يقضػي بعػدـ

مشركعيتو ،كالثاني يقضي بمشركعيتو.

أما األول :كىك القاضي بعدـ مشركعيتو؛ فؤلنو يندرج تحػت أصػكؿ متفػؽ عمػى بطػبلف العقػد

بكجكدىا ،فيك مف باب بيع الكالئ بالكػالئ ،أك الػديف بالػديف ،كقػد جػاء فػي حػديث ابػف عمػر  أى ن
ىف
اىلنب ني ( َن َيى َع ْن َب ْي ِع اَْل َكالِ ِئ ِبا ْل َك ِال ِئ )( ،)3إذ السمعة مؤجمة ،ككذلؾ الثمف ،كما أنو بيػع يػرر؛ ألنػو
يشبو بيع السمـ ،كفي السمـ يرر ،فبل يضـ إليو يرر تأخير رأس الماؿ(ْ) ،باإلضافة إلى ككنػو بيػع
ما ليس عند اإلنساف ،كىذا باطؿ أيضان(ٓ).

أما األصل الثاني :كىك القاضي بمشركعيتو؛ تكييفػان لػو عمػى عمكميػات النصػكص التػي تبػيح

البي ػػع ،كعم ػػى قاع ػػدة ( :األصففففل فففففي العقففففود الصففففحة )(ٔ) ،كعم ػػى عق ػػد االستص ػػناع الج ػػائز عن ػػد

الحنفية(ٕ).

(ُ) الجكاىرم :الجكاىرم :حسيف الجكاىرم ،بحكث في الفقو المعاصر ،كتاب الكتركني – منشكر عمى االنترنت.ٖٗ/ُ .

(ِ) انظر :درايمة :نمر صالح محمكد درايمو ،عقد التكريد في الفقو اإلسبلمي( ،رسالة ماجستير في جامعة النجاح بنابمس،

فمسطيفُِْٓ ،ق) ٗٔ  ،شكيد ح :د .أحمد شكيدح ،ك أ .عاطؼ أبك ىربيد ،عقد التكريد كالمقاكلة في ضكء التحديات
االقتصادية المعاصرة ( ،بحث منشكر ،الجامعة اإلسبلمية – يزة ،مؤتمر "اإلسبلـ كالتحديات المعاصرة"ّ-ِ ،ابريؿ

ََِٕ/ـ) صٔ.

(ّ) الدارقطني :عمى بف عمر الدارقطنيّٖٓ _ َّٔ( ،ىػ) ،سنف الدارقطني ،كبذيمو التعميؽ المغني عمى الدارقطني :ألبي

الطيب محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طُُِْْ ،ىػ _ ََِْـ) ،كتاب البيكع ،ح ِٗٔ،

ّ ،ُٕ/كقاؿ عنو األلباني :ضعيؼ .األلباني :إركاء الغميؿ ٓ.َِِ/

(ْ) انظر :الشربيني :محمد الشربيني الخطيب(،تٕٕٗىػ) ،اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع( ،بيركت :دار الفكر،

ُُْٓىػ).ِٗٔ/ِ ،

(ٓ) انظر :الجكاىرم :بحكث في الفقو المعاصر ِ ، ٗٗ/أبك سميماف :فقو المعامبلت الحديثة َٗ.
(ٔ) السبكي :األشباه كالنظائر ُ.ِٕٓ/

(ٕ) انظر :الكاساني :عبلء الديف ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي (المتكفىٖٕٓ :ىػ) ،بدائع الصنائع في
ترتيب الشرائع( ،بيركت -لبناف دار إحياء التراث العربي ، ،طُُِّْ ،ىػَََِ -ـ.تحقيؽ :محمد عدناف بف ياسيف دركيش)

ٓ ،ّ/أبا سميماف :فقو المعامبلت الحديثة ِٖ ،درايمة :عقد التكريد ٔٔ.
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لكػػف المتأمػػؿ فػػي ىػػذا العقػػد يجػػد أنػػو أقػػرب إلػػى األصػػؿ الثػػاني ،كمػػا قيػػؿ مػػف شػػبيات حكلػػو

يمكف دفعيا بػأف الغػرر يسػير يمكػف تحممػو ،فالسػمعة يطمػع عمػى نمػكذج منيػا ،كمػا أف تأجيػؿ الػثمف
يشبو تأجيمو في عقد االستصناع كىك جائز عند الحنفية ،فبل يككف حينيا بيع ديف بػديف ،باإلضػافة

إلى أف البدليف مختمفاف ،ففيو مبادلة سمعة بنقد ،كال يدخؿ ىذا في الربا المحرـ(ُ).

باإلضػػافة إلػػى أنػػو بيػػع مكصػػكؼ فػػي الذمػػة ،كىػػك يشػػبو السػػمـ أك االستصػػناع ،كييػػر مسػػمـ

اعتباره بيع ما ليس عند اإلنساف ،لذا فإف النظر السميـ لعقد التكريد يجعمو أشبو باألصؿ الثاني منػو

باألكؿ.

