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ملخص

بحث التخريجات األصولية 
ى الزهاوية للفتاو

والسالم  والــصــالة  العالمين،  رّبِ  هلل  الحمد 
الطيبين  وصحبه  وآله  االمين  محمد  سيدنا  على 
علماء  االمــة  لهذه  تعالى  اهلل  هيأ  لقد  الطاهرين 
االعالم  وفي مقدمة هؤالء  للناس  االحكام  يبينون 
ولبيان  اهلل  رحمه  الزهاوي  أمجد  العالمة  الشيخ 
بحثت  الــفــتــوى  ــي  ف ومــكــانــتــه  العلمية  مــنــزلــتــه 
ــب أصـــولـــي وقــســمــنــا بحثنا  ــان ى مـــن ج الــفــتــاو
ى الزهاوية( وفق ابواب  )تخريجات االصولية للفتاو
وادلــة  وأقسامه  الشرعي  الحكم  من  الفقه  اصــول 

لفاظ . الحكم ومباحث األ
أصول  علم  على  الوقوف  ان  بينت  مما  وكــان 
الفقه له أهمية كبيرة في معرفة الفتوى وتخريجها. 
ولقد كان للشيخ الزهاوي اسلوب مميز في الفتوى 
اعتمد على الدليل وما من فتوى له إال وجدت لها 
او غيرها من ادلة الحكم  كتاب او سنة  دليال من 
على  وحرصه  التشريع  مقاصد  على  يعتمد  وكــان 
جمع المسلمين مع تفصيله في الفتوى إذ اشكل 
في  وتمكنه  حكمته  على  دليل  وهو  السائل  على 
في  كبيرة  أهمية  الحكم  لمباحث  وان  العلم، 
االحكام  من  كثير  دخول  نجد  لذلك  الفقه  أصول 

سيما  وال  تحته  ــزهــاوي  ال الشيخ  بها  افــتــى  الــتــي 
يسألون  الناس  كثر  أ الن  والتحريم؛  االباحة  مسائل 
يتعلق  وما  تحريمه  او  معين  فعل  جــواز  حكم  عن 
باالحكام الوضعية من سبب وشرط ومانع، احيانا 

كالتخصيص واالشتراك وغيرها. في الفتوى 
والقبول  ــســداد  وال التوفيق  تعالى  اهلل  ــال  وأسـ

والحمد هلل رّبِ العالمين.

* * *
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Summary:

Examining the fundamentalist graduations 
of Al-Zahwa fatwas

Praise be to God, Lord of the worlds, 
and prayers and peace be upon our master 
Muhammad, the faithful, God, and good and 
pure companions. God Almighty has prepared 
for this nation scholars who explain rulings to 
people. )Graduations of fundamentalism of 
the fatwas of Al-Zahwah( According to the 
chapters on the principles of jurisprudence 
from the Islamic ruling, its divisions, 
evidence of judgment, and the wording of the 
wording.

It was among what I showed that standing 
on the knowledge of the fundamentals of 
jurisprudence is of great importance in 
knowing and issuing the fatwa. And Sheikh 
Al-Zahawi had a distinctive style of the 
fatwa that relied on the evidence and no 
fatwa for him except for it found evidence 
from a book, year or other evidence of the 
ruling and was dependent on the purposes 
of the legislation and his keenness to collect 
Muslims with his detail in the fatwa as it was 

formed on the questioner and is evidence 
of his wisdom and his ability In science, 
and that the topics of judgment are of great 
importance in the principles of jurisprudence, 
therefore we find entering many of the rulings 
that Sheikh Al-Zahawi has issued under 
him, especially issues of permissibility and 
prohibition, because most people ask about 
the ruling on the permissibility of a specific 
act or its prohibition and what is related to 
the status provisions of the cause, condition 
and barrier, sometimes In the fatwa, such 
as personalization, participation, etc., and 
God asked High conciliation, payment 
acceptance, thank God, the Lord of the 
Worlds.

* * *
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المقدمة

والسالم  والــصــالة  العالمين،  رّبِ  هلل  الحمد 
على سيدنا محمد األمين، وآله وصحبه الطيبين 
الطاهرين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، 
لها  أن هيأ  األمة  تعالى على هذه  اهلل  نعم  فإن من 
كتاب  يفقهون  بصيرة  أرباب  علماء  زمان  كل  في 
النوازل  عليهما  فيعرضون  رسوله�،  وسنة  اهلل 
وكــان  الشرعية  األحــكــام  ليستنبطوا  المستجدة 
العالمة  الشيخ  األفـــذاذ  العلماء  اؤلــئــك  بين  مــن 
الذي شهد  الزهاوي  أمجد محمد سعيد  المفتي 
له القاصي والداني بالعلم والدين، وقد ظهر ذلك 
ى من  الفتاو يه فقمت بدراسة تلك  جليا في فتاو
أهمية  من  الفقه  ألصول  لما  وذلك  أصولي  منظار 
أبــواب  بحسب  رتبتها  و الــفــتــوى  فقه  فــي  كبيرة 

األصول في مباحث عّدة .
وذلك  العنوان  شــرح  في  األول  المبحث  جــاء 
األول  بالمطلب  التخريج  معنى  على  بــالــوقــوف 
كان  والــثــالــث  فــتــوى  تعريف  الــثــانــي  والمطلب 
مبينا  مختصر  بشكل  الزهاوي  بالشيخ  للتعريف 

منهجه في األفتاء. 
ى  الفتاو بــدراســة  فقمت  الثاني  المبحث  امــا 
المطلب  مطلبين  إلى  وقسمته  بالحكم  المتعلقة 

األول بالحكم التكليفي وقسمته إلى فروع بحسب 
مسائل الحكم التكليفي ومطلب بالحكم الوضعي 
الثالث  المبحث  امــا   . أقسامه  بحسب  ــروع  ف ولــه 
لفاظ والمبحث الرابع تناولت  الت األ فتناولت دال
أدلة االحكام ولقد أطلت الكالم في بعض المسائل 
ال سيما اإلباحة والتحريم ؛ألن غالب االسئلة التي 
جاءت للشيخ الزهاوي تتناول هذه المسائل ،كما 
التامين،  التشريح،  مسائل  تخريج  في  وفصلت 
المستجدة  األمــور  من  ؛ألنها  والحوالة  والتصوير، 
ورجعت في بحثي إلى أمات كتب األصول ذكر اآلراء 
ومذاهب االصوليين دون أن أطيل فيها إذ توخيت 
واللغة  والحديث  الفقه  كتب  وكذلك  االختصار 
بحسب مصادرهم مع ذكري لما استدل به الشيخ 
سنة  أو  كتاب  مــن  دليل  مــن  اهلل  رحمه  ــزهــاوي   ال
فيها  تندرج  التي  االصولية  المسألة  وذكــر  قياس  أو 
ى  الفتاو كــتــاب  مــن  استخرجتها  الــتــي  الــفــتــوى 
الزهاوي االستاذ حسن العاني، وكانت قد وردت في 
ل لها  مجلة التربية االسالمية ثم أذكر وجه االستدال
الزهاوية(  للفتاوى  االصولية  )التخريجات  وسميته 
على  اهلل  وصلى  والقبول  السداد  تعالى  اهلل  سائاًل 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

* * *
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المبحث األول	 
شرح العنوان؛ وفيه أربعة مطالب	 
المطلب األول: 	 
معنى التخريج	 

خرج  الرباعي  الفعل  مــن  اللغة:  فــي  التخريج 
الدخول،  والخروج نقيض  يخرج اخراجا وتخريجا 

كل شيء ظاهره. وخارج 
يقال: خرجت خوارج فالن إذا ظهرت نجابته)١( 
أي   )٢(﴾ ڃ  ڃ  ڄ   ﴿ تعالى  قوله  ومنه 
كمثل زرع أبرز وأظهر مزروعة، وقوله تعالى ﴿ک 

گ گ ﴾)3( أي: أبرز وأظهر نهارها ونورها.
والجيم أصالن(،  والراء  )الخاء  فارس  ابن  قال 
الّطريَق  سلْكنا  أّنا   

ّ
إال بينهما،  الجمُع  يمكن  وقد 

ــيء. والــثــانــي:  ــــاألول: الــّنــفــاُذ عــن الــّشَ ــواضــح. ف ال
يُج  ِخّرِ »ُفــالُن  األول  عن  قــال  ثم  لوَنين.  اختالُف 
ِذي أخرجه من 

َّ
ُه ُهَو ال ّنَ

َ
َكأ م ِمْنُه، 

َّ
َكاَن يَتَعل ُفالن: ِإذا 

حّدِ الجهِل«. 
َكاَن نبُتها  رُض مخرجة ِإذا 

َ
َيُقول من الثاني: »أ َو

المرَتَع،  الراعية  َجــِت  وَخــّرَ َمَكان،  دون  َمَكان  ِفي 
في  نتناوله  َبْعًضا«)٤( وما  وَتَركت  َبْعضَها  ت 

َ
َكل

َ
أ ِإذا 

التعريف  في  سيتضح  كما  األول  المعنى  بحثنا 

العرب  لسان  رج(،  )خ  مادة   )٢٧/6( اللغة  تهذيب   )١(
المحيط  والـــقـــامـــوس  الـــخـــاء،  فــصــل   )٢50-٢٤٩/٢(

)١8٤/١( فصل الخاء .
)٢( الفتح: ٢٩.

)3( النازعات: ٢٩.
)٤( معجم مقاييس اللغة )٢/١٧5-١٧6( .

االصطالحي .
مفاهيم  للتخريج  االصــطــالح:  فــي  التخريج 
كــالــنــحــاة والــمــحــدثــيــن  مــتــعــددة عــنــد الــعــلــمــاء 

والفقهاء واألصوليين. 
التبرير والتعليل  : التخريج عند النحاة: هو 

ً
أوال

ية الخالفية التي ترد عليهم بإيجاد  للمسائل النحو
التخريج  وجــوه  أحد  وهو  لها)5(  المناسبة  الوجوه 

كما سيأتي تفصيله . عند الفقهاء واألصوليين 
ث  ثانيًا: التخريج عند المحدثين: إبراز المحّدِ
روايــتــه  و الــنــبــّي  ــى  إل إظــهــاره بسنده  أو  الــحــديــث 
للناس. قال اإلمام مسلم في مقدمة صحيحه »ثم 
سألت،  ما  تخريج  في  مبتدئون  اهلل،  شــاء  إن  ــا  إّن
عمله  فسّمى  شرطه،  أي  شريطه«)6(  على  وتأليفه 

في إخراج الصحيح تخريجًا.
األحاديث  ث  المحّدِ إخــراج  بأنه  أيضًا  يعرف  و
ونحوها،  والكتب  والمشيخات  األجزاء  بطون  من 
أو  شيوخه  بعض  أو  نفسه  يــات  مــرو مــن  وسياقها 
أقرانه ونحو ذلك، والكالم عليها وعزوها لمن رواها 

ين.)٧(  من أصحاب الكتب والدواو
االصوليين)8(:  و  الفقهاء  عند  التخريج  ثالثا: 

)5( ينظر: على سبيل المثال توضيح المقاصد والمسالك 
بشرح ألفية ابن مالك )88٢/٢(، همع الهوامع في شرح 

جمع الجوامع )٢/٢٩8( .
)6( صحيح مسلم )٤/١(.

)٧( فتح المغيث للسخاوي )٢/338( .
)8( وذكرت الفقهاء واالصوليين معا وذلك لوجود تداخل 

بينهما في التخريج .
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يطلق على معان متعددة)١( :
ــام  االمـ ــول  أصــ ــى  إلـ ــتــوصــل  ال األول:  اإلطــــالق 
المنقولة  الفروع  أحكام  عليها  بنى  التي  وقواعده 
يجعله  بما  ــفــروع  ال وتتبع  بــاســتــقــراء  وذلـــك  عنه 
االمــام  إلــى  والــقــواعــد  األصـــول  تلك  بنسبة  يحكم 
وهذه طريقة الحنفية في اصولهم إذ أنهم يخرجون 
أصول المذهب وقواعده من خالل استقراء أقوال 
واحد  كان في موضوع  ما  يهم وجمع  وفتاو ائمتهم 
أو تقاربت بشبه ما حتى إذا وجدوا لها ما يجمعها 

جعلوها قاعدة أو أصل)٢(.
إلى  الفقهية  الــخــالفــات  رد  الــثــانــي:  اإلطـــالق 
أو  االصــولــيــة  الــقــواعــد  مــن  لها  الموجبة  أسبابها 
على  الفروع  يج  تخر يسمونه  و ية  النحو أو  الفقهية 
يــج الــفــروع عــلــى األصـــول  كــمــا فــي تــخــر ــول  األصــ
الوصول  ومفتاح  لألسنوي  والتمهيد  للزنجاني 
للتلمساني والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام 
في  األصوليين  خالف  بذكر  تتميز  فهي  الحنبلي 
والغاية  إلى بعض الخالف،  المسألة، مع اإلشارة 

منها هو: ربط الفروع باألصول.
التــي  المســائل  علــى  بنــاء  الثالــث:  االطــالق 
لالمــام فيهــا حكــم أو فتــوى علــى مــا لــم يــرد فــي 
رأي او فتــوى قــول فيلحــق مــا لــم يــرد فيــه نــص بمــا 

 )53٢/١( المسودة  المحيط)٤/٤٢6(  البحر  ينظر:   )١(
الــروضــة)٢36/3(  شرح   ،٩٧ والمستفتي  المفتي  اداب 

المدخل الى دراسة المذاهب الفقهية)١/63( .
)٢( المصادر السابقة .

كان النــص معلــال قــال ابــن قدامــه  رد فيــه نــص إذا  و
ــة  ــألة لعل ــي مس ــم ف ــى حك ــد عل ــص المجته )إذا ن
بّينهــا توجــد فــي مســائل ســوى المنصــوص عليــه: 
فمذهبــه فــي تلــك المســائل كمذهبــه فــي المســألة 
ــم  ــا للعلــة، مــا ل ــه يعتقــد الحكــم تابًع المعللــة ؛ ألن
يمنــع منهــا مانــع. فــإن لــم يبيــن العلــة: لــم يجعــل 
ذلــك الحكــم مذهبــه فــي مســألة أخــرى()3( وقــد 
فصــل ولــي اهلل الدهلــوي تفصيــال جليــا فقــال عــن 
يــج  ْخِر ــَدة الّتَ ــه علــى َقاِع ِفْق

ْ
االصولييــن )فمهــدوا ال

كتــاب مــن ُهــَو ِلَســان  كل أحــد  ن يحفــظ 
َ
َوَذِلــَك أ

نظــرا  وأصحهــم  َقــْوم 
ْ
ال بأقــوال  وأعرفهــم  ْصَحابــه 

َ
أ

ة وجــه الحكــم 
َ
ل

َ
كل َمْســأ ْرِجيــح فيتأمــل ِفــي  ِفــي الّتَ

ــى َشــْيء رأى 
َ
ــاَج ِإل و اْحَت

َ
ــِئَل َعــن َشــْيء أ َفكلمــا ُس

ــه فــان وجــد  ْصَحاب
َ
ِفيَمــا يحفظــه مــن تصريحــات أ

َكاَلمهــم فأجــراه  ــى ُعُمــوم 
َ
 نظــر ِإل

َّ
ِإال َجــواب فبهــا َو

ْ
ال

ــى ِإَشــاَرة ضمنيــة لــَكاَلم 
َ
و ِإل

َ
ــوَرة أ علــى َهــِذه الّصُ

ــَكاَلم ِإيَمــاء 
ْ
َكاَن لَبعــض ال بَمــا  ُر فاســتنبط ِمْنَهــا َو

للمســألة  َكاَن  بَمــا  ُر َو َمْقُصــود 
ْ
ال يفهــم  اْقِتَضــاء  و 

َ
أ

ــي  بَمــا نظــُروا ِف ُر ــا َو ْيَه
َ
ــا َنِظيــر يحمــل َعل ُمَصــّرح بَه

ْ
ال

بالســبر  و 
َ
أ يــج  بالتخر ِبــِه  ُمَصــّرح 

ْ
ال الحكــم  ــة 

ّ
ِعل

ُمَصــّرح ِبــِه 
ْ
والحــذف فــأداروا حكمــه علــى غيــر ال

َهْيَئــة  علــى  اْجتمَعــا  ــو 
َ
ل كالمــان  ــُه 

َ
ل َكاَن  بَمــا  ُر َو

َجــَواب  أنتجــا  الشــرطي  و 
َ
أ قترانــي  اال قَيــاس 

ْ
ال

ــوم 
ُ
َمْعل ُهــَو  َمــا  َكاَلمهــم  ِفــي  َكاَن  بَمــا  ُر َو ة 

َ
ل

َ
َمْســأ

ْ
ال

)3( روضة الناضر )3٧٧/٢(، المهذب في اصول الفقة 
. )٢3٧6 /5(
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َماِنع 
ْ
َجاِمع ال

ْ
َحــّدِ ال

ْ
وم ِبال

ُ
ِقْســَمة غيــر َمْعل

ْ
بالمثــال َوال

يتكلفــون َتْحِصيــل  َســان و ِ
ّ
ــى أهــل الل

َ
فيرجعــون ِإل

ــُه َوضبــط مبهمــه 
َ
ذاتياتــه وترتيــب حــد َجامــع َمانــع ل

ُمْحتمــال  َكاَلمهــم  َكاَن  بَمــا  ُر َو مشــكله  وتمييــز 
ــن  ــد المحتملي ــح أح ــي َتْرِجي ــُروَن ِف ــِن َفَيْنُظ لَوْجَهْي
خِفيــا  للمســائل  ِئــل 

َ
ال

َ
الّد يــب  تقر يكــون  بَمــا  ُر

 بعــض المخرجيــن 
َّ

بَمــا اْســتدل ُر فيبينــون َذِلــك َو
ــَو  ا ُه

َ
ــذ ــك َفَه مــن فعــل أئمتهــم وســكوتهم َوَنْحــو َذِل

ا 
َ

َكــذ لُفــاَلن  مْخــرج 
ْ
ال الَقــْول  ــُه 

َ
ل ُيَقــال  َو يــج  ْخِر الّتَ

و 
َ
ــاَلن أ ــل ف ــى أص و عل

َ
ــاَلن أ ــب ف َه

ْ
ــى َمذ ــال عل ُيَق َو

ُيَقــال  ا َو
َ

ا َوَكــذ
َ

َكــذ ة 
َ
ل

َ
َمْســأ

ْ
علــى َقــول فــاَلن َجــَواب ال

َهــب()١(.
ْ

َمذ
ْ
ال ِفــي  ء المجتهــدون 

َ
لَهــُؤال

هذا يدل على أن المجتهد إذا نص على حكم 
كل مسألة وجدت  بينها فمذهبه في  مسألة لعلة 
يتبع  الحكم  ألن  ؛  فيها  كمذهبه  العلة  تلك  فيها 

العلة فيوجد حيث وجدت وهذا معنى القياس.
الفقهية  الــمــســائــل  تــوجــيــة  الـــرابـــع:  ــالق  ــ االطـ
مصدرها  ببيان  وذلــك  فيها  والتفصيل  وتعليلها 
هذا  من  المسالة  خرج  فيقال   )٢( ودليلها  وموردها 
على  خرجها  و  منه  استنبطها  أنه  األصل:بمعنى 
وانها  ومأخذها،  مخرجها  أنه  بين  :بمعنى  األصل 

فروع له ناشئة منه. 
من  النوع  هذا  على  بحثي  جل  اعتمد  ولقد 
بأن  وذلـــك  األصـــل  مــن  يج  التخر أي  يج  التخر

)١( االنصاف في بيان اسباب الخالف 6١ .
)٢( التخريج عند الفقهاء واالصوليين ١٢.

وأخرجها  اهلل  رحمه  ي  الزهاو الشيخ  فتوى  أذكــر 
بحسب  األصولية  األبواب  إلى  أردها  بأن  اصوليا 

ما أراه واهلل تعالى أعلم .

المطلب الثاني: 	 
الفتوى	 

األمر  في  »أفــتــاه  منظور  ابــن  قــال  لغًة:  الفتوى 
واستفتيته  المسألة  فــي  الــرجــل  وأفــتــى  لــه،  ــان  أب
رآها  يا  رؤ فالًنا  أفتيت  يقال:   . إفتاء  فأفتاني  فيها 
إذا أجبته عنها«  إذا عبرتها له، وأفتيته في مسألة 
والفتيا   .. أجابه  إذا  المسألة  في  أفتاه  يقال:   ...
والُفْتوى والَفْتوى: ما أفتى به الفقيه)3(، ومنه قوله 
تعالى ﴿ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ﴾)٤( الفتوى اصطالحا الجواب عما يشكل 

من المسائل الشرعية)5(.
مسألة،  حــكــم  عــن  أو  أمـــر  عــن  ــؤال  ــس ال يعني 
الذي  والمسؤل  المستفتي،  يسمى  السائل  وهــذا 
اإلفتاء،  هو  بالجواب  وقيامه  المفتي،  هو  يجيب: 
وجود  يتضمن  فاإلفتاء  الفتوى،  هو  به  يجيب  وما 
وهذه  والفتوى  نفسه  واإلفتاء  والمفتي  المستفتي 

اركان الفتوى)6( .

)3( لسان العرب:)١٤٧/١5-١٤8(. 
)٤( النساء: ١٢٧.

)5( القاموس الفقهي ٢8١ .
)6( آداب المفتي والمستفتي ٢3 .
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المطلب الثالث: 	 
التعريف باإلمام الزهاوي	 

اسمه ونسبه: هو االمام الشيخ امجد بن محمد 
سعيد بن محمد فيضي الزهاوي ينتهي نسبه الى 
سنة  ولد  المخزومي)١(  الوليد  بن  خالد  الصحابي 
من  ميالدية   ١883 لسنة  الموافق  هجرية   ١300
وثقافية  ودينية  اجتماعية  مكانة  لها  علمية  اسرة 
وسياسية مرموقة، وهي األسرة البابانية العريقة في 

السليمانية)٢( بالعراق. 
الزهاوي  سعيد  محمد  العالمة  الشيخ  ووالــده 
كان  فيضي  محمد  الشيخ  وجـــده  بــغــداد  مفتي 
وعلى  ووالــــده  جـــده  عــلــى  درس  كــذلــك  مفتيا، 
شكري  محمود  الشيخ  منهم  الشيوخ  مــن  عــدد 
لوسي، والشيخ عباس القصاب، والشيخ غالم  اال
رسول الهندي، والشيخ عبد الرحمن القره داغي، 

والشيخ قاسم القيسي)3(. 
الــدراســة  وأنــهــى  الرسمية  بــالــمــدارس  والتحق 
االعدادية وسافر الى استانبول ودخل معهد القضاء 
المدرسة  وهي  النواب  مدرسة  في  ودرس  العالي 
وتسمى  يــة  االمــبــراطــور قــضــاة  منها  يتخرج  الــتــي 

شيوخها  وترجم  يخها  وتار حنيفة  أبي  اإلمــام  مدرسة   )١(
السليمانية  في  قرية  زهاو  و  ١٤6 االعظمي  وليد  ومدرسيها 

شمال العراق.
العالم  عالم  الزهاوي  سعيد  محمد  بن  امجد  ينظر:   )٢(

االسالمي )٢٩(.كاظم احمد المشايخي .
وتراجم  يخها  وتار حنيفة  أبــي  اإلمـــام  مــدرســة  ينظر:   )3(

شيوخها ومدرسيها ص١٤6. وليد االعظمي. 

وقد  سنوات  ست  الدراسة  ومــدة  القضاة  مدرسة 
تخرج االمام الزهاوي األول فيها.

الثاني  الحميد  عبد  السلطان  قبل  مــن  وكــرم 
أن  الشرف مع ميدالية وعرض عليه  واهداه وسام 
وبعد  فشكره  استانبول  محكمة  في  عضوا  يكون 
اإلحــســاء)٤(،  فــي  مفتيًا  ــن  ُعــّيِ  ١٩06 سنة  تخرجه 
رئيسا  ثم  بغداد  استئناف  محكمة  في  عضوًا  ثم 
بغداد  إلــى  نقل  ثــم  الــمــوصــل،  حــقــوق  لمحكمة 

كلية الحقوق ببغداد . ليعمل استاذا في 
في  وكان  الشرعي  التمييز  مجلس  رئاسة  تولى 
السليمانية  الــمــدرســة  فــي  ــدّرِس  ــ ي نفسه  الــوقــت 
على  النشء  وتربية  يس،  التدر وكــان  بــغــداد،  في 
الفضيلة ومكارم األخالق أحّبَ إلى نفسه من سائر 
صدر  فعندما  علت،  مهما  والمناصب  الوظائف 
التمييز  بين مجلس  الجمع  بعدم جواز  زاري  و أمر 
وآثر  المجلس،  من  استقال  يس،  والتدر الشرعي 
للتقاعد  احالته  وعند  يس،  التدر في  البقاء  عليه 
عمل في المحاماة لفترة لكنه تفرغ للعمل الدعوي 
ر في تأسيس جمعيات  منذ سنة ١٩٤6 وكان له دو

كبيرة منها)5( : ذات مهام اجتماعية اسالمية 

العربية  المملكة  من  الشرقي  الجانب  في  تقع  مدينة   )٤(
ثم  »الحسا«  تسمى  وقد  قصبته،  هجر  وكانت  السعودية، 
العهد  نهاية  حتى  األحساء  اسم  قليم  اإل هذا  على  أطلق 

ثرية في السنة والسيرة ٤٤ . العثماني.ينظر المعالم اال
)5( ينظر: من اعالم الدعوة الحركات االسالمية المعاصرة 

.3٢3
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١- رئيس جمعية اآلداب منذ تأسيسها ١٩٤٧.
العراق  في  العلماء  رابطة  لجمعية  رئيس   -٢

منذ تأسيسها عام ١٩53م حتى وفاته. 
االســالمــي  الــعــالــم  لمؤتمر  رئــيــس  أنتخب   -3

باالجماع .
٤- رئيس لجمعية إنقاذ فلسطين التي تأسست 

عام ١٩٤8م.
كان من المؤسسين لرابطة العالم اإلسالمي   -5

في مكة المكرمة .
اإلســالمــيــة منذ  ــوة  ــ األخـ ــيــس جــمــعــيــة  رئ  -6

تأسيسها ١٩5١.
الــهــدايــة  لجمعية  مــؤســســًا  عــضــوا  ــان  كـ  -٧

اإلسالمية.
8- رئيس اللجنة العليا التي أسست لمناصرة 

جهاد الجزائر.
حنفي  ي  الزهاو الشيخ  كان  الفقهي  مذهبه 
يوازن  ما  كثيرا  كان  دروسه  في  أنه  مع  المذهب 
يع  التفر يذكر  المذاهب و يقارن بين  قوال و األ بين 
من  سمع  واذا  حنيفة  ابــي  االمـــام  مسائل  على 
أهمية  من  التقليل  رائحة  منه  تشم  كالما  أحد 
حنفي  انه  كــد  وأ ذلك  انكر  بالمذاهب  االعتناء 
وال  األصــول  في  ال  حنيفة  ابــي  مذهب  ز  يجاو ال 
كذا  لقد قلت في درسك  له  قيل  فإذا  الفروع  في 
يع  التفر قبيل  من  )افندي،هذا  القول  إلى  سارع 
كيف يكون  زه،  المذهب ال من قبيل تجاو على 
زه  يتجاو الناس عياال في الفقه على ابي حنيفة و

واحد مثلي()١( .
ولقـد عرفـت مكانتـه فـي العالـم االسـالمي وذاع 
صيتـه وبلـغ مرتبـة عظيمـة عنـد الخاصة مـن طلبة 
العلـم والعامـة مـن النـاس حتـى أصبـح يضـرب بـه 
المثـل مـن الزهـد والـورع واثنـى عليـه العلمـاء ولقـد 
لقب بشـيخ اإلسـالم ومن ذلك قول الشيخ العالمة 
عنـه  قـال  اهلل حيـث  رحمـه  يـدان  ز الكريـم  عبـد  د 
»فـان شـأني مـع شـيخ االسـالم الزهـاوي شـئ أخـر 
ال يخضـع لمـا تعـودت عليـه فـي حياتـي مـن زهـد 
كتفـاء بالعبـرة والدعـاء النـي مـا تأثـرت  فـي الرثـاء وا
باسـتاذي  تأثـرت  مـا  بمثـل  بعينـي  رأيتـه  بشـخص 
كثـرة مـا رأيـت  الزهـاوي ومـا رأت عينـي مثلـه علـى 
كنـت افتـش  وعرفـت وخالطـت لقـد رأيـت فيـه مـا 
يـد الوصـول اليـه لمسـا باليد  عنـه مـن زمـن بعيـد وأر
عرفـت  حتـى  الخـارج  فـي  وسـلوكا  بالعيـن  يـة  رؤ و
يـد اخالصـا نقيـا ومخافـة  الشـيخ فرأيـت فيـه مـا ار
كالم  مـن اهلل واهتمامـا بامـر المسـلمين...«)٢( ومـن 
بلغـه  مـا  لنـا  يتبيـن  يـدان  ز الكريـم  العالمـة د عبـد 
الشـيخ الزهـاوي من العلم والـورع واالجتهاد فرحمة 

اهلل رحمـة واسـعة .

)١( الشيخ امجد الزهاوي فقيها ومفتيا ٢0.
)٢( من أعالم الدعوة والحركة االسالمية المعاصرة 3٢8 
بيان منزلته محمد أمين  كالم العلماء في حقه و كثر  ولقد 
السيد محسن  الفقهاء علي طنطاوي،  اديب  الحسيني، 

الحكيم، محمد محروس المدرس .
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كان للشيخ الزهاوي خصائص مميزة في  ولقد 
الفقهية  ومنزلته  العلمية  مكانته  لنا  تظهر  ى  الفتاو

ومن ذلك:
عن  سئل  التقليد  ومجانبة  الدليل  اتباع   -١
دليل  وما  الصالة  تكبيرات  في  اليدين  رفع  حكم 
االحناف)١( على عدم رفع اليد في تكبيرات الصالة 
فأجاب يجوز رفع اليد في تكبيرات الصالة اال ان 
االحناف ال يرفعون ايديهم ودليلهم في ذلك قول 
الرسول »ال ترفع االيدي اال في سبعة مواطن تكبيرة 
استالم  وعند  العيدين  وفــي  الــوتــر  ركــعــة  و االحـــرام 

الحجر وعند الصفا والمروة«)٢(.
يقصر  وسئل عن حكم شخص مسافر يجمع و
مقصورة  بوقتها  الظهر  ــالة  ص أدى  الــصــالة  فــي 
هذا  سافر  ثم  مقصورة  العصر  صالة  معها  وجمع 
اهله  الــى  عــائــدا  مباشرة  الــصــالة  بعد  الشخص 
العصر  الشمس فهل ان صالة  فوصل قبل غروب 

التي أداها صحيحة؟
أجاب: )صالة العصر صحيحة في القصر ألنه 
كان  أداهــا  وحين  مدينته  الى  الوصول  قبل  أداهــا 
وقد  هذا  السفر()3(  حكم  عليه  فينسحب  مسافرا 

العناية   ،)١65  /٢( المبسوط  الحنفية  مذهب  ينظر:   )١(
شرح الهداية )١/ 30٩(.

 ٢٩١ االســالمــي  العالم  عالم  الــزهــاوي  امجد  الشيخ   )٢(
 ،)385  /١١( للطبراني  الكبير  المعجم  فــي  والحديث 
قرة  ينظر  مــرســل  ــو  وه  )٩6  /٤( شيبة  ــي  اب ــن  اب مصنف 

العينين في رفع اليدين في الصالة ص60-6١.
ى  )3( التربية االسالمية العدد السابع صفر ١383،الفتاو

ذهب الحنفية انه ال يجمع في الصالة اال في عرفة 
من  الــزهــاوي  الشيخ  ذكــره  بما  واستدلوا  ومزدلفة 

الحديث )٤(.
ومن   . بــه  والــعــمــل  بالحديث  ل  االســتــدال  -٢
ية التي تدخل في  ذلك سئل عن حكم بعض األدو
تركيبها الكحول فهل هذا حالل ام حرام ؟ فأجاب 
ألن  دواء  وصفه  يجوز  ال  مسكرا  كــان  إذا  الــشــراب 
الرسول أشار في معنى الحديث له »لم يجعل اهلل 

شفاءنا في ما حرم علينا«)5(.
الحديث  معرفة  فــي  تمكنه  على  ــدل  ي ومــمــا 
بحسب  المتعددة  األحــاديــث  حمل  فــي  اسلوبه 
الجمع  عــنــده  يتحقق  بحيث  المكلف  ــوال  أحـ
الوقوع  أو  منها  واحــد  اهمال  دون  األحــاديــث  بين 
أمثلة ذلك عندما سئل عن  ومن  فيها  بالتعارض 
قال  فــي صــالتــه  مــن سهى  السهو وحــكــم  ســجــود 
عليه  السهو  كثير  وكــان  صالته  في  شك  من  »ان 
رضي  مسعود  ابن  لحديث  ظنه  بأغلب  يعمل  أن 
احدكم  سهى  »اذا  قــال   � النبي  أن  عنه  اهلل 

ية )5٩/١(. الزهاو
)٤( ينظر: المبسوط )١٤٩/١(،البناية )٢١٧/٤(.

َتــَوا 
َ
أ ــُهــْم  ّنَ

َ
أ ِبيِه 

َ
أ َعــْن  وائــل  بن  الى حديث علقمة  يشير   )5(

ْيُد  ُسَو ُه: 
َ
ل  

ُ
ُيَقال َخْثَعَم،  ِمْن  َرُجلٌ  ْيِه 

َ
ِإل َفَقاَم   ،� ِبّيَ  الّنَ

ا نصنع الخمر، فنهاه عنها، فقال: إنما  : ِإّنَ
َ

ْبُن َطاِرٍق، َفَقال
 اهلِل�: »ليست بدواء إنها داء« 

ُ
 َرُسول

َ
تداوي ِبَها، َفَقال

مصنف ابن ابي شيبة )٤3١/5(أحمد 3١٧/٤، صحيح 
ابن حبان)١3/3٤0(.
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فان  ســجــدتــيــن«)١(  وليسجد  فليتحر  صالته  فــي 
على  فيفرض  راجــح  ظن  له  فليس  لديه  ى  تساو
اذا  مثال  األخيرة  يظنها  ركعة  كل  في  يجلس  و أقل 
الثالثة  فليفرضها  والرابعة  الثالثة  الركعة  بين  شك 
اعتبار  على  الرابعة  تكون  فلعلها  فيها  ال  يجلس  و
الركعة التي ينبغي الجلوس فيها ثم يسجد سجدة 
يستدل  يسلم و يقرا التحيات و السهو بعد السالم و
له حديث ابي سعيد الخدري رضي اهلل عنه قال 
يدر  فلم  »اذا شك احدكم في صالته  النبي � 
كم صلى ثالثا ام اربعا فليطرح الشك وليبن على 
ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان 
كان صلى  كان صلى خمسا شفعن له صالته وان 
اذا  لكن  للشيطان«)٢(  ترغيما  كانتا  الربــع  اتماما 
قليال  له  يحدث ذلك  النسيان و دابه  لم يكن من 
فيعيد صالته اما ان يصلي بمفردها فال يجوز عند 
االحناف والمالكية يسلمون على راس ركعتين ثم 

يصلون ركعة بمفردها ()3(.
عن  سئل  لما  العلماء  باجماع  ل  االستدال  -3
حكم اإلسالم في القروض التي يؤخذ عنها فائدة مع 
بيان الدليل الشرعي بذلك أجاب عن ذلك بقوله: 
ربا  )أن القروض التي يؤخذ عنها فائدة فانها حرام و
ولم يحله أحد بقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا وقد 
 تظافرت على ذلك االحاديث الشريفة ووقع اجماع 

)١( صحيح البخاري برقم ٤0١، صحيح مسلم برقم 5٧٢ .
)٢( صحيح مسلم رقم 5٧١ .

)3( الشيخ امجد الزهاوي عالم العالم االسالمي ٢٩١ .

المذاهب ()٤(.
الفوائد  اخــذ هــذه  يــجــوز  ال  )انـــه  ايــضــا  وقـــال 
وهــذا  ية  خير جهة  الــى  صــرفــت  لــو  حتى  بــحــال 
ــة  ــن مــجــتــهــدي األم ال يــخــالــف فــيــه مــجــتــهــد م
ــا مــعــلــوم وهــو الــصــرف  اإلســالمــيــة ألن دافـــع الــرب
كين  المسا إلــى  الحرام  المال  صــرف  جــاز  وانما 
منه  المأخوذ  يعلم  لم  إذا  اإلسالمية  والمصالح 
وهذا  عليه  رده  اال  يجزي  فال  وعرف  علم  إذا  اما 

بعة ()5(. االر المذاهب  ما اجمعت عليه 
ــــذري أجــاب  ولــمــا ســئــل عــن الــغــاء الــوقــف ال
والزم  نافذ  الخيري  كالوقف  الـــذري  الــوقــف  )ان 
اجمعت)6( وقد  المسلمين  باتفاق  به  الحكم  بعد 
بمشروعيتها  اختالفها  على  المسلمين  مذاهب 

وعلى ذلك يكون الغاؤه حرام ()٧( .
على  يوقف  ما  وهــو  )األهــلــي(:  الــذري  الوقف 
آل  ية  الذر انقرضت  فإذا  الواقف،  أسرة  من  ية  الذر
الوقف على  المرء يوقف  أن  الخيري. بمعنى  إلى 

يته أو أقربائه أو أوالده أو بعضهم)8(. نسله أو ذر

١3٧8هـــ  شعبان  الثامن  الــعــدد  االســالمــيــة  التربية   )٤(
ية )٢/٢3( . ى الزهاو الفتاو

ى  )5( التربية االسالمية العدد الحادي عشر ١385 الفتاو
ية )3١/١( . الزهاو

الــمــجــمــوع   ،)٤٢١/٢( ــمــمــهــدات  ال ــمــقــدمــات  ال  )6(
مختصر  األحبار  بستان  المحلى)١60/8(   ،)338/١5(
المستقنع  زاد  على  الممتع  الشرح   ،)١60/٢( األوطار  نيل 

.)6/١١(
)٧( الشيخ الزهاوي عالم العالم االسالمي 30٧ .