ت-

تنزيل األصل المشابو عمى عقد التوريد :

بعػػد النظػػر الػػدقيؽ فػػي عقػػد التكريػػد مػػف خػػبلؿ تصػػكر ماىيتػػو ،كرسػػـ صػػكرتو ،كبعػػد الفيػػـ

العميػػؽ لؤلصػػؿ المشػػابو لػػو ،يتبػػيف أف األصػػؿ الثػػاني ىػػك األشػػبو بػػو ،كاألقػػكل انطباقػان عميػػو ،فيقػػكـ
المجتيد حينيا بتنزيؿ حكـ األصؿ الثاني عمى عقػد التكري ػػد ،مػف خػبلؿ تحقيػؽ منػاط األصػكؿ التػي

ذكرت فيو ،كيعطيو حكميا مف المشركعية.

ىذا باإلضافة إلى أف ثمة مقاصػد شػرعية يػتـ تحقيقيػا مػف كراء تنزيػؿ األصػؿ الثػاني عميػو،

متمثمة في التيسير عمى العباد ،كرفع الحرج عنيـ ،كىذا شأف المعامبلت المالية جميعيا.

كما أف حاجة النػاس إلػى مثػؿ ىػذا العقػكد ،كتعػامميـ فييػا ،تجعػؿ الغػرر اليسػير الػذم يرافقيػا

مغتف انر ،كيزكؿ ىذا الغرر باالطٌبلع عمى نمكذج مف السمعة ،كاالتفاؽ عمى تأجيؿ الػثمف إلػى أقسػاط

محددة معمكمة.

التطبيق الثالث :الطيارة بالمياه العادمة بعد تنقيتيا:
اختمػػؼ الفقيػػاء فػػي حكػػـ الطيػػارة بالميػػاه العادمػػة ،نتيجػػة اخػػتبلفيـ فػػي تكييفيػػا ،كفيمػػا يمػػي

خطكات التكييؼ الفقيي الثبلث ليذه النازلة:
أ -تصور المياه العادمة:

ىي " مياه ناتجة عف أنشطة اإلنساف في السػكف ،كالز ارعػة ،كالتنظيػؼ ،كاالسػتنجاء  ..كنحػك

ذلؾ(ِ).

(ُ) انظر :الجكاىرم :بحكث في الفقو المعاصر ِ ، ََُ/شكيدح كىربيد :عقد التكريد ٔ.

(ِ) يرايبة كالفرحاف :سامح يرايبة ،يحيى الفرحاف ،المدخؿ إلى العمكـ البيئية( ،عماف :دار الشركؽ ،طُ ََِّ ،ـ ) ِْٕ
 ،المشيقح :د .خالد بف عمي المشيقح ،فقو النكازؿ في العبادات( ،مف دركس الدكرة العممية بجامع الراجحي ،ببريدة لعاـ

ُِْٔ ق).ِٓ ،
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إف ىػػذه الميػػاه يحػػرـ اسػػتعماليا؛ لثبلثػػة أمػػكر :النجاسػػة ،كالضػػرر ،كاالسػػتقذار ،كيػػتـ حػػديثان

معالجتيا كتنقيتيا مف الممكثات ،حيث تمر بمراحؿ عديدة ،تنقسـ إلى مرحمتيف رئيسيتيف:

األولى :تنقيػة جزئيػة ،كذلػؾ بمركرىػا بم ارحػؿ معالجػة ،بعػدىا يعػكد المػاء إلػى حالتػو الطبيعيػة

بنسبة ٓٗ.%

أما الثانية :فيي تنقية نيائية يعكد الماء بعدىا إلى حالتو األكلى ،كالى خمقتو الطبيعية(ُ).

ب-تحرير األصل المشابو "لمطيارة بالمياه العادمة المعالجة":

بعد أف اتضحت صكرة المياه العادمة المعالجة ،فإف الحكـ الفقيي لمطيػارة فييػا كاضػح _ إذا

كانػػت التنقيػػة جزئيػػة_ كىػػك يحرمػػة الطيػػارة بيػػا؛ كذلػػؾ ألنيػػا لػػـ تطيػػر بعػػد ،كمػػا ازلػػت تحمػػؿ أثػػر
النجاسة لكنان ،أك طعمان ،أك ريحان ،كاف كانػت بنسػبة ٓ ،%كىػي بػذلؾ متنجسػة(ِ) ،كال يجػكز الطيػارة

فور الَ
فييا ،فيي تدخؿ تحت عمكـ حديث أبى سعيد الخدرم  كفيو أف النبي  قػاؿ( :ا ْل َم ُ
فاِ طَ ُي ٌ
شيَِّ ،إال ما َغمَب عمَى ِر ِ
ط ْع ِم ِفو َولَ ْوِنفو )(ّ) ،كقػد ج ٌػكز كثيػر مػف الفقيػاء المعاصػريف
يح ِو َو َ
َ َ
س ُو َ ٌ
ُي َن ِّج ُ
َ

م الحدائؽ كالمنتزىات(ْ).
استخداميا في االستعماالت األخرل مف سقي الزركع كالثمار ،كر ٌ
أمػػا الميػػاه العادمػػة المعالجػػة نيائي ػان ،فػػإف الفقيػػاء المعاص ػريف اختمف ػكا فػػي تكييفيػػا بػػيف مػػانع
لمطيارة بيا ،كآخر مجيز ،كذلؾ لكجكد أصميف متعارضيف يتجاذباف المسألة:

األول :كىػػك حجػػة المػػانع ،أف الميػػاه العادمػػة المعالجػػة تبقػػى مياى ػان متنجسػػة ،كال ترجػػع إلػػى

أصؿ خمقتيا فتشمميا النصكص العامة القاضية بنجاستيا كالمانعة مف استعماليا(ٓ).