الفقهية  لـــفـــاظ  واأل المصطلحات  معجم  يــنــظــر:   )8(
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أمثلة  ومن  الشريعة  مقاصد  على  االعتماد   -٤
ذلك سئل هل شراء اللحم بسعر الحكومة حالل 
كثر من  ام حرام .فأجاب )هل يوجد احد يشتري بأ

السعر المقرر؟ قلت :ال قال :اذن حالل()١(.
وسئل عن تخفيض االيجارات أحالل ام حرام؟ 
)هل  فــأجــاب  الحكومة  خفضتها  عندما  وذلــك 
كثر ؟ قلت  يوجد من يستأجر الملك ببدل ايجار ا
تفاق  نعم . قال: اذن يجوز التخفيض واألحسن اال

مع صاحب الملك على حد مناسب ()٢( .
ــول  ــو ق ــ ــواز الــتــســعــيــر وه ــ ــدل قـــولـــه عــلــى جـ ــ ي
تسعير  لإلمام  إن  قالوا  اذ   )٤( الحنفية)3(والمالكية 
تعدى  بأن  الناس،  عن  للضرر  دفعًا  الحاجيات، 
تعديًا  المعتادة  القيمة  عــن  السلعة  أصــحــاب 
أهل  بمشورة  بالتسعير  حينئذ  بأس  فال  فاحشًا، 
من  والمنع  الناس  لمصالح  رعاية  والبصر،  الرأي 
إغالء السعر عليهم، واإلفساد عليهم. ومستندهم 
ضــرار(  وال  ضــرر  )ال  الفقهية:  الــقــواعــد  ذلــك  فــي 
لمنع  الخاص  الضرر  )يتحمل  و  يــزال(  و)الضرر 

الضرر العام(.)5( 

. )٤٩5/3(
)١( الشيخ امجد الزهاوي عالم العالم االسالمي 3١0 .

)٢( الشيخ امجد الزهاوي عالم العالم االسالمي 305 .
)3( ينظر: بدائع الصنائع )5/١٢٩(.

)٤( ينظر: القوانين الفقهية ٢55 .
البيان   ،)٤00  /6( المختار  الدر   )٢١8  /١٢( البناية   )5(
مختصر  فــي  كــلــيــل  واال الــتــاج   ،)36٧  /٩( والتحصيل 

الخليل )6/ ٢5٤ (. 

الحديث  لنص  مخالفة  التسعير  فــي  وليس 
وفهم  نفسه،  للنص  تطبيق  هــو  إنــمــا  و الــســابــق، 
له  وتفسير  الواقع،  في  وحكمته  لمناطه  اجتهادي 
إلى  المتبادرة  المصلحة  أو  المناسب  بالمعنى 
فامتناع   . خارجه  من  ال  النص،  ذات  من  الفهم 
إنما لكون  و التسعير ال لكونه تسعيرًا،  الرسول من 
علة التسعير وهي ظلم التجار أنفسهم غير متوفرة، 
ارتفاع  كان  إنما  و المثل،  بسعر  يبيعون  كانوا  فهم 
قانون  بسبب  إنما  و التجار،  قبل  من  ليس  السعر 
العرض والطلب، فقد قل عرض البضاعة، فارتفع 
السعر. وال تسعير إذا لم تدع الحاجة إليه، بأن كانت 
المثل دون  السلع متوفرة في األسواق، وتباع بسعر 

ظلم أو جشع )٧(.
تسعير  تحديد  جــواز  بذلك  نحلق  أن  وممكن 
ر السكن للنازحين والمهجرين إذا وجدنا  أجرة دو
ما  سيما  ال  األجرة  في  يزيدون  العقار  أصحاب  أن 

يعانيه النازحون من ظروف مؤلمة وصعبة .
ــاة بــيــن مــدن  ــزكـ ــل عـــن امــكــانــيــة نــقــل الـ ــئ وس
ــاحــه من  أرب يـــدر  الــعــراقــيــة لشخص  يــة  الــجــمــهــور
كافة فأجاب )يصح نقل  ية  لو معامالته في تلك األ
الزكاة الى اقطار اخرى ولكن من غير المستحسن 
كما اذا اصابتهم جائحة او  كان البلد احوج  اال اذا 

نكبة من عدو وغير ذلك()8(.

)٧( الفقة االسالمي وأدلته )٤/ ٢6٩٧(.
ى  )8( التربية االسالمية العدد الثالث شوال ١38٢ الفتاو

ية )١٢٢/١(. الزهاو
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الزمان  تغير  في  والنظر  األحكام  علل  مراعاة   -5
والمكان ومن ذلك لما سئل عن حكم زواج المسلم 
الــزواج  )يجوز  فأجاب  اليهودية  أو  المسيحية  من 
العالم  بقاع  فــي  لــحــاد  اال النتشار  ونــظــرا  بالكتابية 
الشيخ  راعــى  فقد  ملحدة()١(  تكون  ال  ان  يالحظ 
الــعــالــم مــن إلــحــاد فتخرج  ــاوي مــا انتشر فــي  ــزه ال
مشركة  أو  ملحدة  تكون  أن  إلــى  كتابية  كونها  من 
ڄ  ڄ   ﴿ ى: 

َ
َتَعال ِلَقْوِلِه  محرمة  تكون  وبذلك 

ڄ ڄ ڃڃ ﴾)٢( اما دليل جواز نكاح 
 :

َ
الكتابية غير الملحدات والمشركات َقْوِلِه َعّزَ َوَجّل

﴿ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴾)3( 
مخصصا للتحريم الوارد في حكم نكاح المشركات 

وما ذكره الزهاوي هو مذهب الجمهور )٤(.
رفع الحرج سئل عن حكم شاب  6- التيسير و
مسلم مستمسك بالدين الحنيف منذ الصغر ولم 
يرتكب محرم في حياته وفي الفترة االخيرة توافرت 
ر  يتردد على دو ظروف قاسية جعلته يترك الصالة و
السينما وسلك خطوات الشيطان وأصدقاء السوء 
ذلك  بخطورة  وشعر  الــزنــا  جريمة  ارتــكــاب  حتى 
رجع الى الصالة وال زال محافظا  فاخذ يستغفر اهلل و
يتطهر  كيف  يعرف  وال  الضمير  عليها وهو معذب 

)١( الشيخ امجد الزهاوي عالم العالم االسالمي 300 .
)٢( البقرة: ٢٢١.
)3( المائدة: 5.

١١0/5(،الــمــغــنــي  الــمــبــســوط)   ،)8/5( االم  ينظر:   )٤(
)558/٧(،المحلى )١٢/٩(.

اليه  لذهب  مسلم  كم  حا هناك  كان  ولو  ذنبه  من 
الزهاوي  الشيخ  فأجاب  اهلل  حكم  تطبيق  يطلب 
عن  التوبة  يقبل  واهلل  نصوحا  توبة  ذلك  من  )تب 
كان يوجد  عباده وال تحدث أحدا بذلك حتى ولو 
كم مسلم ال تعترف امامه واستر على نفسك()5( حا
رد في السنة من حديث  وهذه الفتوى موافقة لما و

ماعز بن مالك .)6(
واألخالقية  االجتماعية  بالقضايا  االهتمام   -٧
زوجة  من  الــزواج  حكم  عن  سئل  لما  ذلــك  ومــن 
)نعم  أجــاب:  وفاتهم  بعد  الخال  أو  العم  أو   األخ 
قــصــد ديني  إذا  الــفــاعــل  يــؤجــر  وقـــد  يــجــوز ذلـــك 
زكاة  حكم  عن  سئل  لما  وكذلك  كأعاشتها()٧( 
ال  من  قبيل  من  بها  ركو )زكاتها  ــاب:  أج السيارة 
كان له فضل  سيارة له ألن الرسول� قال )من 
هذه  ففي  ــه()8(  ــ ل ظهر  ال  مــن  على  فليعد  ظهر 
توظيف  فــي  ــزهــاوي  ال امكانية  تتجلى  الفتوى 
والتكافل  المجتمع  أفـــراد  بين  للتعاون  االفــتــاء 

ى  الفتاو ١383هــــ  السابع  العدد  االسالمية  التربية   )5(
ية )١3٩/٢( الشيخ امجد الزهاوي 30٢. الزهاو

مسلم  68٢٤،صحيح  برقم  البخاري  صحيح  ينظر:   )6(
برقم ١6٩5.

١383هـــ،  محرم  السادس  العدد  االسالمية  التربية   )٧(
ان  الديني  غرض  ومقصود   ،)١0٢/٢( ية  الزهاو ى  الفتاو
تعيش  يجعلها  ان  بذلك  يريد  تعالى  هلل  مقصده  يكون 

حياة طيبة 
األرنـــؤوط:  شعيب  تعليق   ١١3١١ برقم  احمد  مسند   )8(
إسناده صحيح على شرط مسلم، السنن الكبرى للبيهقي 

803٤، شعب االيمان )3/٢٢٤(.
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بينهم وهو من اجابة الحكيم .
8- الوضوح والتفصيل في الفتوى . سئل عن 
منه  خــرج  اإلفطار  وقــت  بعد  رمضان  في  شخص 
الوقت ام ال وان  المني فهل يعتبر مفطرا في ذلك 
كان خروج المني في وقت االمساك فما هو الرأي؟ 
فأجاب: )يجوز الجماع بالليل من شهر رمضان 
كان  فإن  االمساك  وقت  في  المني  خــروج  عن  اما 
من التفكير أو النظر من دون مالمسة فهذا ال يفطر 
كان  الجماع  دون  من  بمالمسة  كان  إن  و الصائم 
الصائم  يفطر  فهذا  زوجــتــه  بيد  أو  بيده  يستمني 
جامع  اذا  اما  الكفارة  عليه  وليس  القضاء  وعليه 
في  رد  أو لقد   )١() والكفارة  القضاء  فعليه  زوجته 
على  تــرد  التي  االحــتــمــاالت  جميع  الفتوى  هــذه 

السائل بعبارة مختصرة وهو من فتوى الحكيم .
٩- الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف 
فأجاب:  للمبتدعة  الزكاة  اعطاء  حكم  عن  سئل 
كانت بدعتهم ال تبلغ درجة الكفر  )المبتدعة اذا 
الزكاة  اعطاء  يجوز  و المسلمين  جماعة  في   فهم 
بشرط  للمبتدعة  إعطائها  فــي  حــرج  ال   )٢() لهم 
أن  علم  إذا  وأمــا  بدعتهم  على  بها  يستعينوا  أال 
اهلل  معصية  على  بها  سيستعين  عليه  المتصدق 
أو إيذاء المسلمين فال يجوز إعطاؤه لهذا الغرض 

 ،١383 االول  بيع  ر الثامن  العدد  االسالمية  التربية   )١(
ى الزهاوبة )١/١33(. الفتاو

محمد  بن  امجد  ،الشيخ  ية)١٤٧/١(  الزهاو ى  الفتاو  )٢(
سعيد الزهاوي ٢٩٧.

يستدل له بعموم قوله تعالى: ﴿ ٺ ٿ ٿ  و
َعاَم  ُيْطِعُموَن الّطَ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾)3( َو
ولقوله�:  ِسيرًا)٤( 

َ
َوأ َيِتيًما  َو ِمْسِكيًنا  ِه  ُحّبِ ى 

َ
َعل

كبد رطبة أجر«)5( . كل  »وفي 

المبحث الثاني:	 
ى المتعلقة بالحكم	  الفتاو

علم  مباحث  رأس  على  الشرعي  الحكم  يعد 
وسيلة  هو  ومباحثه  األصول  علم  األصول.فجميع 
محور  فهو  الشرعية.  األحكام  الستخراج  للتوصل 

كله وغايته التي يهدف إليها. العلم 
الحكم الشرعي )هو خطاب اهلل المتعلق بأفعال 

قتضاء أو التخيير أوالوضع()6(. المكلفين باال
:القسم  قسمين  إلى  تنقسم  الشرعية  واألحكام 
األحكام  الثاني  القسم  و  التكليفية  األحكام  األول 

الوضعية.
العباد  به  كلف اهلل  التكليفية: هي ما  األحكام 
طلبًا لفعل أو تركًا أو تخييرًا بينهما فالطلب إما أن 
يكون جازمًا أو غير جازم فالجازم يسمى باإليجاب، 
أن  إما  الترك  وطلب  الندب،  الجازم:يسمى  وغير 
أو  بالتحريم،  الذي يسمى  فهذا  أيضا  يكون جازمًا 

)3( اإلنسان: 8.
)٤( سورة االنسان االية: 8.

)5( رواه البخاري برقم ٢363، صحيح مسلم برقم ٢٢٤٤.
 ،)٢٢0/١( العضد  بــشــرح  الــحــاجــب  ابــن  مختصر   )6(

المختصر 5٧، المهذب )١/١30( . 
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الذي  هو  والتخيير:  فالكراهة،  جازم  غير  يكون  أن 
يسمى باإلباحة)١(.

المطلب األول:	 
األحكام التكليفية	 

أوال: الواجب لغًة وجب: 
وَجبُه 

َ
وأ لــزَم.  ي 

َ
أ ُوجوبًا  َيِجُب  الشيُء  َوَجــَب 

ــه. 
َ

اْســَتــَحــّق ي 
َ
أ ــه  ــَب ــْوَج ــَت واْس اهلُل،  وَجـــَبـــه 

َ
وأ ُهـــَو، 

ومنه  محله،  الزمــا  الشيء  سقوط  بمعنى  ياتي  َو
أي  ُبَها﴾)٢(  ُجُنو َوَجــَبــْت  ﴿َفــــِإَذا  تــعــالــى:  قــولــه 

.)3 سقطت)
فعله  الشارع  طلب  ما  هو  الواجب:  اصطالحا 

من المكلف طلبا جازما )٤(.
الــواجــب حكم  الــزهــاوي في  ــام  ومما ذكــره االم
رد بشأن ترك  صالة الجمعة حيث أنه سئل ماذا و
ية سدا لحاجة المرء  ر صالة الجمعة الشغال ضرو
الجمعة  صالة  وقت   ( قال:  ؟  والعيش  للتكسب 
حرام فيه البيع وكل شيء يفوت الجمعة بل يجب 

 ،)١/5٢( االبهاج   )١/٩3( للرازي  المحصول  ينظر:   )١(
يخ التشريع ١0١ . علم اصول الفقه وتار

)٢( سورة الحج االية: 36.
)3( ينظر: لسان العرب )١/٧٩3(.

بيان  فــي  ــام  االمـ  )١٩8/٢( والتحبير  التقرير  ينظر:   )٤(
الجوامع  جمع  على  العطار  حاشية   ،8٢ االحــكــام  ــة  ادل
إليضاح  الجامع  ١05،األصـــل  الفقه  اصــول  )١٢٤/١(،عــلــم 
ــجــوامــع )١/١0(،  ال فــي ســلــك جــمــع  الــمــنــظــومــة  الــــدرر 
المذهب  على  وتطبيقاتها  الفقه  أصول  لمسائل  الجامع 

الراجح)٢٧/١( 

ٱ   ﴿ تعالى  قوله   )5() االيــة  بنص  اليها  السعي 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
صالة  هــو  اهلل  ذكــر  أن  قيل  ﴾)6(وقــــد  ٹ  ٹ 
ملزم  التفسيرين  وكــال  الخطبة  هو  وقيل  الجمعة 
حضور  يستلزم  الخطبة  لحضور  فالسعي  وحجة، 
الــصــالة بــل شــرع ألجــل الــصــالة ومــن جهة أخــرى 
فذكر اهلل يشمل الصالة والخطبة. وقد نهى اهلل عز 
االشتغال  يعة  لذر سدا  البيع  وهو  مباح  عن  وجل 

عنها فدل ذلك على أنها فرض.
 . المندوب  ثانيا: 

َيْنُدَب  ْن 
َ
أ الندب  من  مأخوذ  لغة:  المندوب 

ُه، إي 
َ
ل أليه فيْنَتِدُبون  ْمٍر َيدُعوُهم 

َ
أ ِإلى  َقومًا  ِإنساٌن 

ُيَساِرُعوَن.)٧( ُيِجيُبوَن و
غير  طلبا  فعله  الشارع  طلب  ما  اصطالحا:هو 
الزكاة  دفع  أنه سئل عن حكم  ومن ذلك  جــازم)8( 
لألقارب من ذوي األرحام فأجاب: )يجوز الى فقراء 
قارب وهو اإلحسن اال إلى العمودين وهو األصول  األ
كاألب والجد واالبن وابن االبن والبنت وابن  والفروع 

بيع الثاني ١383هـ،  )5( التربية االسالمية العدد التاسع ر
سعيد  محمد  بن  أمجد  الشيخ   ،66 ية  الزهاو ى  الفتاو

الزهاوي عالم العالم االسالمي ٢٩3.
)6( الجمعة: ٩.

)٧( تاج العروس)٤/٢53(.
مع  الجوامع  جمع  شرح   ،6٧ العربي  ابن  المحصول   )8(

حاشية العطار )١/١٢6(.
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البنت ()١( والذي يظهر من فتوى الشيخ الزهاوي 
أنه يرى جواز اعطاء زكاة الزوجة لزوجها موافقا لقول 
ة عبد 

َ
اْمَرأ ْيَنب  َز المستدلين بحديث  الجمهور)٢( 

 :
َ

َفَقال ِبي  الّنَ ْيت 
َ
َفَرأ َمْسِجد 

ْ
ال كنت ِفي  ت: 

َ
َقال اهلل 

ْيَنب تْنفق على  و من حليكن، َوَكاَنت َز
َ
»تصدقن َول

سل  اهلل:  لعبد  ت 
َ
َفَقال حجرها  ِفي  وأيتام  اهلل  عبد 

ْيَتام 
َ
ْيك وَعلى أ

َ
ن أْنفق َعل

َ
َرُسول اهلل أيجزئ عني أ

ْنت َرُسول 
َ
: َسِلي أ

َ
َدَقة ؟ َفَقال ِفي حجري من الّصَ

ة من 
َ
اْمَرأ ِبي َفوجدت  الّنَ ى 

َ
ِإل قت 

َ
َفاْنَطل اهلل �، 

َفمر  َحاَجتي،  مثل  َحاَجتَها  َباب 
ْ
ال على  ْنــَصــار 

َ ْ
األ

أْنفق  ن 
َ
أ أيجزئ عني  ِبي  الّنَ َنا سل 

ْ
َفُقل ِباَلل  علينا 

 تجزينا، 
َ

َنا: ال
ْ
َوُقل على َزوجي وأيتام ِفي حجري ؟ 

ْيَنب،  َز  :
َ

ــال َق هما؟  من   :
َ

َفــَقــال ُه، 
َ
ل

َ
َفَسأ )َفدخل( 

ِبي:   الّنَ
َ

ة عبد اهلل، َفَقال
َ
: اْمَرأ

َ
ي الزيانب، َقال

َ
: أ

َ
َقال

َدَقة«.)3( َقَراَبة َوأجر الّصَ
ْ
ْجَراِن، أجر ال

َ
َها( أ

َ
)نعم ل

اما مذهب الحنفية فأنهم يمنعون اعطاء زكاة 
في  الــواردة  األحاديث  يحملون  و  )٤( لزوجها  الزوجة 

ذلك على صدقة التطوع. 

١383هـــ،  محرم  الــســادس  العدد  االسالمية  التربية   )١(
ية )١/١30(. ى الزهاو الفتاو

المعين  فتح  ألفاظ  حل  على  الطالبين  إعانة  ينظر:   )٢(
بمهمات  العين  قرة  بشرح  المعين  فتح  )هو حاشية على 
الخرقي  مختصر  على  الزركشي  شرح   )٢٢8/٢( الدين( 

.)٤3٢/٢(
)3( رواه البخاري برقم ١٤66ومسلم برقم ١000 .
)٤( فتح القدير لكمال ابن الهمام )٢٧١/٢( .

نوقش قول الحنفية من الحديث: أيجزئ عني 
- أي في الوقاية من النار -؟ إلنه ال يستقيم ذلك 
ألنه ال يستحق النار إال من منع الصدقة الواجبة، 
وفي  تركها،  على  يعاقب  فال  التطوع  صدقة  أمــا 
قولها: أيجزئ عني؟ ألن الغرض منها قصد األجر 
المال  بأي مقدار من  والثواب يحصل  الثواب،  و 
أنه يجوز  )والظاهر  الشوكاني:  قال  ُدفع وألي دفع. 
فلعدم   :

ً
أوال ا  أّمَ زوجها،  إلى  زكاتها  صرف  للزوجة 

يجوز  ال  إنــه  قــال  ومــن  ذلــك،  مــن  المانع  الدليل 
الدليل.  فعليه 

وأما ثانيًا: فألن ترك استفصاله � لهما ينزل 
منزلة العموم، فلما لم يستفصل عن الصدقة هل 
هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرًضا 

أو تطوعًا()5(
ُه 

َ
ل ــُه 

َّ
َحــل

َ
أ ــْيَء  الــّشَ ــاَحــُه(  َب

َ
)أ لغة:  المباح:   ثالثا: 

ُه 
َ
َصل

ْ
َمْحُظوِر َو )اْسَتَباَحُه( اْسَتأ

ْ
 ال

ُ
ُمَباُح( ِضّد

ْ
َو )ال

ْظَهَرُه)6(.
َ
ِه أ َو )َباَح( ِبِسّرِ

وتركه،  فعله  في  اهلل  أذن  ما  اصطالحا:  المباح 
مدحه)٧(.ولقد  وال  وتــاركــه  فاعله  بــذم  مقترن  غير 

تناول الشيخ الزهاوي بمسائل عدة وهي :
المسألة االولى: سئل هل يجوز أن تذبح المرأة 

ذبيحة مع وجود رجال يقومون بهذا العمل؟ 

)5( بستان األحبار مختصر نيل األوطار)5٧١/١( .
)6( مختار الصحاح ٤١.

االحكام  الناظر )١٢8/١(،االحــكــام في اصول  روضة   )٧(
. )١٢3/١(
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كالرجل  فأجاب )نعم وليس فيه باس فالمرأة 
نستدل  ان  وممكن  الذبح()١(  تحسن  كانت  اذا 
ْو َسْعِد 

َ
أ ْبِن َسْعٍد،  ُمَعاِذ  لما قاله الشيخ بحديث 

َماِلٍك  ْبِن  ِلَكْعِب  َيًة  َجاِر ّنَ 
َ
)أ ْخَبَرُه 

َ
أ  - ُمَعاٍذ  ْبِن 

ِمْنَها  َشــاٌة  ِصيَبْت 
ُ
َفأ ٍع 

ْ
ِبَسل َغَنًما  َتــْرَعــى  َكــاَنــْت 

 � ِبّيُ  الّنَ َفُسِئَل  ِبَحَجٍر  َبَحْتَها 
َ

َفذ ْدَرَكــْتــَهــا 
َ
َفــأ

وَها(.)٢(
ُ
ُكل  

َ
َفَقال

الــذي  الصيرفي  عــن  سئل  الــثــانــيــة:  المسألة 
يأخذ عليها فرق  يصرف الدينار والخمسة والعشرة و
فهل هذا الذي يأخذه حالل ام حرام في حكم الشرع 
 االسالمي مع انه يقول المثل بالمثل وهذا بخالف 
كان فيه  ذلك ؟ فأجاب الشيخ )يجوز الصرف اذا 
يادة على خالف الجنس فمثال في حالة صرف  ز

راق النقدية واهلل اعلم ()3( . الليرة الذهبية باالو
بي َبْكَرَة 

َ
يستدل له على هذه الفتوى حديث أ و

َتِبيُعوا   
َ
ال  « اهلِل�   

ُ
ــول َرُسـ  

َ
َقــال عنه،  اهلل  رضــي 

ِة 
َ

ِفّض
ْ
ِبال َة 

َ
ِفّض

ْ
َوال ِبَسَواٍء  َسَواًء   

َّ
ِإال َهِب 

َّ
ِبالذ َهَب 

َّ
الذ

َة 
َ

ِفّض
ْ
َوال ِة 

َ
ِفّض

ْ
ِبال َهَب 

َّ
الذ ِبيُعوا  َو ِبَسَواٍء  َســَواًء   

َّ
ِإال

َكْيَف ِشْئُتْم«)٤(. َهِب 
َّ

ِبالذ
بأمور  الكالم  حكم  عن  سئل  الثالثة:  المسألة 
الدنيا في المسجد فأجاب )التكلم في المسجد 

)١( الشيخ أمجد الزهاوي عالم العالم االسالمي ٢٩8.
)٢( صحيح البخاري برقم 5505.

١38٢ه،  رمــضــان  الثاني  الــعــدد  االســالمــيــة  التربية   )3(
ية )٢٧/٢(. ى الزهاو الفتاو

برقم  مسلم  صحيح   ،٢١٧5 برقم  البخاري  صحيح   )٤(
. ١5٩0

اذا  يحرم  ال  ولكن  مستحسن،  غير  الدنيا  بامور 
على  يش  تشو فيه  ولــيــس  مباحة  أمـــور  فــي  ــان  ك
ما  الزهاوي  كالم  على  يدل  ومما   )5() المصلين 
بن  لجابر  قلت  قــال:  حــرب  بن  سماك  عن  ثبت 
قال:  ؟  اهلل�  رســول  تجالس  كنت  »أ سمرة: 
يصلي  الــذي  مصاله  من  يقوم  ال  كان  كثيرًا  نعم 
فإذا  الشمس  تطلع  حتى  الــغــداة  أو  الصبح  فيه 
طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون يأخذون في 

يبتسم«)6(. أمر الجاهلية فيضحكون و
ــارع من  ــرابـــع الـــمـــكـــروه: هـــو مـــا طــلــب الـــشـ الـ
بأن  حتم،  غير  طلبا  فعله  عن  الكف  المكلف 
إذا  كما  ذلــك،  على  ــة  دال نفسها  الصيغة  تكون 
عنه،  منهيا  كــان  أو  كـــذا،  لكم  ــره  ك اهلل  أن  رد  و
ال  للكراهة  النهي  أن  على  يدل  بما  النهي  واقترن 
يم )٧(، مثل: ﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ  للتحر

 ،١383 مــحــرم  الــســادس  الــعــدد  االســالمــيــة  التربية   )5(
ية )١/56( . ى الزهاو الفتاو

ى في الحديث: »الكالم  )6( صحيح مسلم 6٧0 وما يرو
النار  كل  تأ كما  الحسنات  كل  يأ المسجد  فــي  المباح 
تخريج  ينظر:  الــعــراقــي  قــال  كما  لــه  أصــل  فــال  الحطب« 
الحديث  معرفة  في  والمصنوع   ،١36/١ اإلحياء  أحاديث 

الموضوع رقم ١0٩ .
)٧( علم اصول الفقه ١١٤ ما ذكرته هو التعريف المنطبق 
اخــرى  اطــالقــات  وهــنــاك  التكليفي  الحكم  اقــســام  على 
يريد التحريم  كذا وكذا و كره   منها: الحرام فيقول الشافعي أ
تعالى:  اهلل  قول  عن  تحرزا  المتقدمين  إطالق  غالب   وهو 
يئ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ىئ سورة النحل االية :١١6 فكرهوا لفظ التحريم. ومنها 
ترك األولى كترك صالة الضحى لكثرة الفضل في فعلها ينظر: 
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ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾)١( .
فصار  للصالة  تــوضــئ  ــل  رج حكم  عــن  سئل 
يقضيها  ام  صالته  يقطع  هل  الهواء  من  يتجمع 
بتدافع. فأجاب الشيخ )األحسن أن تقطع صالته 
الوقت سعة  اذا لم يكن في  اال  يصلي  يتخفف و و
ــى مــن أن تكون  تــلــك الــحــالــة أولـ  فــصــالتــه عــلــى 
قالت  عــنــهــا  اهلل  رضـــي  عــائــشــة  عــن   )٢() قــضــاء 
 َصاَلَة ِبَحْضَرِة ألطعام 

َ
: »ال

ُ
 اهلِل َيُقول

َ
َسِمْعُت َرُسول

بقوله  الحديث  ْخَبَثاِن«)3(ومعنى 
َ ْ
األ ُيَداِفُعُه  ُهَو   

َ
َوال

نــافــيــة والــمــنــفــي هــنــا الــصــالة  ال صـــالة )ال( هــنــا 
حقيقتها  لــكــن  ــهــا  صــورت ــوجــد  ت فــقــد  الــشــرعــيــة 
ال  الكمال  نقص  الــمــراد  وهنا  منقوصة  الشرعية 
مع  أو  طعام  بحضرة  صلى  فلو  فالكراهة  الصحة 
مدافعة األخبثين فصالته صحيحة لكنها ناقصة 
أو  بالطعام  االنشغال  شغله  ما  بقدر  والثواب  األجر 
بالمدافعة من إقبال على ربه وما نقصه من خشوع 
في صالته.إي أن الَنَهى َعْنُه ِبَسَبِب َعَدِم اْسِتيَفاِء 
اِرِع  َكَماِلِه، َفِإّنَ َقْصَد الّشَ ى 

َ
ُذوِن ِفيِه َعل

ْ
َمأ

ْ
َعَمِل ال

ْ
ال

ِمَن  َخاِلًصا  ِلَيُكوَن  َعْبِد 
ْ
ال َعَمِل  ى 

َ
َعل ُمَحاَفَظُة 

ْ
ال

ٍه وسعٍة 
ُ
ى َيُكوَن ِفي ترّف ْيِه َحّتَ

َ
ْبَقاُء َعل ِ

ْ
َواِئِب، َواإل الّشَ

 في ذلك بيان المختصر على شرح مختصر ابن الحاجب 
المناظر  وجنة  الناضر  روضة   )5٩/١( االبهاج   )3٩٧  /١(

.)١38/١(
)١( المائدة: ١0١.

ى  الــفــتــاو  ،١383 ــي  ــان ــث ال بــيــع  ر ــتــاســع  ال الـــعـــدد   )٢( 
الزهاوي 6١.

)3( صحيح مسلم برقم 560 .

ْكِليِف. فهذا نفٌي ُمقتضاه   دخوِلِه ِفي رقبة الّتَ
َ

حال
الــّطــعــاِم وعنَد  ــالِة عنَد حــضــوِر  ــّصَ ال ــهــُي عــن  الــّنَ
تعوُد  ال  ُمدَرَكٌة  فيه  ُة 

َّ
والعل والغائِط،  البوِل  ُمدافعِة 

ي بذلَك  ِ
ّ
الِة بإفساٍد، وهي ما يقُع للمصل على الّصَ

خُشوعِه  على  يؤّثُِر  ا  مّمَ صالِتِه  في  يش  شو الّتَ من 
ليُل على عدِم اعتباِر الُخشوِع 

َ
فيها، لكْن صّحَ الّد

فال  بدوِنِه  تصّحُ  بْل  الِة،  الّصَ ِة  لصّحَ يشترُط  ا  ِمّمَ
ُيطالُب بالقضاِء.

ه  هُي ُهنا لم يقتِض الفساَد للمنهّيِ عنُه، ألّنَ فالّنَ
ا يصّحُ به ذلَك المنهّيُ عنه)٤( ألن  لسبٍب خارٍج عّمَ

األداء مع الكراهة أولى من القضاء.
الخامس المحرم لغة: الممنوع. قال الجوهري 
َيْحِرُمُه  يَء  الّشَ في الصحاح مادة )ح ر م(: »َحَرَمُه 
اه«. ومن  ْحَرَمُهً ، إذا منَعه إّيَ

َ
َحِرمًا وِحْرَمًة وِحْرمانًا، وأ

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ﴿ تعالى:  قــولــه  ذلــك 
ۋ ﴾)5( أي منعناه منهن.

طلبا  تركه  الشارع  طلب  ما  اصطالحا:  المحرم 
جازما)6(. 

استعمال  حكم  عــن  سئل  االولـــى:  المسألة 
رخص  ولــكــن  تــجــوز  )ال  فــأجــاب  ية  السر الــعــادة 
ــا ال  ــزن ــي ال ــألعــزب الـــذي يــخــشــى الـــوقـــوع ف بــهــا ل

)٤( تيسيُر علم أصول الفقه ٢58 .
)5( القصص: ١٢.

بغية  شرح  السائل  إجابة  المسمى  الفقه  أصول  ينظر:   )6(
اآلمل33 .
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اللذة()١(.  الستجالب 
في  وتعالى  سبحانه  قــال  قوله  على  والــدلــيــل 
ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ للمؤمنين:  مدحه  سياق 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ﴾)٢(.
أمر اهلل تعالي بحفظ الفرج مطلًقا ولم يستثن من 
ڤ   ﴿ قوله  ين في  المذكور النوعين  إال  البتة  ذلك 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
﴾)3( فصرح برفع المالمة في عدم حفظ الفرج  ڄ 
عن الزوجة والمملوكة فقط، ثم قد جاء بصيغة عامة 
ين دالة علي المنع هي  شاملة لغير النوعين المذكور
َعاُدوَن( 

ْ
ال ُهُم  ِئَك 

َ
ْول

ُ
َفأ َذِلَك  َراء  َو اْبَتَغى  )َفَمِن  قوله 

كح يده،  وهذا العموم ال شك أنه يتناوله بظاهرة نا
إال  العدول عنه  القرآن ال يجوز  وكما ذكرنا أن عموم 
أما  إليه،  الــرجــوع  يجب  سنة  أو  كتاب  من  لدليل 

القياس المخالف له فهو فاسد اإلعتبار.
َباِب َمْن اْسَتَطاَع  ِبّيُ �: »َيا َمْعَشَر الّشَ  الّنَ

َ
َقال

ْوِم  ْيِه ِبالّصَ
َ
ْم َيْسَتِطْع َفَعل

َ
ْج َوَمْن ل َيَتَزّوَ

ْ
َباَءَة َفل

ْ
ِمْنُكْم ال

ل من وجهين:  ُه ِوَجاٌء«)٤(ووجة االستدال
َ
ُه ل َفِإّنَ

١383ه،  االول  بيع  ر الثامن  العدد  االسالمية  التربية   )١(
ية )٢/88(. ى الزهاو الفتاو

)٢( المؤمنون: 5-٧.
)3( المؤمنون: 6.

برقم  مسلم  5056،صحيح  برقم  البخاري  صحيح   )٤(
. ١٤00

البيان عن ذكر  النبي سكت في معرض  ١. أن 
تلك العادة ولم يفتح أي باب آخر لقضاء الشهوة 

سوي النكاح أو الصيام فاقتضي الحصر.
الــصــوم،  إلــى  االســتــمــنــاء  النبي عــن  عــدل   .٢
والصوم ال شك أنه أشق علي النفس من االستمناء 
أن  لهواها، فال جرم  وموافق  للنفس  أيسر  الذي هو 

العدول عنه إلى الصوم دليل على حرمته.
إلى التحريم ذهب الجمهور)5( وذهب بعض  و
ِقَياِس 

ْ
ِبال َذِلَك  ى 

َ
 َعل

ًّ
ُمْسَتِدال العلماء)6( إلى جوازه 

ــى 
َ
َرُة ِإل ــُرو

َ
ــّض ــَبــَدِن َتــْدُعــو ال

ْ
ٍة ِمــَن ال

َ
ــَراُج َفْضل ُهــَو ِإْخـ

ِحَجاَمِة 
ْ
َوال َفْصِد 

ْ
ال ى 

َ
َعل ِقَياًسا  َفــَجــاَز،  ِإْخــَراِجــَهــا 

االعتبار  وفساد  االعتبار  فاسد  القياس  هذا  ولكن 

ْو 
َ
أ َزْوَجٍة   ِفى 

َّ
ِإال َكِر 

َّ
ِبالذ َعَملُ 

ْ
ال  

اِفِعّىُ )َفاَل َيِحلُّ الّشَ  
َ

)5( َقال
ُم.( االم )5/١0٢(، 

َ
ْعل

َ
 ااِلْسِتْمَناُء َواهلُل أ

 َيِحلُّ
َ
ِك َيِميٍن َوال

ْ
ِمل

العلماء  اقوال  ينظر:  )١٩٩/٧(و للبيهقي  الكبرى  السنن 
كليل على  واال التاج  المختار )٢٧/٤(،  الدر  تحريمه  في 

مختصر الخليل)8/ 3٩٢(.
المسائل  رؤوس  احــمــد  االمـــام  عــن  مــرجــوحــة  روايـــة   )6(
ــد بــن  ــمـ ــي عـــبـــد اهلل أحـ ــ أبـ ــب  ــذهـ الـــخـــالفـــيـــة عـــلـــى مـ
ــوازه فقال  كذلك ذهــب ابــن حــزم الــى ج حــنــبــل)١0٢٧(. 
ــَرُه  َذَك ُجــِل  الــّرَ َمــّسَ  ّنَ 

َ
أِل َســـَواٌء،  َســَواٌء  َجاِل  ِللّرِ )االستمناء 

ِبِإْجَماِع  ُمَباٌح،  ِلَك 
َ

َكذ َفْرَجَها  ِة 
َ
َمْرأ

ْ
ال َوَمّسَ  ُمَباٌح،  ِبِشَماِلِه 

ُمَباِح، 
ْ
ى ال

َ
َياَدٌة َعل ْيَس ُهَناِلَك ِز

َ
َها، َفِإْذ ُهَو ُمَباٌح َفل ِ

ّ
ُكل ِة  ّمَ

ُ ْ
األ

ِلَقْوِل  ْصاًل، 
َ
أ َحَراًما  َذِلَك  ْيَس 

َ
َفل  ، َمِنّيِ

ْ
ال ِلُنُزوِل  ُد  َعّمُ الّتَ  

َّ
إال

ى: ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]األنعام: ١١٩[ 
َ
اهلِل َتَعال

ى: 
َ
، ِلَقْوِلِه َتَعال

ٌ
يَمُه َفُهَو َحاَلل َنا َتْحِر

َ
َل ل ا َفّصَ ا ِمّمَ

َ
ْيَس َهذ

َ
َول

َنا  ّنَ
َ
أ  

َّ
إال  ]٢٩ ]البقرة:   ﴾ ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ﴿

َفَضاِئِل (
ْ
ال ِمْن   

َ
َوال ْخــاَلِق، 

َ ْ
األ َمَكاِرِم  ِمْن  ْيَس 

َ
ل ُه  ّنَ

َ
أِل َنْكَرُهُه، 

في  ذكرته  بما  الجمهور  اجاب  ولقد   )٤0٧/١٢( المحلى 
ل من القران والسنة على تحريمه. االصل من استدال
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ُحْكِم 
ْ
 ُيْمِكُن اْعِتَباُرُه ِفي ِبَناِء ال

َ
هو القياس الذي ال

ولكن  َوَتْرِكيِبِه.  ِقَياِس 
ْ
ال َوْضــِع  ِفي  ِلَفَساٍد   

َ
ال ْيِه 

َ
َعل

ُمَخاِلِف 
ْ
ال ّصِ  الّنَ َمَع  ِبِه  ااِلْحِتَجاِج  ِة  ِصّحَ ِلَعَدِم 

َماِتِه،  ُمَقّدِ ِفي  َصِحيًحا  ِقَياُس 
ْ
ال َيُكوَن  ْن 

َ
أ اي  ُه)١( 

َ
ل

ــَمــا  ِإّنَ َو ُمْقَتَضاُه.  ِفي  ّصِ  ِللّنَ ُمَخاِلًفا  َيُكوُن  ِكْن 
َ
ل

ّنَ َفَساَدُه ِمْن ِجَهِة ااِلْعِتَباِر 
َ
َي ِبَفَساِد ااِلْعِتَباِر ; أِل ُسّمِ

َماِتِه. َوَتْوِجيُه ُسَؤاِل  َفَقْط ; ِلَكْوِنِه َصِحيًحا ِفي ُمَقّدِ
 ُيْمِكُن اْعِتَباُرُه 

َ
ِقَياُس ال

ْ
ا ال

َ
: َهذ

َ
ْن ُيَقال

َ
أ ُمْعَتِرِض 

ْ
ال

)٢(. ّصِ ُحْكِم ِبِه ; ِلَكْوِنِه ُمَخاِلًفا ِللّنَ
ْ
ِفي ِإْثَباِت ال

يح سئل عن حكم  المسألة الثانية: حكم التشر
سواء  الميت  جثة  يح  تشر في  االسالمية  يعة  الشر
مثل  فــي  ــوفــاة  ال سبب  معرفة  ــل  ألج ــك  ذل كـــان  ا
يح  التشر كان  ام  عليه  غيره  باعتداء  اصيب  من 
الطبية  الــمــعــاهــد  ــي  ف ســيــمــا  التطبيق  لــغــرض 

استقراء للمعلومات عن جثة البشر ؟ 
يح ال يجوز ولو ألجل معرفة  فأجاب )ان التشر
يف  الشر الحديث  معنى  فــي  لما  الــوفــاة  سبب 

ككسر حيا()3(. )كسر عظم الميت 
أم  حديث  هو  الــزهــاوي  الشيخ  به  استدل  ومــا 
 � النبي  عن  عنها  اهلل  رضي  عائشة  المؤمنين 

،تيسير  )٧٢/٤(االمـــدي  االحكام  اصول  في  االحكام   )١(
التحرير )٤/١١8(.