الثفففاني :كىػػك حجػػة المجيػػز ،فػػإف الميػػاه العادمػػة المعالجػػة معالجػػة نيائيػػة ،ال يبقػػى أم أثػػر

لمنجاسة فييا ،ال في لكف ،أك طعـ ،أك ريح  ،فإنيػا ترجػع إلػى أصػؿ خمقتيػا األكلػى ،كتنطبػؽ عمييػا
(ُ ) انظر :السركرم :أحمد السركرم ،معالجة مياه الصرؼ الصحي كتشغيؿ المحطات ( بيركت :دار الكتب العممية  ،عبد
العظيـ كآخريف :محمكد محمد عبد العظيـ كمحمد أنكر الديب كسامح خميؿ سيد ،أسس معالجة مياه الصرؼ الصحي كتشغيؿ

المحطات ( ،دار الفكر العربيََُِ ،ـ) ّٕ ،كما بعدىا ،المشيقح :فقو النكازؿ في العبادات ِٓ.

(ِ) انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ُ ، ّٖ/فتكل ىيئة كبار العمماء في المممكة العربية السعكدية  ،مجمة البحكث الفقيية
المعاصرة ،السنة األكلى ،العدد الثاني ٔ.ُِْ/

(ّ) أبك داكد :سميماف بف األشعث األسدم السجستانيِٕٓ _ َِِ( ،ىػ) ،سنف أبي داكد ،دار الكتاب العربي) ،كتاب

الطيارة ،باب ما جاء في بئر بضاعة ،حٔٔ .ِْ/ُ ،قاؿ الشيخ األرناؤكط :صحيح لغيره دكف قكلو" :إال ما يمب عمى

سندا ،كقد أجمع العمماء عمى العمؿ بيا .ابف
ريحو ،"..كىذا إسناد ضعيؼ ،لضعؼ رشديف بف سعد ،كىذه الزيادة لـ تصح ن
ماجة :أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ،كماجة اسـ أبيو يزيد (المتكفىِّٕ :ىػ) ،سنف ابف ماجة( ،تحقيؽ :شعيب

األرناؤكط ،دار الرسالة العالمية ،طُ َُّْ ،ىػ  ََِٗ -ـ ) ُ.ِّٕ /

(ْ) انظر :الرشيدم :فيد سعد فالح إدبيس الرشيدم ،معػالجة ميػاه الصرؼ الصحي كاستخداميا في دكلة الككيت ،دراسة
فقيية تطبيقية( ،بحث منشكر عمى االنترنت) ّٓ  ،دبكس :ناصر عبد المطيؼ رشيد دبكس حكـ تطيير كاستعماؿ المياه

العادمة ( ،نابمس :رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ) ُِِ كما بعدىا ،فتاكل لمجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء ٓ.ٕٗ/

(ٓ) انظر :دبكس :حكـ تطيير كاستعماؿ المياه العادمة ُْٗ ،مجمة البحكث الفقيية المعاصرة ٔ.ِِٖ/
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النصكص القاضية بطيارة الماء المطمؽ ،كاآلمػرة بػالتطير بػو ،باإلضػافة إلػى أف أصػبلن آخػر تنػدرج
تحتػػو الميػػاه العادمػػة ،كىػػي طيارتيػػا باالسػػتحالة(ُ) ،عم ػبلن باإلجمػػاع عمػػى طيػػارة الخمػػر إذا تخممػػت
بنفس ػػيا ،كبح ػػديث عائش ػػة  ع ػػف النب ػػي  ق ػػاؿِ ( :ن ْعف ِ
ام ا ْل َخففففل )(ِ) ،كالمي ػػاه العادم ػػة بع ػػد
فففم اإل َد ُ
َ
(ّ)
معالجتيا معالجة نيائية تستحيؿ النجاسة فييا ،كترجع إلى خمقتيا األكلى .
لكف المتأمؿ في ىذه النازلة ،كفي األصكؿ القريبػة منيػا ،يجػد أف األصػؿ الثػاني أقػرب إلييػا،

كألصػػؽ بيػػا؛ إذ الميػػاه العادمػػة بعػػد معالجتيػػا نيائي ػان ال يبقػػى أثػػر لمنجاسػػة فييػػا ،كالنجاسػػة ىػػي عمػػة

تحريميا ،كمف المعمكـ أف الحكـ يدكر مع عمتو كجكدان كعدمان.

ت-تنزيل األصل المشابو عمى" المياه العادمة المعالجة نياِياً":

بعد النظر في حقيقة المياه العادمة المعالجة نيائيان ،كبػالرجكع إلػى المختصػيف ،يظيػر بجػبلء

أف األصؿ الثاني ىػك األقػكل انطباقػان عمييػا ،فينػزؿ حكمػو ،كيحقػؽ مناطػو فييػا ،كىػك جػكاز التطيػر
(ُ) االستحالة :ىي انقبلب حقيقة إلى حقيقة أخرل ،ال مجرد انقبلب كصؼ؛ كانقبلب الخمر خبلن ،كالعذرة ترابان ،كالعظـ رمادان
 ..كنحك ذلؾ { .انظر :ابف عابديف ،محمد أميف الشيير بابف عابديف( ،تُِِٓىػ) ،حاشية رد المحتار عمى الدر المختار
المسماة بحاشية ابف عابديف( ،بيركت :دار الفكرُُْٓ ،ىػ) ، ُّٔ/ُ ،الحصيني :تقي الديف أبك بكر محمد الحسيني