)٢( بيان المختصر )3/١8١(.
)3( التربية االسالمية العدد الخامس ذي الحجة ١38٢ 
ية ٧٧ والحديث رواه أحمد في مسنده 6/  ى الزهاو الفتاو
36٤، وأبو داود سنن ابي داود 3/ 5٤3، 5٤٤، والبيهقي في 

السنن الكبرى ٤/ 58 .

كسر  مثل  ميتًا  المؤمن  عظم  كسر  »إن  قــال:  ــه  أن
كسر  عظمه حيًا« أن هذا الحديث دل على حرمة 
عظام المؤمن الميت والتشريح مشتمل على ذلك 
لة  بدال له  ل  االستدال يمكن  و كما  فعله  يجوز  فال 
ال  أنه  على  دلت  األحاديث  إن  ذلك  ووجــة  النص 
يتأذى  صاحبه  وأن  القبر)٤(،  على  الجلوس  يجوز 
مساس  فيه  ليس  عليه  الجلوس  أن  مــع  بــذلــك 
أجزائه،وبقر  تقطيع  بجسد صاحبه، فألن ال يجوز 
كثير  ذهــب  ولكن  ًكا.  انتها أشــد  هــو  ــذي  ال بطنه 
أن  جوازه)5(واستدلوا  إلى  المعاصرين  العلماء  من 
أساس  على  يقوم  اإلســالمــي،  الفقه  في  التشريح 
قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وأن الضرر 
تعارضت  إذا  أنه  وفي  األخــف،  بالضرر  يزال  األشد 
مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما. 
وقواعد الشرع مبنية على رعاية المصالح الراجحة، 
وتحمل الضرر األخف لجلب مصلحة يترتب على 

يتها ضررًا أشد. تفو

ْن َيْجِلَس 
ََ

 اهلِل �: »أل
ُ

 َرُسول
َ

: َقال
َ

ْيَرَة، َقال ِبي ُهَر
َ
)٤( َعْن أ

ِدِه، 
ْ
ِجل ى 

َ
ِإل َص 

ُ
َفَتْخل ِثَياَبُه،  َفُتْحِرَق  َجْمَرٍة  ى 

َ
َعل َحُدُكْم 

َ
أ

ى َقْبٍر« صحيح مسلم رقم ٩٧١ .
َ
ْن َيْجِلَس َعل

َ
ُه ِمْن أ

َ
َخْيٌر ل

)5( حسنين محمد مخلوف مجلة البحوث االسالمية )٤/
ى اإلسالمية، )١0/3٧١3(،  ا6٩(، الشيخ جاد الحق الفتاو
 ،)٢505/٧  ( اإلسالمية،  ى  الفتاو خاطر.  محمد  الشيخ 
 .)٢6٢5  /٧  ( اإلسالمية،  ى  الفتاو مأمون.  حسن  الشيخ 
ى االسالمية )٢/ 6١(، الشيخ عبدالرحمن السعدي.  الفتاو
مجلة البحوث اإلسالمية، ١3٩8هـــ، العدد ٤، ص٧٤ وما 
ى يسالونك )5٤5/6( مجلة البحوث االسالمية  يليها. فتاو

 . )3٢8/53(
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كما أن الشرع أوجب على األمة تعلم فريق منها 
كفاية، وذلك ال يتم إال بدراسة  الطب، وهو فرض 
 . المشروعة  لــألغــراض  عماًل  ومــزاولــتــه  التشريح 
فهو  الواجب  درجــة  إلــى  يرتفع  لم  إن  و فالتشريح 

قل مباح شرعا. على األ
بحفظ  األحياء  على  تعود  التشريح  مصالح  إن 
شرعًا  مقدمة  األحياء  ومصالح  وأموالهم،  أنفسهم 
كما أن  على حرمة الموتى ألنها أعم وأشمل منها. 
رة العالج  التشريح مشروع باألدلة التي شرعت ضرو
 ألمر اهلل عز وجل الذي وضع 

ً
وطلب الدواء، امتثاال

لكل داء دواء. 
تعلم  أوجــبــت  التي  بــاألدلــة  واجــب  فالتشريح 
الطب وعلومه ومباشرته بالعمل التطبيقي، لتقوم 
أمــرًا نص  إذا أوجــب  بــه)١( والشارع  األمــة  طائفة من 
فإذا  ــر)٢(،  األمـ ذلــك  عليه  يتوقف  ما  إيجاب  على 
على  أوجــب  إذا  و الوضوء،  وجب  الصالة  أوجــب 
التشريح ومزاولته  البعض تعلم الطب وجب علم 

علمًا وعمال .
كما  يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعليم  و
يجوز تقطيع الجنين إلنقاذ أمه إذا غلب على الظن 

كها بسببه . هال

ِنِه  ِلَتَضّمُ ــُه، 
ُ
ِفــْعــل ــْرِع  الــّشَ َمــْقــُصــوُد  »َمــا  كفاية  فــرض   )١(

ِجَناَزِة، 
ْ
ال َكَصاَلِة  ِبِه،  ِفيَن 

َّ
ُمَكل

ْ
ال ْعَياِن 

َ
أ ُد  َتَعّبُ  

َ
ال َحًة، 

َ
َمْصل

ِجَهاِد«، شرح الروضة )٤0٤/٢(.
ْ
َوال

)٢( ما ال يتم الواجب اال به فهو واجب ينظر المستصفى 
)5٧/١(، االحكام في اصول االحكام االمدي )١١١/١( .

ومقاصدها  الكلية،  الشريعة  قواعد  من  إن  و
أقواهما،  قدم  مصلحتان  تعارضت  إذا  أنه  العامة 
تفادًيا  أخفهما  ارتكب  مفسدتان  تعارضت  إذا  و
ألشدهما ووجه تطبيق هذه القاعدة: أن المصلحة 
المترتبة على تشريح جثث الموتى لغرض التعليم 
وذلك  الجماعة،  إلى  راجعة  عامة  مصلحة  تعتبر 
يمكن  الذي  التداوي  تعلم  من  عليها  يترتب  لما 
بواسطته دفع ضرر األسقام واألمراض عن المجتمع 

وحصول السالمة بإذن اهلل تعالى ألفراده.
مصلحة  تعتبر  التشريح  من  االمتناع  ومصلحة 
ذلك  على  وبناء  وحــده،  بالميت  متعلقة  خاصة 
فإنه تعارضت المصلحتان، والشك في أن أقواهما 
المصلحة العامة المتعلقة بالجماعة والتي تتمثل 
المصلحة  على  تقديمها  فــوجــب  التشريح  فــي 

الفردية المرجوحة. 
رة  ــه يشــترط إلباحــة التشــريح: ضــرو ومــن ثــم فإن
المــوت  الجثــة  صاحــب  مــوت  مــن  التحقــق 
موتــه  قبــل  الميــت  وموافقــة  القانونــي،  الشــرعي 
إجــازة ذوي الشــأن فــي ذلــك، فيمــا عــدا التشــريح  و
الجنائــي فــال حاجــة لرضــا الميــت وأهلــه. وأن ال 
يتــم التشــريح إال وفقــًا للحاجــة واألغــراض المباحــة 
ز  التشــريح، وأن ال يتجــاو أنــواع  فــي ذكــر  المبينــة 
الشــرعية  الحاجــة  حــدود  التشــريح  فــي  العمــل 
الالزمــة، وأن يتــم وفقــًا ألخالقيــات المهنــة الطبيــة 
بمراعــاة آداب الميــت وعــدم إهانــة جثتــه وعــدم 

االعتــداء عليــه.
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المسألة الثالثة: حكم التأمين على الحياة سئل 
التأمين  شــركــات  تأسيس  عــن  الــزهــاوي  الشيخ 
والمساهمة فيها وكذلك تأسيس البنوك والمساهمة 
الشركات  من  الوطني  لالقتصاد  حماية  ذلك  فيها 

والبنوك االجنبية هل هذا حرام ام حالل.
الــتــأمــيــن  ــات  ــركـ شـ ــس  ــي ــأس ت )إن  ــأجــــاب:  ــ ف
فيها  والمساهمة  والــمــصــارف  فيها  والمساهمة 

بالصورة التي نراها اليوم حرام شرعا()١(.
التأمين  تحريم  في  الــزهــاوي  الشيخ  ذكــره  ومــا 

ممكن ان يخرج من عدة وجوة. 
شبهة  يتضمن  التأمين  عقد  إن  األول:  الوجة 
وقد يقع  قد  خطر  على  معلق  أنــه  وذلــك   القمار 
ال يقع فهو يشبه في معناه معنى ميسر القمار وهو 
كان  عباس:  ابن  قال  عليه.  الناس  يتخاطر  ما 
أهله  على  الــرجــل  يخاطر  الجاهلية  فــي  الــرجــل 
وأهله  بماله  ذهــب  صاحبه  قامر  فأيهما  ومــالــه 
اْلَْمُر  َما  إِنَّ آَمُنوا  ِيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ يَا   ﴿ اآلية:  فنزلت 

َعَمِل  ِمْن  رِْجٌس  ْزلُم 
َ
َوال نَْصاُب 

َ
َوال َوالَْميِْسُ 

يُرِيُد  َما  إِنَّ ُتْفلُِحوَن  لََعلَُّكْم  فَاْجَتنُِبوهُ  يَْطاِن  الشَّ
ْن يُوقَِع بَيَْنُكُم الَْعَداَوةَ َوابْلَْغَضاَء ِف 

َ
أ يَْطاُن  الشَّ

َوَعِن   ِ اللَّ ذِْكرِ  َعْن  ُكْم  َوَيُصدَّ َوالَْميِْسِ  اْلَْمرِ 
العقد  هذا  وفي  ُمنَْتُهون﴾)٢(  نُْتْم 

َ
أ َفَهْل  لةِ  الصَّ

يكون الغرم بال جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم 
المستأمن  فإن  مكافئ،  غير  مقابل  أو  مقابل  بال 

)١( الشيخ أمجد الزهاوي عالم العالم اإلسالمي 3١٢ .
)٢( سورة المائدة االية: ٩٢ .

الــحــادث  يقع  ثــم  التأمين  مــن  قسطًا  يــدفــع  قــد 
يقع  ال  وقــد  التأمين،  مبلغ  كــل  ــن  الــمــؤّمِ فيغرم 
التأمين  أقساط  ن  المؤّمِ يغنم  ذلك  ومع  الخطر 
كان  الجهالة  فيه  استحكمت  إذا  و مقابل،  بال 

الميسر. النهي عن  قمارًا، ودخل في عموم 
يشتمل  التجاري  التأمين  عقد  الثاني:  الوجة 
الفضل  وأما  فدائمًا  النسيئة  أما  بنوعيه  الربا:  على 
منه  الُمَؤمن  الخطر  يضع  عندما  أنه  وذلك  فغالبًا 
وتسلم شركة التأمين مبلغ التأمين المتعاقد عليه 
كثر مما  فإنه ال يخلو في الغالب من أن يكون أقل أو أ
دفعه الُمَؤمن له وفي هذه الحالة يتحقق ربا الفضل 
النسيئة  بــا  ر وكــذا  البدلين  ى  تــســاو عــدم  بسبب 
يًا- وهذا  إن كان المبلغ مساو لتأخر أحد البدلين و
ألن  البدلين  أحد  لتأخر  النسيئة  ربا  تحقق  نــادر- 
عقود التأمين ال تخرج عن الصرف إذ هي نقد بنقد 
يلتزم  الُمَؤمن  أن  حيث  تعريفه  من  واضــح  وهــذا 
وعقد  مالي  قسط  نظير  في  المال  من  مبلغ  بدفع 
اتحد  ســواء  مطلقًا  التقابض  فيه  يشترط  الصرف 
عند  التماثل  أيضًا  يشترط  و اختلف  أو  الجنس 
اتحاد الجنس وهذا كله متحقق بين مبلغ التأمين 
بهذا يتبين أن عقود التأمين تشتمل على  وقسطه و
التماثل  طلب  في  الــواردة  والنصوص  الربا.  نوعي 
والتقابض في مبادلة المال الربوي بجنسه متواترة 

وقد أجمع المسلمون على مدلولها .
الوجة الثالث: أنه يتضمن الغرر: هو ما تردد بين 
ُجهلت  و  معرفته  يت  ُطِو ما  أو  والفوات  الحصول 
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عينه عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي � 
نهى عن بيع الغرر)١( والنهي يقتضي الفساد . والغرر 

مناط البطالن عند جميع العلماء.
ظاهر،  بشكٍل  التأمين  عقود  في  متحقق  وهــو 
كم يعطي وال  ى  فكل واحد من المتعاقدين ال يدر
مخاطرة  فيه  مجهول  على  عقد  إذا  فهو  يأخذ  كم 
عظيمة)٢( وهو عنصر الزم لعقد التأمين، ألن التأمين 
ال يكون إال من حادث مستقبل غير محقق الوقوع، 
كثير  أو غير معروف وقوعه .ثم إن الغرر في التأمين 
التأمين  أركــان  من  ألن  متوسط،  أو  بيسير  وليس 
إرادة  يتوقف على  ال  الخطر، وهو حادث محتمل 
يأخذ  ما  معرفة  يستطيع  ال  له  والمؤمن  العاقدين، 

يعطي وقت العقد . و
يفهم من اشتمال التأمين على الغرر اشتماله  و
البدلين ظاهرة  أيضًا على الجهالة، والجهالة في 
كل من  التأمين، وهي جهالة مقدار ما يدفعه  في 
وهو  لآلخر،  والمستأِمن(  ن  )المؤّمِ العقد  طرفي 
الجهالة  يجعل  هــذا  وكــل  والــقــلــة،  للكثرة  قابل 
عقد  فكل  العقد.  إبطال  إلى  تؤدي  كثيرة  فاحشة 
بني على أمر محتمل مشكوك فيه فهو غرر . والغرر 
 . المالية  المعاوضات  كان في عقود  المؤثر هو ما 
العقد  وصف  يصح  حتى  العقد  على  غالبًا  وكان 

)١( سنن ابي داود 33٧6،مسند احمد برقم 88٧١، وقال 
شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين .

الجليل  مواهب  ينظر:  تفسده  العقد  في  والجهالة   )٢(
)3٧8/5(، بدائع الصنائع )١56/5( .

كله بأنه غرر)3( .
ير سئل عن حكم  المسألة الرابعة: حكم التصو
انه  ذلك  )مؤدى  فأجاب  الكلب  واقتناء  ير  التصو
واقتناء  البيت  في  روح  ذات  صورة  وضع  يجوز  ال 
كالحراسة  لحاجة  اقتنائه  اما  حاجة  لغير  الكلب 
يحرم  الــزهــاوي  الشيخ  أن  نــرى   )٤() ذلــك  فيجوز 
الجمهور  لــقــول  مــوافــقــا  ــو  وه الـــروح  ذات  الــصــورة 
خصصت  ير  التصو تحريم  في  العامة  فالنصوص 
دل  ما  النبي  عن  رد  و أنــه  ذلــك  ومــن  روح  فيه  بما 
كان أو غيره  كل ذي روح آدميا  ير  على تحريم تصو
عذابا  الناس  أشد  أنهم  بيان  و  ين  المصور لعن  و 
يوم القيامة ومن هذه األحاديث فعن أبي هريرة قال 
ممن  أظلم  من  )و  تعالى:  اهلل  قال  اهلل:  رســول  قال 
كخلق فليخلقوا ذرة او ليخلقوا  ذهب يخلق خلقا 

حبة او ليخلقوا شعيرة(.)5(
وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال قال رسول 
القيامة  يـــوم  ــا  عــذاب ــنــاس  ال أشـــد  »إن   :� اهلل 

المصورون«)6(. 
يصنعون  الــذيــن  »إن   :� اهلل  رســـول  وقـــال 
أحيوا  لهم:  يقال  القيامة  يوم  يعذبون  الصور  هذه 
ما خلقتم«.)٧(وعن ابن عباس قال سمعت رسول 

)3( الفقة االسالمي وادلته)5/ 3٧5٤( .
ى  الفتاو ١383هـــ،  السابع  العدد  االسالمية  التربية   )٤(

ية )6٩/٢( . الزهاو
)5( صحيح مسلم ٢١١١ .

)6( صحيح البخاري ٧55٩، صحيح مسلم برقم ٢١0٩ .
)٧( صحيح البخاري ٧55٧، صحيح مسلم برقم ٢١08 .



463
ى الزهاوية« »التخريجات األصولية للفتاو

أ.م.د. صالح أحمد شالل

اهلل يقول: »من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ 
فيها الروح و ليس بنافخ«)١(.

َر ُصوَرًة  ِبّيَ َقال: »َمْن َصّوَ ّنَ الّنَ
َ
َوَقد خصصت ِبأ

ْيَس ِبَناِفٍخ« 
َ
وَح، َول ْن َيْنُفَخ ِفيَها الّرُ

َ
َف أ ِ

ّ
ُكل ْنَيا 

ُ
ِفي الّد

َجُر)٢( ِمْنَها،  ْيَس الّشَ
َ
ْرَواِح َول

ْ
َواِت األ

َ
ْهُي ِبذ َفُخّصَ الّنَ

َنَهى  ــُه  ّنَ
َ
أ َعْنُهَما  اهلُل  َرِضــَي  ــاٍس  َعــّبَ ــِن  اْب ولَحِديِث 

ُكْنَت َفاِعاًل  ُه: »ِإْن 
َ
ُثّمَ َقال ل يِر،  ْصِو َر َعِن الّتَ ُمَصّوِ

ْ
ال

 ُروَح ِفيِه«)3(.
َ
َجَر َوَما ال ِر الّشَ َفَصّوِ

ّنَ 
َ
أ َعاِئَشَة  َحــِديــِث  ــاِت  ــ َواَي ِر َبْعِض  ِفــي  ِإّنَ  َبــل 

ى  َيْقَطْع َحّتَ
ْ
َفل ْمَثال  ِس الّتِ

ْ
ِبَرأ ُمْر  ِبّيِ  ِللّنَ يل َقال  ِجْبِر

َجَرَة  ّنَ الّشَ
َ
ى أ

َ
ا َتْنِبيٌه َعل

َ
َجَرِة )٤( َفَهذ َكَهْيَئِة الّشَ َيُكوَن 

يِرَها. ْهُي ِبَتْصِو ُق الّنَ
َّ
 َيَتَعل

َ
ْصل ال

ْ
ِفي األ

 
َ

َشــّد
َ
أ ِإّنَ  يَن  ِر ُمَصّوِ

ْ
ال َحــّقِ  ِفي  ِبَقْوِلِه  ــوا 

ُّ
َواْســَتــَدل

ُرون.َ  ُمَصّوِ
ْ
ِقَياَمِة ال

ْ
اًبا ِعْنَد اهلِل َيْوَم ال

َ
اِس َعذ الّنَ

َكاَن َذِلَك 
َ
ُمْعَتاِد ل

ْ
يِر ال ْصِو ى الّتَ

َ
ْو ُحِمل َعل

َ
وا: ل

ُ
َقال

ْن 
َ
أ ِفيِه  َما   

َ
َشــّد

َ
أ َفإن  يَعِة.  ِر

َ
الّش َقَواِعِد  ى 

َ
َعل ُمْشِكاًل 

ِمَن  ْعَظَم 
َ
أ ْيَس 

َ
ل َمَعاِصي 

ْ
ال َكَساِئِر  َمْعِصَيًة  َيُكوَن 

ُه 
ُ
َفاِعل َيُكوُن  َفَكْيَف  َنــا،  َوالــّزِ ْفِس  الّنَ َوَقْتل  ْرِك  الّشِ

َصَنَع  َمْن  ى 
َ
َعل ُه 

ُ
َحْمل َن  َفَتَعّيَ اًبا، 

َ
َعذ اِس  الّنَ  

َ
َشــّد

َ
أ

َماِثيل ِلُتْعَبَد ِمْن ُدوِن اهلِل. الّتَ

)١( صحيح مسلم برقم ٢١١0 .
)٢( صحيح مسلم برقم ٢١١0 .

لما في  ثار )٢53/١0(،التمهيد  اال ينظر: شرح معاني   )3(
الموطا من اسانيد )30٢/١( .

ا َحِديٌث َحَسٌن. 
َ

)٤( سنن الترمذي ١806 قال الترمذي َهذ
احمد  بتحقيق  الترمذي  سنن   - الكبير  الجامع  ينظر:: 

كر )١١5/5( . شا

ران ومعناه أن يثبت  يمكن تخريجه على الدو و
انتفائه  عند  ينتفى  و وصــف  ثبوت  عند  الحكم 
وذلك يقع في وجهين األول أن يقع ذلك في صورة 
واحدة فان العصير لما لم يكن مسكرا في أول األمر 
لــم يكن حــرامــا فلما حــدث وصــف اإلســكــار فيه 
المسكرية  زالــت  و خال  صار  فلما  الحرمة  حدثت 
زالـــت الــحــرمــة أيــضــا الــثــانــي أن يــوجــد ذلـــك في 
الحكم  أن  وبما   . العلية)5(  ظن  يفيد  أنه  صورتين 

ر مع علته وجوًدا وعدمًا. يدو
ِحيَن  ِة  ْتِبّيَ

ُّ
الل اْبِن  َحِديِث  ِفي  ُه 

ُ
َقْول ِتِه 

َ
ْمِثل

َ
أ َوِمْن 

ْقَواًما 
َ
أ َنْسَتْعِمُل  َنا 

ُ
َبال َما   :

َ
»َوَقـــال ِبّيُ  الّنَ ُه 

َ
اْسَتْعَمل

 
َ

ال
َ
أ ِلــي،  ا 

َ
ــذ َوَه ُكْم 

َ
ل ا 

َ
َهــذ  :

ُ
َفَيُقول َحــُدُهــْم 

َ
أ َفَيِجيُء 

َكاَن  ُتُه إْن  ِتَيُه َهِدّيَ
ْ
ى َتأ ِه َحّتَ ّمِ

ُ
ِبيِه َوأ

َ
َس ِفي َبْيِت أ

َ
َجل

ُثُبوُت  َوُهَو  َراِن،  َو
َ

ِبالّد ِة 
َّ
ِعل

ْ
ال إْثَباُت  ا 

َ
َصاِدًقا«)6(َوَهذ

َوْصِف َواْنِتَفاُؤُه ِعْنَد اْنِتَفاِئِه. 
ْ
ُحْكِم ِعْنَد ُثُبوِت ال

ْ
ال

التحريم  علة  انتفت  إذا  العموم  على  فالصورة 
التحريم  علة  ان  نقل  ال  مباحة،  أصبحت  عنها 
ر  بالمصّوِ خاصة  المضاهاة  ألن  المضاهاة؛  هي 
بنفسها،  تضاهي  ال  فــالــصــورة  إال  و بــالــصــورة،  ال 

ر هو الذي يضاهي بها خلق اهلل. والمصّوِ
والدليل  »التعظيم«،  هي:  بالصورة  تحريم  علة 
فيها،  شئ  فال  هينت 

ُ
أ إذا  الصورة  أن  ذلــك  على 

النسائي  رده  أو الذي  الصحيح  الحديث  والدليل 

الفصول  تنقيح  شرح   ،)٢0٧/5( للرازي  المحصول   )5(
.3٩6

)6( صحيح مسلم برقم ١83٢ .
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َذَن 
ْ
من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: اْسَتأ

َكْيَف   
َ

َفَقال ــْل«.  »اْدُخـ  
َ

َفَقال ِبّىِ  الّنَ ى 
َ
َعل يُل  ِجْبِر

ُتْقَطَع  ْن 
َ
أ ا  َفِإّمَ يُر  َتَصاِو ِفيِه  ِسْتٌر  َبْيِتَك  َوِفى  ْدُخــُل 

َ
أ

 
َ
َماَلِئَكِة ال

ْ
ا َمْعَشَر ال  َفِإّنَ

ُ
ْو ُتْجَعَل ِبَساًطا ُيوَطأ

َ
ُرُءوُسَها أ

يُر)١( وتباح صور لعب األطفال  َنْدُخُل َبْيًتا ِفيِه َتَصاِو
كالعرائس  والمعادن  الشموع  أنــواع  من  المختلفة 
يجوز بيعها، عن عائشة رضي اهلل عنها  ونحوها، و
علي  دخــل  فربما  بالبنات  ألعب  »كنت  قــالــت: 
ــإذا دخــل خرجن،  ــول اهلل وعــنــدي الــجــواري ف رس
إذا خرج دخلن« )٢(، أقر فيه الرسول ما وجده عند  و
َعب، بعد عودته 

ُ
عائشة رضي اهلل عنها من بنات ل

من غزوة تبوك أو خيبر.
من  أعظم  هو  فيما  الوقوع  إلى  وسيلة  أنه  ثانيًا: 
العلة األولى، وهي أنه وسيلة للغلو في تعظيم غير 
قوم  في  ذلــك  حــدث  كما  وتعالى  سبحانه  الــرب 
يعوق  و يغوث  و  وســواًعــا  ا  )وّدً يرهم  تصو من  نــوح 
ينصبوا  أن  إليهم  الشيطان  أوحى  أن  فبعد  ونسرًا( 
تعظيم  إلــى  دعــا  بأسمائهم  يسموها  و أنصاًبا  لهم 
فصارت  اهلل  دون  من  عبدوها  ثم  األنصاب،  هذه 
إن  و األولـــى،  العلة  من  كبر  وأ أعظم  الثانية  العلة 
كــانــت ســبــًبــا في  ــى هــي الــتــي  ــ كــانــت الــعــلــة األول
حصول الثانية، ولذا جاءت شريعتنا بسد الذرائع 
البشر،  عقائد  على  خلل  فيه  مــا  ــى  إل المفضية 

)١( سنن النسائي برقم5380 .
برقم  مسلم  صحيح   ،63١0 برقم  البخاري  صحيح   )٢(

. ٢٤٤0

الوقوع فيما  البشرية من  وحرًصا منها على سالمة 
يورثهم الشقاوة في الدنيا واآلخرة.

لحديَث  ثوب  في  رقمًا  كان  ما  يستثنى  ومما 
ُعَبْيُد  ُبْسٍر  َوَمــَع   - َثُه 

َ
َحّد ُجَهِنّيَ 

ْ
ال َخاِلٍد  ْبَن  ْيــَد  َز

 اهلِل 
َ

ّنَ َرُسول
َ
أ َثُه 

َ
َحَة، َحّد

ْ
َبا َطل

َ
أ ّنَ 

َ
أ ِنّيُ - 

َ
َخْوال

ْ
ال اهلِل 

ُصوَرٌة«  ِفيِه  َبْيًتا  َماَلِئَكُة 
ْ
ال َتْدُخُل   

َ
»ال  :

َ
َقال  �

َفِإَذا َنْحُن  َفُعْدَناُه،  ْبُن َخاِلٍد  ْيُد  َز َفَمِرَض  ُبْسٌر:   
َ

َقال
اهلِل  ِلُعَبْيِد  ُت: 

ْ
َفُقل يــُر،  َتــَصــاِو ِفيِه  ِبِسْتٍر  َبْيِتِه  ِفــي 

 :
َ

ُه َقال ِإّنَ  
َ

يِر؟ َقال َصاِو ْثَنا ِفي الّتَ ْم ُيَحّدِ
َ
ل

َ
: أ ِنّيِ

َ
َخْوال

ْ
ال

 :
َ

َقال  ،
َ

ال ُت: 
ْ
ُقل َتْسَمْعُه؟«  ْم 

َ
ل

َ
أ َثْوٍب،  ِفي  َرْقًما   

َّ
»ِإال

ى، َقْد َذَكَر َذِلَك«)3(.
َ
»َبل

أن  وهو  المناط  تنقيح  طريق  من  ايضا  وتخرج 
 ينص الشارع على الحكم عقيب أوصاف يعرف فيها 
المجتهد  فينقح  اليصلح  وما  للتعليل  يصلح  ما 
ما سواه وهذا مسلك من مسالك يلغى  و  الصالح 
َوَكاَلٌم  ْمِييُز  َوالّتَ ْهِذيُب  الّتَ ْنِقيُح هو  َوالّتَ  )٤(  التعليل 

)3( صحيح البخاري 3٢٢6، صحيح مسلم ٢١06 .
يح على التوضيح)٢/١63(  )٤( المسودة 3٧8، شرح التلو
ِق 

َ
ُمْطل َتْحَت  ُمــْنــَدِرٌج  َخــاّصٌ  ِقَياٌس  المناط  تنقيح  وان 

ا  ّيً َظّنِ َيُكوُن  ِمْنُهَما قد   
َوُكلٌّ َوَغْيَرُه  ُه 

ُ
َيَتَناَول َعاّمٌ  ِقَياِس وهو 

ْ
ال

َحاُق 
ْ
ل ِ

ْ
اإل فيه  ِفيَما  َقْطِع 

ْ
ال  

َ
ِكّنَ ُحُصول

َ
ل ا  َوَقْطِعّيً ْكَثُر 

َ ْ
األ وهو 

َجاِمِع 
ْ
ال ِبِذْكِر  فيه  َحاُق 

ْ
ل ِ

ْ
اإل الذي  من  ْكَثُر 

َ
أ َفاِرِق 

ْ
ال َغاِء 

ْ
ِبِإل

 
َ

ال َوِحيَنِئٍذ  ُوُقوِع 
ْ
ال َبْل في  َمْعَنى 

ْ
ال َفْرًقا في  ِكْن ليس ذلك 

َ
ل

قال   )٢٢٧  /٤( المحيط  َمْعَنى)البحر 
ْ
ال في  َبْيَنُهَما  َفــْرَق 

ِة  ّمَ
ُ ْ
األ بين  َنْعِرُف   

َ
َوال ِقَياِس 

ْ
ال ُمْنِكِري  ْكَثُر 

َ
أ ِبِه  )قال  َغَزاِلّيُ 

ْ
ال

َثاِبٌت  فيه  ِخاَلَف 
ْ
ال ّنَ 

َ
ِبأ َعْبَدِرّي 

ْ
ال َوَناَزَعُه  َجَواِزِه  في  ِخاَلًفا 

وقال  ِقَياِس 
ْ
ال ى 

َ
إل ِلُرُجوِعِه  ُيْنِكُرُه  َو ِقَياَس 

ْ
ال ُيْثِبُت  بين من 

يِل  ِو
ْ
َتأ ــى 

َ
إل َيــْرِجــُع  ــُه  ّنَ

َ
ــأ َوَك ِقَياِس 

ْ
ال َخــاِرٌج عن  هو  ــاِرّيُ  ــَي ْب ِ

ْ
اإل
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وعبر  ــُة 
َّ
ــِعــل

ْ
ال هو  ــَمــَنــاُط 

ْ
َوال فيه  َحْشَو   

َ
ال ْي 

َ
أ ٌح 

َ
ُمَنّق

ّنَ 
َ
أِل َغِوّيِ 

ُّ
الل َمَجاِز 

ْ
ال َباِب  من  ِة 

َّ
ِعل

ْ
ال عن  َمَناِط 

ْ
ِبال

َمْحُسوِس الذي 
ْ
ْيِء ال َق بها كان َكالّشَ ِ

ّ
ا ُعل ّمَ

َ
ُحْكَم ل

ْ
ال

َمْعُقوِل 
ْ
ال َتْشِبيِه  َبــاِب  من  َمَجاٌز  َفُهَو  ِبَغْيِرِه  َق 

َّ
َتَعل

ُفَقَهاِء 
ْ
ال اْصــِطــاَلِح  في  ذلــك  َوَصـــاَر  َمْحُسوِس 

ْ
ِبال

كانت  ــا  ــّمَ
َ
َول َغــْيــُرُه  ــاَلِق  ْطـ ِ

ْ
اإل ِعْنَد  ُيْفَهُم   

َ
ال ِبَحْيُث 

َها َتْخَتِلُط ِبَغْيِرَها  ِكّنَ
َ
ُة َمْنُصوًصا عليها َول

َّ
ِعل

ْ
هذه ال

ْن 
َ
أ وهو  َقِب 

َّ
الل بهذا  ُبوُه 

َ
ّق

َ
ل ُزَها  ُيَمّيِ ما  ى 

َ
إل ُمْحَتاَجًة 

ا  ُكوٍر مع َغْيِرِه ِمّمَ
ْ

ْعِليِل ِبَوْصٍف َمذ  َظاِهٌر على الّتَ
َّ

َيُدل
ُح 

َ
ًغى َفُيَنّق

ْ
ا أو ُمل ِثيِر ِلَكْوِنِه َطْرِدّيً

ْ
أ  َمْدَخَل له في الّتَ

َ
ال

َبِب  الّسَ َتْعِييِن  في  َيْجَتِهُد  َو ُمْعَتَبَر 
ْ
ال َز  ُيَمّيَ حتى 

ِف 
ْ

ِبَحذ ْيِه 
َ
إل َضاَفُه 

َ
َوأ ِبِه  ُحْكَم 

ْ
ال اِرُع  الّشَ َناَط 

َ
أ الذي 

ُه 
ُ
َوَحاِصل ااِلْعِتَباِر  ــِة  َدَرَج عن  ْوَصـــاِف 

َ ْ
األ من  َغْيِرِه 

 َفْرَق 
َ

 ال
َ

ْن ُيَقال
َ
َفْرِق ِبأ

ْ
َغاِء ال

ْ
ْصِل ِبِإل

َ ْ
َفْرِع ِباأل

ْ
َحاُق ال

ْ
إل

 َمْدَخَل 
َ

ــَك ال ا َوَذِل
َ

ا َوَكــذ
َ

َكــذ  
َّ

ــَفــْرِع إال
ْ
ْصــِل َوال

َ ْ
بين األ

ُحْكِم 
ْ
ال في  ُكُهَما  اْشِتَرا َزُم 

ْ
َفَيل َة  َبّتَ

ْ
ل

َ
أ ُحْكِم 

ْ
ال في  له 

على  َمــِة 
َ ْ
األ َكِقَياِس  له  ُموِجِب 

ْ
ال في  ِكِهَما  اِلْشِتَرا

ُكوَرُة وهو 
ُّ

 الذ
َّ

 َفاِرَق َبْيَنُهَما إال
َ

َراَيِة فإنه ال َعْبِد في الّسِ
ْ
 ال

ْجَماِع . ِ
ْ

ًغى ِباإل
ْ
ُمل

النبوة، وألن هذا  ير في عهد  التصو بيان معنى 
ير يعد حبسًا للظل أو الصورة، مثل الصورة  التصو
أن  األمــر  في  ما  كل  الماء،  في  والــصــورة  المرآة  في 
والصور  ثابتة،  غير  متحركة  الماء  أو  المرآة  صــورة 
ونحوها،  ية  الكيمياو باألحماض  ت  تثّبَ الخيالية 

َواِهِر( المستصفى للغزالي )٢٤0/3(.
َ

الّظ

يرًا في الحقيقة، فإن الحمض  وهذا ال يسمى تصو
هو المانع من االنتقال والتحرك )١(.