الحصيني الدمشقي( ،تِٖٗىػ) ،كفاية األخيار في حؿ ياية االختصار ،دمشؽ :دار الخيرُْٗٗ ،ـ.}ّٕ/ُ ،

كقد اختمؼ الفقياء في حكـ العيف النجسة إذا استحالت إلى مادة أخرل مغايرة في األكصاؼ عمى قكليف :األكؿ :قكؿ

أبي حنيفة كمحمد مف الحنفية ،كالمالكية في المعتمد مف المذىب ،كالحنابمة في ركاية ،كابف تيمية كالظاىرية :طيارة النجاسة

إذا تبدلت أكصافيا { .انظر :ابف نجيـ :زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد بف محمد بف بكر ،المشيكر بابف نجيـ-ِٗٔ( ،

الرعيني :أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد
َٕٗىػ) ،البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ( ،بيركت :دار المعرفة)ُّ ،ِّٗ/ُ ،

الرعيني( ،تْٓٗىػ) ،مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ ،دار عالـ الكتب،ُْْ/ُ ،
الرحمف المغربي ،المعركؼ بالحطاب ُّ

المرداكم :الشيخ العبلمة عبلء الديف أبي الحسف عمى بف سميماف المرداكم السعدم( ،تٖٖٓىػ) ،اإلنصاؼ في معرفة الراجح

مف الخبلؼ عمى مذىب اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ ،بيركت :دار إحياء التراث العربي) ُ ،ّٖ/ابف تيمية ،شيخ اإلسبلـ

أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية( ،تِٖٕىػ) ،الفتاكل الكبرل( ،بيركت :دار الكتب العممية) ،ِٖٓ/ُ ،ابف حزـ :أبك محمد عمى
بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي( ،تْٔٓىػ) ،المحمى ،دار الفكر.} ُِٖ/ُ ،

الثاني :قكؿ أبي يكسؼ مف الحنفية ،كبعض المالكية ،كالشافعية ،كجميكر الحنابمة :نجاسة العيف النجسة إذا

استحالت ،إال الخمر ،فقد اتفقكا جميعان عمى حمٌو إذا استحاؿ خبلن بنفسو دكف تدخؿ أحد { .انظر :ابف عابديف :رد المحتار

ُ ،ُّٔ/القرافي :شياب الديف أحمد بف إدريس القرافي ،الذخيرة ،بيركت :دار الغربُْٗٗ ،ـ ،ُِٖٗ/ُ ،الحصيني :كفاية
األخيار ُ ،ّٕ/البيكتي :الشيخ منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي ،كشاؼ القناع عف متف اإلقناع( ،تَُُٓىػ)،

بيركت :دار الفكر ،طَُُِْ ،ىػ) ُ.}ُْٗ/

(ِ) الترمذم :أبك عيسى محمد بف عيسى بف سكرة الترمذمِٕٗ _ َِٗ( ،ىػ) ،سنف الترمذم المسمى بالجامع الصحيح،

(بيركت :دار الجيؿ،كدار العرب اإلسبلمي ،طُِٖٗٗ ،ـ) ،سنف الترمذم ،كتاب الخؿ ،باب ما جاء في الخؿ ،حُّٖٗ،

ْ .ِٕٖ /كقاؿ عنو األلباني :صحيح .انظر :األلباني :صحيح الترييب كالترىيب ِ.ُِْ/

(ّ) انظر :الزيمعي :فخر الديف عثماف بف عمى الزيمعيّْٕ( ،ىػ) ،تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ( ،القاىرة ،دار الكتاب
اإلسبلميُُّّ ،ىػ) ُ ،ٕٔ/السالكس :أ .د .عمي أحمد السالكس ،مكسكعة القضايا الفقيية المعاصرة ،كاالقتصاد اإلسبلمي،

(مصر :مكتبة دار القرآف – ط ُِّْٕ ،ىػ ََِِ -ـ ) صِٓٓ  ،دبكس :حكـ تطيير كاستعماؿ المياه العادمة ُٖٗ.
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ػؽ ليػا أثػر فػي المػاء ،فترجػع إلػى أصػميا،
بيا؛ لككنيػا أصػبحت طػاىرة؛ إذ النجاسػة قػد ازلػت ،كلػـ يب ى
كتأخذ حكـ الماء المطمؽ مف إباحة استعماليا.
كما أف تنزيؿ األصؿ الثاني عمى مسألتنا ،يحقؽ مقصدان شرعيان جميبلن ،متمثبلن في رفع الحرج
عػػف العبػػاد ،كالتيسػػير عمػػييـ؛ إذ التعامػػؿ بيػػذه الميػػاه جػ و
ػار فػػي بعػػض الػػببلد ،فيػػي ممػػا عمػػت بػػو
البمكل ،كجرت بو سياسة الدكؿ ،باإلضافة إلػى مػا تشػيده الػببلد عامػة ،كبػبلد المسػمميف خاصػة مػف

يش ٍّح لممياه ،كتنازوع عمييا ،فاألخذ بيذا القكؿ يخفؼ العبء عػف منػابع الميػاه األصػمية ،كيعػيف الػدكؿ
عمػػى كاجبيػػا فػػي تػػكفير بػػدائؿ ،مػػف خػػبلؿ معالجػػة الميػػاه العادمػػة ،كاعػػادة تكريرىػػا إلػػى ميػػاه صػػالحة
لبلستعماؿ اآلدمي.





الخاتمففففة

الحمد هلل الذم بنعمتو تػتـ الصػالحات ،كالصػبلة كالسػبلـ عمػى خيػر المخمكقػات ،محم وػد صػمى

اهلل عميو ،كعمى آلو كمف سار عمى دربو؛ لنيؿ أعمى الدرجات  ...أما بعد:

يطيب لي في نياية ىذا البحػث أف أسػجؿ أبػرز مػا تكصػمت إليػو مػف نتػائل كتكصػيات ،كىػي

كما يأتي:

أوالً :النتاِففج:

ُ .إف التكيي ػػؼ الفقي ػػي ض ػػركرم لمشػ ػريعة عام ػػة ،كلسياس ػػتيا خاص ػػة ،في ػػك ال ػػذم يكف ػػؿ خمكدى ػػا
كصػػبلحيتيا لمتطبيػػؽ إلػػى يػػكـ القيامػػة ،فالنصػػكص محػػدكدة ،كالح ػكادث كالن ػكازؿ ممػػدكدة ،كال يفػػي

المح ػػدكد بالم ػػدكد ،فك ػػاف ال ب ػػد م ػػف التكيي ػػؼ ،كذل ػػؾ بإلح ػػاؽ النػ ػكازؿ بأش ػػباىيا كمثيبلتي ػػا؛ بغ ػػرض
إعطائي ػػا الحك ػػـ نفس ػػو؛ بم ػػا يحق ػػؽ مقاص ػػد الشػ ػريعة ،كالتيس ػػير عم ػػى العب ػػاد ،كيرف ػػع الح ػػرج ع ػػنيـ،

كيعبدىـ هلل اختيا انر ،كما أف يالب االختبلؼ في النكازؿ ،يقع نتيجة االختبلؼ في تكييفيا كحقيقتيا،

كفي الظركؼ كالمبلبسات المحيطة بيا.

ِ .التكييػػؼ الفقيػػي _ باعتبػػاره شػػكبلن مػػف أشػػكاؿ االجتيػػاد_ يجػػرم كفػػؽ آليػػة معينػػة ،تتكػػكف مػػف

خطكات ثبلث ،ىي:

األكلى :تصكر النازلة محؿ البحث.
الثانية :تحرير األصؿ المشابو لمنازلة.
الثالثة :إلحاؽ النازلة باألصؿ ،أك تطبيؽ األصؿ عمى النازلة.
ّ .إف تنزيػػؿ األصػػؿ المشػػابو عمػػى ن ػكازؿ السياسػػة الشػػرعية ليسػػت آليػػة ،كانمػػا تنضػػبط بمقاصػػد
الشػريعة ،كتتقيػػد بقكاعػػدىا العامػػة ،كمػػا يتطمػػب االجتيػػاد المكازنػػة بػػيف المصػػالح كالمفاسػػد فػػي الحػػاؿ
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كالمػػآؿ ،كتقػػدير حػػاالت االضػػطرار كعمػػكـ البمػػكل ،كاعتبػػار األع ػراؼ كالعػػادات ،كاخػػتبلؼ األح ػكاؿ

كالظركؼ ،كالمكاف كالزماف.

ْ .تبػيف مػف د ارسػة جممػة مػف األحاديػث النبكيػة ،إرشػاد النبػي  إلػى مػنيل اجتيػادم يقػكـ عمػى
تكييؼ أحكاـ السياسة الشرعية كفؽ مصادر التشريع المختمؼ فييا ،فميذه المصادر دكر في تكييؼ

كتتكيػػؼ كفقػػو ،كالمجتيػػد
أحكػػاـ السياسػػة الشػػرعية؛ باعتبارىػػا األسػػاس الػػذم تسػػتند إليػػو تمػػؾ األحكػػاـ
ٌ
عند حكمو عمى نكازؿ السياسة الشرعية يجتيد في تكييفيا؛ بغية الكصكؿ إلػى الحكػـ الحػؽ ،متحريػان

المصمحة جمبان ،كالمفسدة درءان ،كمراعيان مقاصد التشريع.

ٓ .يكجد عدة تطبيقػات عمػى آليػة التكييػؼ الفقيػي لمسياسػة الشػرعية ،منيػا :التصػكير اآللػي ،كعقػد
التكريػػد ،كالطيػػارة بالميػػاه العادمػػة بعػػد تنقيتيػػا ،ليتبػػيف بعػػد تطبيػػؽ تمػػؾ اآلليػػة :إباحػػة التصػػكير اآللػػي

مف حيث المبدأ ،كاباحة عقد التكريد ،كجكاز التطير بالمياه العادمة المعالجة نيائيان.
ثانياً :التوصيات:

ُ .أكصػي أف يتنػاكؿ البػاحثكف مكضػكعات السياسػة الشػرعية بمزيػد مػف البحػث كالد ارسػة ،كخاصػػة
المسائؿ المعاصرة منيا ،كفؽ آلية التكييؼ الفقيي ،كخطكاتو ،كضكابط.

ِ .اعتماد منيل بحثي يجمع بيف فركع السياسة الشرعية كأصكليا ،ففي ىذا تيسير لفيـ األصػكؿ،
كضبط لمفركع مف الزيغ في االجتياد ،كالضبلؿ في الحكـ.