الكتاب  في  ذمه  ورد  الــذي  التصوير  ليس  فهو 
منصوصتان  صــورتــان  السنة  في  ورد  ألنــه  والسنة؛ 
ــة، والــتــي  ــاح ــاإلب إحــداهــمــا بــالــتــحــريــم واألخـــــرى ب
ية، والتي باإلباحة هي  ير اليدو بالتحريم هي التصاو
استعمال المرآة وما تراه صورة وليس حقيقة، فما تراه 
في المرآة هو صورة وليس حقيقة، ولهذا لو أردت أن 
بالصورتين  اآلن  والجديدة  المحدثة  الصورة  تلحق 
اللتين نصتا في سنة النبي � لوجدت أن أقرب 
ما يلحق به هو أن تلحق بالمرآة ؛ ألن هذه ال يد فيها 
وغير  الــرســام  الطريقة  بهذه  يصور  إنــه  إذ  للمصور، 
الرسام، بل حتى الحيوانات الذكية تقوم بالتصوير، 
فال أثر للمصور فيها، والنبي � قال: »أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اهلل« وهذا 
ليس مضاهاة لخلق اهلل، بل هو خلق اهلل عز وجل 
كما هو -كما عكسته المرآة - وتثبيتها ال يعني شيئًا 
على طرائق األصوليين رحمة اهلل تعالى عليهم في 
اعتبار تنقيح المناط؛ وال فرق بين أن تكون الصورة 
ثابتة وبين أن تكون الصورة متحركة في هذا المقام، 

الت. ولكن هي آلة من اآل
فحكمه  الفوتوغرافي  أو  الشمسي  ير  التصو أما 
حكم الرقم في الثوب، وهذا مستثنى بالّنص، بل 
الذي  بالمعنى  يرا  تصو ليس  الحقيقة  في  هذا  إن 

ُتُه )٢6٧٧/٤( .
َّ
)١( ينظر:الِفْقُه اإلسالمّيُ وأدل
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الظل،  أو  للصورة  حبس  بل  األحاديث  به  جاءت 
فيكون مثل الصورة في المرآة أو الماء، وليس فيه 

كاة صنع الخالق أو تشبيه خلق اهلل تعالى.)١( محا
النـوع  هـذا  بجـواز  قـال  مـن  أن  المالحـظ  ومـن 
ال  أن  منهـا:  شـروطًا  لجـوازه  اشـترطوا  يـر  التصو مـن 
الفوتوغرافيـة علـى محـرم، وذلـك  الصـورة  تشـتمل 
كأن يكـون وضـع الصـورة على حـال ينافي األخالق 
وضـع  علـى  الصـورة  كانـت  أو  اإلسـالمية.  والقيـم 
مثـل  وأصولهـا  اإلسـالمية  العقيـدة  أسـس  ينافـي 
يـًا وأهلـه  الصـور التـي تحمـل فـي طياتهـا شـعارًا كفر
أو كان مضمونهـا سـخرية واسـتهزاء بالديـن وأهلـه، 
الصـورة  تجعـل  التـي  األسـباب  مـن  ذلـك  غيـر  أو 
سـوى  مـا  إلـى  المبـاح  وحدهـا  أصلهـا  عـن  تخـرج 

التحريـم. مـن  ذلـك 

المطلب الثاني: 	 
األحكام الوضعية	 

إنما سمي هذا الوضع حكما ألن ما وضعه اهلل  و
سببا ثبتت له السببية.وما وضعه شرطا ثبتت له 

الشرطية .وما وضعه مانعا ثبتت له المانعية.
 

ُ
ُكّل ْيًضا: 

َ
أ َبُب  َوالّسَ َحْبُل، 

ْ
ال لغة  َبُب:  الّسَ اوال: 

ى َغْيِرِه)٢(.
َ
ُل ِبِه ِإل َشْيٍء ُيَتَوّصَ

ُحْكَم 
ْ
ّنَ ال

َ
َبِب َما َذَكَرُه ِمْن أ قال الطوفي ُحْكُم الّسَ

َبْل  ُوُجوِد، 
ْ
ال ٍر ِفي  ِبُمَؤّثِ ْيَس 

َ
ل ُه  ّنَ

َ
أِل ِبِه،   

َ
ال ِعْنَدُه  ُيوَجُد 

)١( التفسير المنير )١5٩/٢٢( .
)٢( مختار الصحاح ١٤0 .

ى 
َ
ِإل ِبِه  ُل  ُيَتَوّصَ َمَثاًل  َحْبُل 

ْ
َفال ْيِه، 

َ
ِإل ٍة 

َ
َوَوِسيل ٍة 

َ
َوْصل

ْخَراِج،  ِ
ْ

َر ِفي اإل ُمَؤّثِ
ْ
ْيَس ُهَو ال

َ
ِبْئِر، َول

ْ
َماِء ِمَن ال

ْ
ِإْخَراِج ال

ى: 
َ
ُه َتَعال

ُ
ا َقْول ّمَ

َ
َماِء. َفأ

ْ
ُمْسَتِقي ِلل

ْ
ُر َحَرَكُة ال ُمَؤّثِ

ْ
َما ال ِإّنَ

َحْبُل )٤(.
ْ
﴿ خت مت ىت يت ﴾)3( َفُهَو ال

وهو  الحكم  على  عالمة  الشارع  جعله  ما  فهو 
ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، 
فاألول احتراز من الشرط، والثاني احتراز من المانع، 
والثالث احتراز من مقارنته فقدان الشرط أو وجود 
المانع، فال يلزم من وجوده الوجود أو إخالفه بسبب 

آخر، فال يلزم من عدمه العدم)5(.
ومعنى من عدمه العدم، أي: أنه إذا لم يوجد لم 
فإنه  الوقت  كدخول  ما علق عليه،  يصح حصول 
سبب لوجوب ألصالة لكن إذا لم يدخل ال يمكن 

أن تؤدى وليست بواجبة .
القتـل  االسـالمي  الحكـم  )فـي  الزهـاوي  قـال 
الخطـا  وشـبه  والخطـا  القصـاص  جـزاؤه  العمـد 
ففيهـم  العمـد  شـبه  خطـا  فهـو  بالعصـا  كان  ومـا 
ڑ   ﴿ ـى 

َ
َتَعال ِلَقْوِلـِه   )6() بعيـر  مائـه  وهـي  الديـة 

ـٌد ِبَوْصـِف  َتَقّيُ ـُه  ّنَ
َ
أ  

َّ
ڑ ک ک کک ﴾)٧( إال

ّنَ َظاِهَر 
َ
َعْمُد َقَوٌد«)8( َيْعِني أ

ْ
ـِة ِلَقْوِلـِه � »ال َعْمِدّيَ

ْ
ال

)3( الحج: ١5.
)٤( شرح مختصر الروضة )١/٤٢5( .

)5( شرح تنقيح الفصول 8١، االبهاج) ١/٢06( .
ى  ،الفتاو  ١38٢ الخامس  العدد  االسالمية  التربية   )6(

ية )١٢٩/٢( . الزهاو
)٧( البقرة: ١٧8.

الدارقطني  سنن   ،)٤03/6( شيبة  ابي  ابن  مصنف   )8(
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َقْتـُل، 
ْ
ْيَنَمـا ُيوَجـُد ال

َ
ِقَصـاِص أ

ْ
َقـَوَد ِبال

ْ
َيـِة ُيوِجـُب ال

ْ
اآل

ـٌد ِبَوْصـِف  ـُه َتَقّيُ ّنَ
َ
 أ

َّ
َخَطـِإ إال

ْ
َعْمـِد َوال

ْ
 ُيْفَصـُل َبْيـَن ال

َ
َوال

ـُة  ّمَ
ُ ْ
األ ْتـُه 

َ
ّق

َ
َتل ـِذي 

َّ
ال َمْشـُهوِر 

ْ
ال َحِديـِث 

ْ
ِبال ـِة  َعْمِدّيَ

ْ
ال

ُموِجُبـُه  ْي 
َ
أ َقـَوٌد«  َعْمـُد 

ْ
»ال ـُه � 

ُ
َقْول َوُهـَو  َقُبـوِل 

ْ
ِبال

 ُيوِجـُب 
َ

َعْمـُد َقـَوٌد« ال
ْ
ـُه � »ال

َ
 إّنَ َقْول

ُ
 ُيَقـال

َ
َقـَوٌد، ال

ى َنْفِي 
َ
 َعل

ُّ
ْكـِر َفـاَل َيـُدل ِ

ّ
ـُه َتْخِصيـٌص ِبالذ ّنَ

َ
ْقِييـَد؛ أِل الّتَ

َيـِة 
ْ

َخَبـُر َتْقِييـَد اآل
ْ
ا ال

َ
ـْم ُيوِجـْب َهـذ

َ
ـْو ل

َ
َمـا َعـَداُه؛ أِلن: ل

َعْمـِد َفَقـْط َفـاَل َيُكـوُن ِلِذْكـِر 
ْ
َقـَوُد ُموِجـَب ال

ْ
ـْم َيُكـْن ال

َ
ل

)١( َفاِئـَدٌة  َعْمـِد 
ْ
ال ْفـِظ 

َ
ل

وجــوده  على  الشارع  رتــب  ما  فهو  المانع  ثانيا: 
يلزم  القرافي أيضًا بقول ما  انتفاء ألحكم وقد عرفه 
يلزم  وال  آو  الوجود -  ومن عدمه  العدم  وجــوده  من 
الحيض  كوجود  لذاته،  عدم  وال  وجــود  عدمه  من 
والنفاس فالحيض مانع من الصالة ووجوده مانع 
للصالة  ليس موجبًا  وانعدامه  ألصالة  من وجوب 
واألسباب  الشروط  بحصول  لها  موجب  بل  دائما 

وانتفاء الموانع األخرى.
ايقاع  من  مانعا  المباح  السكر  االولــى:  المسالة 
كان السكر محرما  الطالق قال االمام الزهاوي )اذا 
فالحنفية توقع طالقه اما اذا لم يكن السكر محرما 
كان في مفازة ولم  كان اضطر الى شرب الخمر ألنه 
يكن هناك ماء وخاف الهالك ولدفعه شرب الخمر 

. )٩٤/3(
الهمـــام  ابـــن  لكمـــال  القديـــر  الفتـــح  شـــرح  ينظـــر:   )١( 

. )٢06 /١0(

مثل هذا السكر ال يقع الطالق()٢( .
وهذا الفتوى تدل على تضلع الشيخ الزهاوي 
في اصول الفقه اذا هي مطابقة لما تقرر في اصول 
الفقة ومن ذلك ما قرره البزدوي فقال )واما السكر 
كره)3( علي شرب الخمر بالقتل  بالمباح مثل من ا
ما  منها  شرب  اذا  المضطر  وكذلك  له  يحل  فانه 
دواء  شــرب  إذا  وكذلك  به  فسكر  العطش  به  يــرد 
فسكر  لبنا  شرب  أو  واالبيون  البنج  مثل  به  فكسر 
شرابا  شرب  إذا  حنيفة  أبي  قول  على  وكذلك  به 
منه  فسكر  والعسل  والشعير  الحنطة  من  يتخذ 
فإن  الجواب  ظاهر  في  قوله  على  يجد  لم  حتى 
السكر في هذه المواضع بمنزلة االغماء يمنع من 
صحة الطالق والعتاق وسائر التصرفان الن ذلك 
المرض  اقسام  من  فصار  اللهو  جنس  من  ليس 

وبعض هذه الجملة مذكور ()٤(.

١383ه،  االول  بيع  ر الثامن  العدد  االسالمية  التربية   )٢(
ية )٢/١١3( . ى الزهاو الفتاو

ــْو 
َ
)ل فقال  الهمام  ابــن  االمــام  فصل  ــراة  ك اال حكم  في   )3(

ِة  ِئّمَ
َ ْ
األ ِعْنَد  َيَقُع   

َ
ال َسِكَر  ُثّمَ  ْقَمٍة 

ُ
ل َساَغِة  إِلِ ْو 

َ
أ ُمْكَرًها  َبَها  َشِر

ْساَلِم َوَكِثيٌر ِمْنُهْم  ِ
ْ

 َبْعُض َمَشاِيِخَنا َوَفْخُر اإل
َ

ِبِه َقال اَلَثِة، َو الّثَ
ِذ َوِعْنَد َذِلَك 

ُّ
ذ

َ
ل َكَماِل الّتَ  ِعْنَد 

َ
ُه َزال

َ
ّنَ َعْقل

َ
أِل َيَقُع؛  ُه  ّنَ

َ
أ ى 

َ
َعل

ِعْنَد  ــُوُقــوِع 
ْ
ال ُموِجَب  ّنَ 

َ
أِل ْحَسُن؛ 

َ
أ  

ُ
ل ّوَ

َ ْ
َواأل ُمْكَرًها،  َيْبَق  ْم 

َ
ل

َمْحُظوٍر  ِبَسَبٍب  ــِه  َواِل َز ِفي  ُب  َسّبُ الّتَ  
َّ

إال ْيَس 
َ
ل َعْقِل 

ْ
ال َزَواِل 

ْكِرَه 
ُ
أ َكَمْن  ُمَباٍح  ِبَسَبٍب  ْكَر  الّسُ ّنَ 

َ
أ َحاِصلُ 

ْ
َوال ُمْنَتٍف.  َوُهَو 

 َيَقُع 
َ

ْو ُاْضُطّرَ ال
َ
َمِة أ ُمَحّرَ

ْ
َبَعِة ال ْر

َ ْ
ْشِرَبِة األ

َ ْ
َخْمِر َواأل

ْ
ى ُشْرِب ال

َ
َعل

ِعَباَراُتُه(  ُمْخَتاًراُاْعُتِبَرْت  ِمْنَها  َسِكَر  َوَمْن  َوَعَتاُقُه،  َطاَلُقُه 
شرح فتح القدير )3/٤٩١-٤٩٢( .

على  يــح  الــتــلــو شـــرح   ،)3٤6/١( الـــبـــزدوي  اصـــول   )٤(
التوضيح )36٩/٢(، التقرير والتحبير )٢٩١/٢(.
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النكاح  من  مانع  الرضاعة  الثانية  المسالة 
النكاح( تحرم  واحدة  رضعة  الحنفية  )عند  قال 
لقول  الزهاوي  الشيخ  ذكره  لما  يستدل)٢(  و  )١(

يَم  ْحِر الّتَ َق 
َّ
َعل ى 

َ
َوَتَعال ُسْبَحاَنُه  اهلَل  بِإّنَ  الحنفية 

َرَد  َو َو ُحْكُمُه،  ُوِجَد  ُوِجَد  َفَحْيُث  َضاِع،  الّرَ ِباْسِم 
َما  َضاَعِة  الّرَ ِمَن  )َيْحُرُم  َيِة: 

ْ
ِلآل ُمَواِفًقا  َحِديُث 

ْ
ال

ْم 
َ
َول َضاَع  الّرَ َق 

َ
ْطل

َ
أ َحْيُث  َسِب()3(  الّنَ ِمَن  َيْحُرُم 

ک  ک   ﴿ تعالى  قال  َعَدًدا،  ُكْر 
ْ

َيذ
ک ک گ گ ﴾)٤(.

ــا َقــْد  ــَه ّنَ
َ
ــْت أ ــَم ــْد َزَع ــَف ِبــَهــا َوَقـ ــْي ــَحــِديــِث )َك َوِل

الرضعات  عدد  عن  يستفصل  ْرَضَعْتُكَما()5(ولم 
َ
أ

حكاية  في  االستفصال  )تــرك  االصولية  والقاعدة 
الحال ينزل منزل العموم في المقال( )6( .

ِحيِح  َقْول الّصَ
ْ
ُة)٧( ِفي ال

َ
َحَناِبل

ْ
ُة َوال اِفِعّيَ َوَذَهَب الّشَ

ِفي  ُر  ُيَؤّثِ  
َ
ال َرَضَعاٍت  ُدوَن َخْمِس  َما  ّنَ 

َ
أ ى 

َ
ِإل ِعْنَدُهْم 

اهلل  رضي  َعاِئَشة  َعْن  َرَد  َو ِبَما  وا 
ُّ
َواْسَتَدل يِم.  ْحِر الّتَ

ُقْرآِن )َعْشُر َرَضَعاٍت 
ْ
ْنِزل ِمَن ال

ُ
ْت: َكاَن ِفيَما أ

َ
عنها، َقال

بيع الثاني ١383هـ،  )١( التربية االسالمية العدد التاسع ر
ية )١0٧/٢(. ى الزهاو الفتاو
)٢( بدائع الصنائع )٧/٤( .

)3( صحيح مسلم برقم ١٤٤٤ .
)٤( النساء: ٢3.

سنن   ،١١5١ الترمذي  سنن   ،5١0٤ البخاري  صحيح   )5(
النسائي 3330، صحيح ابن حبان )3١/١0( .

)6( وهو من عبارات الشافعي ينظر: المحصول )٢/3٩8(، 
البحر المحيط )٢0١/٤(، نهاية السول )١٩١/١( .

 ،)3١0  /١١( المغني   ،)36١/١١( الكبير  الــحــاوي   )٧(
. )١٩3/٩(

وَماٍت 
ُ
َمْعل ِبَخْمٍس  ُنِسْخَن  ثــّمَ  ْمَن  ُيَحّرِ وَماٍت 

ُ
َمْعل

ُقْرآِن)8(.
ْ
 ِمَن ال

ُ
َي َرُسول اهلِل َوُهّنَ ِفيَما ُيْقَرأ َفُتُوّفِ

والمصتان«)٩(؛  المصة  تحرم  »ال  حديث:  وفي 
يثبت  واألربــع  الثالث  أن  على  العدد  بمفهوم  دل 
بهما التحريم، وحديث الخمس دل بمفهومه على 

أنهما ال يحرمان.
اإلخبار  أن  والبيان:  المعاني  علم  في  تقرر  قد 
بني  إذا  سيما  وال  الحصر،  يفيد  المضارع  بالفعل 
مفهوم  إلى  انضم  قد  فيكون  المنكر،  على  الفعل 
يثبت  فــال  الــحــصــر،  مفهوم  الخمس  فــي  الــعــدد 

التحريم بدونها.
حديث  ألفاظ  بعض  في  رد  و ما  ذلــك  يد  يؤ و
ْرِضـــِعـــيـــِه« 

َ
»أ قـــال  أنـــه�  بــنــت ســهــيــل:  سهلة 

ِدَها 
َ
َول ِة 

َ
ِبَمْنِزل َفَكاَن  َرَضَعاٍت  َخْمَس  ْرَضَعْتُه 

َ
َفأ

لتقييد  األدلة  هذه  تصلح  وكما  َضاَعِة)١0(،  الّرَ ِمَن 
لة  دال إن  اي  لتقييد  أيضا  تصلح  القرآن؛  مطلق 
تحرم،  ال  الثالث  أن  بالمنطوق  عائشة  حديث 
إال أن  الثالث تحرم،  أن  وحديث االمجة مفهومه 
رضعات،  خمس  م  المحّرِ أن  وهو  منطوقًا،  هناك 
مقدم  المنطوق  )أن  العلم  أهــل  عند  والــقــاعــدة 

المفهوم(. على 

)8( صحيح مسلم ١٤5٢ .
)٩( صحيح مسلم برقم١٤5١ .

ابي داود ٢06١،صحيح  )١0( مسند احمد ٢686١، سنن 
ابن حبان ٤٢١5،مصنف عبد الرزاق١388٧ .
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الفاسد  بين  فــرقــوا  الحنفية  أن  الفاسد  ثالثا: 
بأصله  مشروًعا  كان  ما  الفاسد  إن  فقالو  والباطل 
دون وصفه ومن أمثلة ذلك في ألعبادات صوم يوم 
أو ألنحر فلو نذر صوم يوم العيد صح نذره،  الفطر 
يؤمر بالفطر والقضاء، ألن المعصية في فعله دون  و
نذره، ألن النذر مشروع، ولو صامه خرج عن عهدة 
واإلعــراض  النهي،  لمخالفة  يأثم  كان  إن  و النذر، 
في  ومثاله  اليوم.  ذلك  في  تعالى  اهلل  ضيافة  عن 
بيع  فإنه  بالدرهمين،  الــدرهــم  بيع  المعامالت: 
يفيد  و بــه،  فيأثم  يــادة،  الــز على  الشتماله  فاسد، 
الزيادة  حذفت  فلو  الخبيث،  الملك  بالقبض: 

صح البيع، النتفاء الوصف المتقدم.
بوصفه،  وال  بأصله  يشرع  لم  ما  فهو  الباطل:  أما 
مثل: الصالة بدون بعض الشروط أو األركان، ومثل 
النعدام  األجنة،  بطون  في  ما  وهي  المالقيح:  بيع 

المعقود عليه.
يفرقون  الحنفية  أن  يــرى  البعض  كــان  إن  و
أما  فقط،  المعامالت  فــي  والفاسد  الباطل  بين 
التفرقة  عــدم  فــي  كالجمهور  فهم  الــعــبــادات  فــي 
ذكره  ومما  عندهم)١(  عليه  المنصوص  هو  وهــذا 
اإلجارة  عندما  الفاسد  حكم  في  الزهاوي  الشيخ 
واتفق  مزرعة  له  شخص  حكم  عن  سؤل  الفاسدة 
مع شخص آخر على ان يبيع له االخير المحصول 
يوميا وعلى ان يكون له سهم في ثمن البيع العشر 

كشف األسرار على أصول البزدوي )١/ ٢58(،  )١( ينظر: 
األشباه والنظائر البن نجيم ص33٧.