ّ .إنشػػاء م اركػػز بحثيػػة متخصصػػة فػػي العمػػكـ اإلسػػبلمية عامػػة كالسياسػػة الشػػرعية خاصػػة ،تضػػـ
الباحثيف ،كترعى جيكدىـ ،كتعقد الدكرات التي يحتاجيا المتخصصكف في ىذا المجاؿ.

.1

ِ.

القرآن الكريم.



فيرس المصادر والمراجع

ابف أبي شيبة :أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة العبسػي الكػكفيُٓٗ( ،ى ػ ػ ِّٓ ىػػ) ،مصػنؼ ابػف أبػي شػيبة،

دار القبمة.

ّ.

ابف األثير :أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجػزرم ،عػز الػديف

ْ.

ابف القيـ :ابف قيـ الجكزية ،إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف( ،القاىرة :دار الحديثُِْٓ ،ىػ_ََِْـ).

ٔ.

ابف حجر :لمحافظ أحمد بف عمى بف حجر العسقبلنيِٖٓ -ّٕٕ( ،ىػػ) ،فػتح البػارم شػرح صػحيح البخػارم( ،القػاىرة:

ابف األثير (المتكفىَّٔ :ىػ) ،الكامؿ في التاريخ ( ،لبناف :دار الكتاب العربي ،بيركت ،طُُُْٕ ،ق).

ٓ.

ابف تيمية ،شيخ اإلسبلـ أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية( ،تِٖٕىػ) ،الفتاكل الكبرل( ،بيركت :دار الكتب العممية).

دار الحديث ،طُُُْٗ ،ىػُٖٗٗ -ـ).

ٕ.
ٖ.

ابف حزـ :أبك محمد عمى بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي( ،تْٔٓىػ) ،المحمى باآلثار ،دار الفكر.

ابف خمدكف ،عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف كلي الرحمف ،مقدمة ابف خمدكف ( ،دار يعرب ،طََُِْ ،ـ).
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ٗ.

ابػػف نجػػيـ :زيػػف الػػديف بػػف إبػراىيـ بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف بكػػر ،المشػػيكر بػػابف نجػػيـَٕٗ -ِٗٔ( ،ىػػ) ،البحػػر ال ارئػػؽ

شرح كنز الدقائؽ( ،بيركت :دار المعرفة).

َُ .أبك داكد :سميماف بف األشعث األسدم السجستانيِٕٓ _ َِِ( ،ىػ) ،سنف أبي داكد( ،دار الكتاب العربي).

ُُ .األشقر كآخركف :د .محمد سػميماف األشػقر ،أ .د .ماجػد أبػك رخيػة ،د .محمػد عثمػاف شػبير ،د .عمػر سػميماف األشػقر،
بحكث فقيية في قضايا اقتصادية معاصرة( ،األردف دار النفائس ).

ُِ .البخارم :محمد بف إسماعيؿ البخارم( ،تِٔٓىػ) ،صحيح البخارم( ،دار طكؽ النجاة ،طُُِِْ ،ىػ).
ُّ .البغكم :الحسيف بف مسعكد البغكم ،شرح السنة ( ،دمشؽ كبيركت :المكتب اإلسبلميَُّْ ،ىػ ).

ُْ .البيػػكتي :الشػػيخ منصػػكر بػػف يػػكنس بػػف إدريػػس البيػػكتي ،كشػػاؼ القنػػاع عػػف مػػتف اإلقنػػاع( ،تَُُٓىػػ) ،بيػػركت :دار
الفكر ،طَُُِْ ،ىػ).

ُٓ .البييقػػي :أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػى البييقػػي( ،تْٖٓى ػػ) ،السػػنف الكبػػرل ( ،مجمػػس دائ ػرة المعػػارؼ ،طُ،

ُّْْىػ ).

ُٔ .الترمذم :أبك عيسى محمد بف عيسى بف سكرة الترمذمِٕٗ _ َِٗ( ،ىػ) ،سػنف الترمػذم المسػمى بالجػامع الصػحيح،
(بيركت :دار الجيؿ،كدار العرب اإلسبلمي ،طُِٖٗٗ ،ـ).

ُٕ .الجرجػ ػػاني :عمػ ػػي بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػي ال ػ ػزيف الش ػ ػريؼ الجرجػ ػػاني ،التعريفػ ػػات( ،بيػ ػػركت :دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة ،طُ،

َُّْق).

ُٖ .الجكاىرم :الجكاىرم :حسيف الجكاىرم ،بحكث في الفقو المعاصر ،كتاب الكتركني – منشكر عمى االنترنت.

ُٗ .الجي ازن ػػي :محم ػػد ب ػػف حس ػػيف الجي ازن ػػي ،فق ػػو النػ ػكازؿ ،د ارس ػػة تأص ػػيمية تطبيقي ػػة( ،الس ػػعكدية :دار اب ػػف الج ػػكزم ،طِ،

ُِْٕق).

َِ .الحصػػيف :د .عبػػد السػػبلـ بػػف ابػراىيـ الحصػػيف ،تصػػكير النازلػػة كأثػره فػػي بيػػاف حكميػػا ،بحػػث منشػػكر فػػي مػػؤتمر نحػػك
منيل عممي أصيؿ لدراسة القضايا الفقيية المعاصرة ،الرياض.

ُِ .الحص ػػيني :تق ػػي ال ػػديف أب ػػك بك ػػر محم ػػد الحسػ ػيني الحص ػػيني الدمش ػػقي( ،تِٖٗىػ ػػ) ،كفاي ػػة األخي ػػار ف ػػي ح ػػؿ ياي ػػة
االختصار ،دمشؽ :دار الخيرُْٗٗ ،ـ.

ِِ .الػػدارقطني :عمػػى بػػف عمػػر الػػدارقطنيّٖٓ _ َّٔ( ،ى ػػ) ،سػػنف الػػدارقطني ،كبذيمػػو التعميػػؽ المغنػػي عمػػى الػػدارقطني:
ألبي الطيب محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،طُُِْْ ،ىػ _ ََِْـ).

ِّ .الدبياف :عمي بف راشد الدبياف ،تنزيؿ األحكاـ عمى الكقائع القضائية( ،بحث منشكر عمى االنترنت ُِْْق).

ِْ .الدريني :الػدكتكر فتحػي الػدريني ،خصػائص التشػريع اإلسػبلمي فػي السياسػة كالحكػـ ( ،بيػركت :مؤسسػة الرسػالة ،طِ،

ُّْْـ).

ِٓ .الرشيدم :فيػد سػعد فػالح إدبػيس الرشػيدم ،معػػالجة ميػػاه الصػرؼ الصػحي كاسػتخداميا فػي دكلػة الككيػت ،د ارسػة فقييػة
تطبيقية( ،بحث منشكر عمى االنترنت).

الرُّعينػػي( ،تْٓٗىػػ) ،مكاىػػب
الرُّعينػػي :أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف المغربػػي ،المعػػركؼ بالحطػػاب ُّ
ُِّٔ .
الجميؿ شرح مختصر خميؿ ،دار عالـ الكتب.

ِٕ .الزحيمي :أ.د .كىبة مصطفى الزحيمي ،الفقو اإلسبلمي كأدلتو ( ،دمشؽ :دار الفكر ،طُُْٖٗ ،ـ).

ِٖ .زي ػػداف :د .عب ػػد الكػ ػريـ زي ػػداف ،المفص ػػؿ ف ػػي أحك ػػاـ المػ ػرأة كبي ػػت المس ػػمـ ( ،بي ػػركت :لبن ػػاف ،مؤسس ػػة الرس ػػالة ،طِ،

َُِْىػَََِ -ـ).

ِٗ .الزيمعػػي :فخػػر الػػديف عثمػػاف بػػف عمػػى الزيمعػػيّْٕ( ،ى ػػ) ،تبيػػيف الحقػػائؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ( ،القػػاىرة ،دار الكتػػاب
اإلسبلميُُّّ ،ىػ).

َّ .السػػالكس :أ .د .عمػػي أحمػػد السػػالكس ،مكسػػكعة القضػػايا الفقييػػة المعاص ػرة كاالقتصػػاد اإلسػػبلمي( ،مصػػر :مكتبػػة دار
القرآف ،ط ُِّْٕ ،ىػ ََِِ -ـ).
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ُّ .السايس :السايس :الشيخ محمد عمي السايس ،تفسير آيات األحكاـ( ،القاىرة :مؤسسة المختار ،طََُُِ ،ـ ).

ِّ .السػػبكي :اإلمػػاـ تػػاج الػػديف عبػػد الكىػػاب بػػف عمػػي ابػػف عبػػد الكػػافي السػػبكي ،األشػػباه كالنظػػائر ( ،بيػػركت :دار الكتػػب
العممية ،طُ ُُُْ ،ىػ ).

ّّ .السبكي :شيخ اإلسبلـ عمي بف عبد الكافي السبكي (ٕٔٓىػ) ككلده تاج الديف عبد الكىاب بػف عمػي السػبكي (ُٕٕىػػ)،
اإلبياج في شرح المنياج( ،بيركت :لبناف ،دار الكتب العمميةُُْٔ ،ىػ_ُٓٗٗـ).

ّْ .السػػركرم :أحمػػد السػػركرم ،معالجػػة ميػػاه الصػػرؼ الصػػحي كتشػػغيؿ المحطػػات ( بيػػركت :دار الكتػػب العمميػػة  ،عبػػد
العظػػيـ كآخ ػريف :محمػػكد محمػػد عبػػد العظػػيـ كمحمػػد أنػػكر الػػديب كسػػامح خميػػؿ سػػيد ،أسػػس معالجػػة مي ػاه الصػػرؼ الصػػحي

كتشغيؿ المحطات ( ،دار الفكر العربيََُِ ،ـ).

ّٓ .السيكطي :جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،الرد عمى مف أخمد إلى األرض كجيػؿ أف االجتيػاد فػي كػؿ
عصر فرض( ،مصر :مكتبة الثقافة الدينية).

ّٔ .الشػػاطبي ،أبػػك إسػػحاؽ الشػػاطبي إب ػراىيـ بػػف مكسػػى المخمػػي الغرنػػاطي المػػالكي( ،تَٕٗى ػػ) ،المكافقػػات فػػي أصػػكؿ
الشريعة ،كعميو شرح جميؿ لمشيخ عبد اهلل دراز ( ،دار ابف عفاف ، ،ط ُُُْٕ ،ىػ ).

ّٕ .الشربيني :محمد الشربيني الخطيب(،تٕٕٗىػ) ،اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع( ،بيركت :دار الفكرُُْٓ ،ىػ).

ّٖ .شكيدح :د .أحمد شكيدح ،ك أ .عاطؼ أبػك ىربيػد ،عقػد التكريػد كالمقاكلػة فػي ضػكء التحػديات االقتصػادية المعاصػرة( ،
بحث منشكر ،الجامعة اإلسبلمية – يزة ،مؤتمر "اإلسبلـ كالتحديات المعاصرة"ّ-ِ ،ابريؿ ََِٕ/ـ).

ّٗ .الصػػابكني :محمػػد عمػػي الصػػابكني ،ركائػػع البيػػاف تفسػػير آيػػات األحكػػاـ مػػف الق ػراف ،دار الصػػابكني ،طَُُِْ ،ىػ ػ _
ُٗٗٗـ.

َْ .عبػػد الػػرزاؽ :الحػػافظ أبػػك بكػػر عبػػد الػػرزاؽ بػػف حمػػاـ الصػػنعاني( ،تُُِىػػ) ،المصػػنؼ( ،بيػػركت :المكتػػب اإلسػػبلمي،
طَُِّْ ،ىػ).

ُْ .العيني :بدر الديف محمكد بف أحمد العينئِٕ ( ،ى ػ _ ٖٓٓىػػ) ،عمػدة القػارم شػرح صػحيح البخػارم ( ،بيػركت :دار
إحياء التراث العربي).

ِْ .يرايبة كالفرحاف :سامح يرايبة ،يحيى الفرحاف ،المدخؿ إلى العمكـ البيئية( ،عماف :دار الشركؽ ،طُ ََِّ ،ـ ).

ّْ .القحطاني :د .مسفر بف عمي بف محمد القحطاني ،منيل اسػتخراج األحكػاـ الفقييػة لمنػكازؿ المعاصػرة( ،د ارسػة تأصػيمية
تطبيقية ،رسالة دكتكراه ،جامعة أـ القرل ُُِْىػ َََِ -ـ).

ْْ .القحطاني :مسفر بف عمي بف محمد القحطاني ،التكييؼ الفقيي لؤلعماؿ المصرفية ،بحػث مقػدـ إلػى مػؤتمر المصػارؼ
اإلسبلمية بيف الكاقع كالمأمكؿََِٗ ،ـ.

ْٓ .القرافي :شياب الديف أبي العباس أحمد بف إدريس القرافي المػالكي ،اإلحكػاـ فػي تمييػز الفتػاكل عػف األحكػاـ كتصػرفات
القاضي كاإلماـ تحقيؽ الشيخ عبد الفتاح ابك يدة ،حمب مطبعة مكتب المطبكعات اإلسبلمية.،

ْٔ .القرافي :شياب الديف أحمد بف إدريس القرافي ،الذخيرة ،بيركت :دار الغربُْٗٗ ،ـ.

ْٕ .القرضاكم :يكسؼ القرضاكم ،الفتكل بيف االنضباط كالتسيب ( ،القاىرة :دار الصحكة لمنشر ،الطبعة األكلىَُْٖ ،ى ػ
ُٖٖٗ -ـ).

ْٖ .القرطبي :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم القرطبي ،جامع بياف العمـ كفضمو ( ،بيػركت :مؤسسػة الريػاف  -دار ابػف
حزـ ،ط ُُِْْ ،ق.

ْٗ .قمعجي كقنيبي :محمد ركاس قمعجي ،كحامد صادؽ قنبي ،معجـ لغة الفقياء( ،عماف :دار النفائس ،طَُِْٖ ،ق).

َٓ .الكاساني :عبلء الديف ،أبػك بكػر بػف مسػعكد بػف أحمػد الكاسػاني الحنفػي (المتػكفىٖٕٓ :ىػػ) ،بػدائع الصػنائع فػي ترتيػب
الشرائع( ،بيركت -لبناف دار إحياء التراث العربي ، ،طُُِّْ ،ىػَََِ -ـ ،تحقيؽ :محمد عدناف بف ياسيف دركيش).

ُٓ .مالؾ :اإلماـ مالؾ بف أنس األصبحي( ،تُٕٗىػ) ،مكطأ مالؾ( ،الدكحة :مؤسسة الشيخ زايد).
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ِٓ .المرداكم :الشيخ العبلمة عبلء الديف أبي الحسف عمى بف سميماف المرداكم السعدم( ،تٖٖٓىػ) ،اإلنصاؼ في معرفة
الراجح مف الخبلؼ عمى مذىب اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ ،بيركت :دار إحياء التراث العربي).

ّٓ .مسمـ :األماـ أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسػابكرمُِٔ _ َِٔ( ،ىػػ) ،صػحيح مسػمـ( ،بيػركت:
دار الجيؿ كدار األفاؽ الجديدة).

ْٓ .المشيقح :د .خالد بف عمي المشيقح ،فقو النكازؿ في العبادات( ،مف دركس الدكرة العممية بجامع الراجحػي ،ببريػدة لعػاـ

ُِْٔ ق).

ٓٓ .مكقع دار اإلفتاء المصرية. http://www.dar-alifta.org/default.aspx :
ٔٓ .مكقع كيكيبيديا:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9

. %86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7

َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ
وَآَخَرَََدَعَوَانََ ََاَأَنَََالََحَمَدََلَََلَهَََرَبَََالََعَالََمَنيَ َ

َ
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