لم  ــاذا  ف ؟  ال  ام  شرعا  جائز  العقد  هــذا  فهل  مثال 
يبيع  الــذي  الشخص  يستحق  فماذا  جائزا  يكن 
واإلجـــارة  ايــجــار  عقد  )هـــذا  فــأجــاب  المحصول 
()٢(وهــذه  لعمله  المثل  اجر  يستحق  و فاسدة  هنا 
االجابة مع اختصارها تدل على سعة علم الشيخ 
الزهاوي وجه ذلك انه بين ان هذا العقد فاسد ولم 
يقل باطل المكانيه تصحيحه وقد بين ذلك بقوله 
رد  و وقد  االجــارة  في  للجهالة  المثل  اجر  يستحق 
»من  قوله   � النبي  حديث  من  هريرة  ابي  عن 

استأجر اجيرا فليعلمه اجرته«)3(.
»ال   � النبــي  حديــث  معنــى  عــن  وســئل 
عــن  يخطــب  وال  اخيــه  بيــع  علــى  احدكــم  يبيــع 
خطبــة اخيــه«)٤( فأجــاب )اذا ركــن الطرفيــن الــى 
االخــر بــان ركنــت المــرأة الــى الرجــل والبائــع الــى 
العقــد  إال  بينهمــا  يبــق  ولــم  وتراضيــا  المشــتري 
فجــاء ثالــث وخطــب المــرأة وطلــب شــراء المبيــع 

بيع الثاني ١383هـ،  )٢( التربية األسالمية العدد التاسع ر
ية )3٢/٢( . ى الزهاو الفتاو

)3( مصنف ابن ابي شيبة )١٢٩/5( مسند االمام االعظم ابي 
حنيفة النعمان )3٤8/١(،مصنف عبد الرزاق )٢35/8( 
الموقوف  كــان  وان  نظر  فيهما  و  ومرفوعا  موقوفا  رد  و وقــد 
 اصح العلل ابي حاتم )36٧/١(وله طريق بمسند أحمد 
أبي  عن  ولكن  حماد،  طريق  من   )٧١ و   68 و   5٩  /  3(
سعيد وحده بلفظ: »نهى عن استئجار األجير حتى يبين 
ِبي َسِعيٍد؛ ألّنَ 

َ
حيُح موقوٌف َعْن أ ْرَعَة: الّصَ ُبو ُز

َ
 أ

َ
له أجره« َقال

ورّيَ أحفُظ.: العلل البن أبي حاتم برقم ١١١8 )٢/600( . الّثَ
برقم  مسلم  صحيح   ،٢١٤0 برقم  البخاري  صحيح   )٤(

. ١٤١٢
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فهــذا ال يجــوز وان قــال بذلــك بعــض العلمــاء ولكن 
يأثــم لنهــي النبــي لذلــك امــا اذا تركــن المــرأة الــى 
كالبيــع  صاحــب الخطبــة والبائــع الــى المشــتري 
يشــترى  يــادة فعنــد ذلــك تجــوز خطبــة المــراة و بالز
المبيــع()١(. مــا ذكــره الشــيخ فــي اشــتراط ان تركــن 
يــدل  المشــتري  الــى  والبائــع  الرجــل  الــى  المــرأة 
عليــه مــا روي أن رســول اهلل � قــال: »ال يخطــب 
أحدكــم علــى خطبــة أخيــه« ليــس علــى عمومــه 
كل حــال، بدليــل حديــث فاطمــة بنــت قيــس  فــي 
قالــت: لمــا حللــت أتيــت رســول اهلل فذكــرت لــه أن 
ــا جهــم خطبانــي فقــال  ــة بــن أبــي ســفيان وأب ي معاو
رســول اهلل �: »أمــا أبــو جهــم فــال يضــع العصــا 
لــه،  مــال  ال  فصعلــوك  يــة  معاو وأمــا  عاتقــه،  عــن 
فكرهتــه،  يد،قالــت:  ز بــن  أســامة  انكحــي  ولكــن 
ــال :انكحــي أســامة فنكحتــه فجعــل اهلل فيــه  ــم ق ث
ــه لمــا خطــب رســول اهلل  خيــرا واغتبطــت بــه«)٢( ألن
يــة  فاطمــة علــى أســامة بعــد علمــه بخطبــة معاو
وأبــي جهــم علــم بجــواز ذلــك فــي تلــك الحــال، 
وتخصــص ذلــك مــن الحديــث األول وثبــت النهــي 
فيــه فــي الحــال التــي فيهــا الركــون ومقاربــة الرضــى، 
وســموا  النــكاح  وثبــت  بــه  رضــوا  بعدمــا  وقولــه 
الركــون  بعــد  الخطبــة  يــدل علــى جــواز  الصــداق 
يــض  والمقاربــة مــا لــم يســموا الصداق،وهــو التفو

ى  الفتاو  ،١383 التاسع  الــعــدد  االسالمية  التربية   )١(
ية )٢١/٢( . الزهاو

)٢( صحيح مسلم برقم ١٤80.

الــذي جــوزه القــرآن، وكذلــك أن يســوم الرجــل علــى 
ســوم أخيــه هــو علــى هــذا المعنــى بدليــل مــا روي 
»أن رجــال مــن األنصــار أتــى النبــي فشــكا إليــه الفاقــة 
ــا رســول اهلل لقــد جئــت مــن عنــد  ــم عــاد فقــال: ي ث
ى أن أرجــع إليهــم حتــى يمــوت  أهــل بيــت مــا أر
شــيء«  مــن  تجــد  هــل  »انطلــق  قــال.  بعضهــم، 
رســول  يــا  فقــال:  وقــدح،  بحلــس  فجــاء  فانطلــق 
يلتفــون  كانــوا يفترشــون بعضــه و اهلل هــذا الحلــس 
كانــوا يشــربون فيــه، فقــال:  ببعضــه، وهــذا القــدح 
أنــا،  رجــل  فقــال  بدرهــم«؟  منــي  يأخذهمــا  »مــن 
ــد علــى درهــم«؟ فقــال رجــل آخــر:  فقــال: »مــن يزي
أنــا آخذهمــا بدرهميــن، فقــال: »همــا لــك« فدعــا 
بالرجــل فقــال: اشــتر بدرهــم طعامــا ألهلــك وبدرهــم 
ــى  ــق إل ــال: انطل ــاء فق ــم ج ــل ث ــي ففع ــم ائتن ــا ث فأس
وال  وال حطبــا  شــوكا  فيــه  تدعــن  فــال  الــوادي  هــذا 
تأتنــي إال بعــد عشــر »ففعــل ثــم أتــاه فقــال. بــورك 
مــن أن  لــك  فقــال: »هــذا خيــر  بــه،  أمرتنــي  فيمــا 
تأتــي يــوم القيامــة وفــي وجهــك نكــت مــن المســألة 
أو خمــوش مــن المســألة«)3( ألنــه لمــا أجــاز المزايــدة 
فــي هــذا الحديــث وفيهــا ســوم علــى ســوم مــن غيــر 
ركــون علــى أن الــذي نهــى عنــه رســول اهلل �. 

للبيهقي  الكبرى  السنن   )٤٢0/٢( االيــمــان  شعب   )3(
)٢5/٧( مختصر األحكام مستخرج الطوسي على جامع 
الترمذي )35٢/3( األحاديث المختارة أو المستخرج من 
في  ومسلم  البخاري  يخرجه  لم  مما  المختارة  األحاديث 

صحيحيهما )6/٢٤٩( .
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الســوم علــى الســوم بعــد الركــون)١( ومــا ذكــره الشــيخ 
الزهــاوي هــو قــول الجمهــور )٢(. 

المبحث الثالث:	 
طرق داللة األلفاظ	 

عموم  من  المعاني  على  لفاظ  األ لة  دال طرق 
إجمال،  إطالق وتقييد، واشتراك و وخصوص، و
كلها  وهــذه  ومجاز،  وحقيقة  ومفهوم،  ومنطوق 
اللغة  أهــل  عــرف  عليه  جــرى  ما  فيها  يتبع  إنما 
الرسول�  وتكلم  بلغتهم  الــقــرآن  نــزل  الذين 
فيقدم  حــادث  عــرف  للشرع  يــكــون  أن  إال  بــهــا، 
يعتبر  الت«  الــدال »موضوع  إن  و االحتمال  عند 
كثرها  وأ الفقه  أصــول  علم  موضوعات  أهــم  من 
فهما  يفهم  أن  يمكن  ال  القرآني  النص  ألن  ؛  دقة 
لــفــاظ  األ لــة  دال قــواعــد  معرفة  بعد  إال  صحيحا 
مباشرة،  تكون  قد  لة  الدال وتلك  األحكام،  على 

والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان  ينظر:   )١(
المهذب  شرح  المستخرجة)٤53/٤(،المجموع  لمسائل 

)١6/١3(،المغني )308/3( .
َوَذِلـــَك  ْثـــِم، 

ْ
اإل ِفــي  ِخــاَلًفــا  ُم 

َ
َنْعل  

َ
)ال الهمام  ابــن  قــال   )٢(

ْضـــَراِر( 
ْ
َواإل يَحاِش 

ْ
اإل ِمَن  ِفيِه  َوِلَما  ُكــوَرِة، 

ْ
ــَمــذ

ْ
ال ِلألَحاِديِث 

ى: 
َ
ِإل ِة 

َ
َحَناِبل

ْ
ال ِعْنَد  ُمْحَتَملٌ  َوْجــٌه  َوُهــَو  ُة،  اِفِعّيَ الّشَ َذَهــَب 

َبْيُع، َبل ُهَو َصِحيٌح 
ْ
 َيْبُطل ال

َ
ُه ال ِكّنَ

َ
ٌم، ل َبْيَع ُمَحّرَ

ْ
ا ال

َ
ّنَ َهذ

َ
أ

ِإْذ  ِزِمَها، 
َ
ال َوَعْن  اِت 

َّ
الذ َعِن  َخاِرٍج  َمْعًنى  ى 

َ
ِإل ْهِي  الّنَ ِلُرُجوِع 

ْهَي ِلَمْعًنى ُمْقَتِرٍن ِبِه، َوُهَو  ِكّنَ الّنَ
َ
 َشْرًطا، ل

َ
ْم َيْفِقْد ُرْكًنا َوال

َ
ل

القدير)١06/6(،  فتح  اُء.ينظر: 
َ

يذ
ْ
اإل َوُهــَو  ِزٍم، 

َ
ال َغْيُر  َخــاِرٌج 

 ،)١8٢  /  ٢ عليه)  القليوبي  وحاشية  المحلي  وشـــرح 
والمغني)٤/ ٢٧8 - ٢٧٩( .

يقة مباشرة، وقد تكون  أي يدل عليها النص بطر
لة غير مباشرة . دال

المطلب األول: 	 
تخصيص العام 	 

ى  فــتــاو ــن  م تحتها  ــدرج  ــن ي ــا  م نــذكــر  أن  قــبــل 
للزهاوي ال بد لي من تعريفهما العام: 

ِمْن  ــُه 
َ
ل ُح 

ُ
َيْصل َمــا  ِلَجِميِع  ُمْسَتْغِرُق 

ْ
ال ْفُظ 

َّ
الل

ُه 
ُ
َيَتَناَول ا  َعّمَ ِبِه  واحد()3(َيْحَتِرَز  بوضع  َحْصٍر،  َغْيِر 

ُمْشَتَرِك.
ْ
َكال ِبَوْضَعْيِن َفَصاِعًدا 

اللفظ)٤(  يتناوله  ما  بعض  إخــراج  التخصيص 
ولقد ذهب جماهير االصوليين إلى جوازه)5( اي أن 
هنالك صيغة تتناول الجميع ثم يأتي بعد ذلك ما 

يخرج منها بعضه.

)3( البحر المحيط )٤/5( .
)٤( االبهاج شرح المنهاج)١١٩/٢( .

بذلك  يقولوا  لم  انهم  الظاهر  اهــل  بعض  الــى  نسب   )5(
البيان  فــوض   ﴾ ٹ  ٹ   ﴿ تعالى:  بقوله  واســتــدلــوا 
بقوله  إال  البيان  يحصل  ال  أن  فوجب  الــرســول�  إلــى 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  أن  والــجــواب 
والجمع  المبين  هو  الكتاب  أن  على  يدل   ﴾ ڄ  ڄ 
وذلك  اهلل�  رسول  من  يحصل  البيان  أن  اآليتين  بين 
المحصول  ينظر:  لسانه  على  أو  منه  يكون  أن  مــن  أعــم 
)٧٧/3(، بيان المختصر )٢/ 308(، االبهاج )٢/ ١6٩( 
َيْرِجُع  ِخاَلُف 

ْ
)ال ُمْرَتَضى 

ْ
ال يُف  ِر الّشَ  

َ
َقال لفظي  والخالف 

َبَياًنا.(البحر  ْخِصيَص  الّتَ ي  ُيَسّمِ ُمَخاِلُف 
ْ
َوال ْفِظ، 

َّ
الل ى 

َ
إل

المحيط )٤8٧/٤( .
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١- تخصيص القران بالقران حكم الغيبة سئل 
نتكلم  ان  االسالمي  الشرع  يسمح  هل  اهلل  رحمة 
بالقرب منا وبعد ذهابه عنا نبدا  مع رجال يجلس 

بالخوض في الكالم عنه؟
مستثناة  مواضع  في  اال  حــرام  )الغيبة  أجــاب 

مثل المظلوم من شخص يشكو ظالمته()١( .
التي  والــمــعــاصــي  ــوب  ــذن ال أقــبــح  مــن  الغيبة 
وأنهما  المسلم،  أخيه  حق  في  المسلم  يرتكبها 
ٺ  ٺ   ﴿ تــعــالــى:  اهلل  ــال  ــوب.ق ــذن ال كبائر  مــن 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ 
﴾)٢(  فهذه تدل على التحريم قال  ڤڤ  ڤ 
اهلل عزوجل: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀڀ ﴾)3( فهذا االستثناء قد أفاد جواز ذكر 
له  الظلم  وقــوع  للناس  يبين  بما  للظالم  المظلوم 
به  والجهر  بذلك،  صوته  رفــع  و الظالم،  ذلــك  من 
كان  إذا  أما  بها.  الناس  يجتمع  التي  المواطن  في 
به  نزل  ما  ودفع  ظالمته،  ودفع  نصرته،  منهم  يرجو 
األمر  على  قــدرة  منهم  له  كمن  الظالم،  ذلــك  من 
والقضاة  الوالة  من  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف، 
منهم  يرجو  ال  كان  إذا  وأمــا  ظاهر،  فاألمر  وغيرهم؛ 
في  إشهارها  و مظلمته  كشف  أراد  إنما  و ذلــك، 
الناس فظاهر اآلية الكريمة يدل على جوازه؛ ألنه لم 
يقيدها بقيد يدل على أنه ال يجوز الجهر بالسوء من 

)١( الشيخ امجد بن محمد سعيد الزهاوي 303 .
)٢( الحجرات: ١٢.

)3( النساء: ١٤8.

المظلمة.  ودفع  النصرة،  منه  يرجو  لمن  إال  القول 
فأدلة تحريم الغيبة أعم من وجه وهو شمولها لغير 
المظلوم، وأخص من وجه، وهو أعم من تناولها لما 

يقال في وجه من يراد ذكره بشيء من قبيح فعله.
وجه  من  أعــم  للظالم  المظلوم  ذكــر  جــواز  وآيــة 
غيبته،  وفي  الظالم  وجه  في  ذلك  ذكر  جواز  وهو 
المظلوم  لغير  تناولها  عدم  وهو  وجه  من  وأخص 
لــة  وظــالــمــه. وال تــعــارض فــي مــادتــيــن: وهــمــا دال
غير  لغائب  جوازها  عدم  على  الغيبة  يم  تحر أدلة 
لة آية جواز الجهر بالسوء على أنه يجوز  ظالم، ودال

للمظلوم في وجه الظالم.
٢- تخصيص القران بالسّنة)٤( وهو ان ياتي لفظ 
بعضه  فتخصص  السنة  تأتي  ثم  الــقــران  في  عــام 
الكتاب  مــن  الــعــام  أن  هــو  جـــوازه  يــدل على  ومما 
والخاص من خبر الواحد دليالن قد ثبتا، فإما أن 
واحد  بكل  نعمل  ال  أو  منهما،  واحــد  بكل  نعمل 
نعمل  أو  الخاص،  ونترك  بالعام  نعمل  أو  منهما، 
بالخاص وما بقي بعد التخصيص، والثالثة األولى 

باطلة، فيكون الرابع هو الصحيح .
سئل  عندما  الطافي  السمك  كل  ا حكم   -١
ٱ   ﴿ يــمــة  الــكــر ــة  يــم فــي االيـ الــكــر ــرآن  ــق ال ان 
حــرام  ــوات  االمـ جميع  ان  ونعلم   ﴾ ٻ  ٻ 
في  تــمــوت  االســمــاك  ان  فهل  المسلمين  على 
بالحديث  مستدال  أجــاب  كلها؟.  ا حــرام  الماء 

)٤( االبهاج )٢/ ١٧0(،البحر المحيط )٤/ ٤٧٩(.
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ميتان  لنا  يف)احلت  الشر الحديث  في  )جــاء 
ــا  ــان فــامــا الــمــيــتــان فــالــحــوت والـــجـــراد وام ــ ودم
لم  الحنفية  ان  اال   )١() والطحال  فالكبد  الدمان 
سبب  دون  من  ماتت  التي  السمكة  كل  ا يجوزوا 
بشئ  اصطدمت  كالتي  بسبب  ماتت  التي  اما 
تؤكل()٢(  فانها  الساحل  الــى  الماء  بها  قــذف  او 
ال  ان  اذ  عام  الميتة  لفظ  ان  التخصيص  ووجة 
ثم  ميتة  كل  فتتناول  العموم  على  تدل  يف  التعر

رد ان الحوت والجراد مخصص من العموم . و
 � النبي  نهي  عن  الحنفية  ل  استدال وجه 

كل الطافي)3(. عن أ
ٻ  ٱ   ﴿ تعالى  قوله  الجمهور  قــول  ووجــه 
ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٹ ٹ ﴾)٤( وقول النبي � »هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته«)5( ففي الحديث ايظا تخصيص 

سنن   ،3٢١8 ماجة  ابن  سنن   ،5٧٢3 احمد  مسند   )١(
 ،)٢5٤/١( للبيهقي  الــكــبــرى  السنن   ،٢5 الــدارقــطــنــي 

االحاديث المختارة )١3/١٧5( .
ى  )٢( التربية االسالمية العدد السابع صفر ١383هـ الفتاو

ية )٤١/٢( . الزهاو
 ، ْوِرّيُ ى ُسْفَياُن الّثَ )3( رواه ابو داود برقم 38١5 ثم قال رو
ْسِنَد 

ُ
ى َجاِبٍر َوَقْد أ

َ
ْوَقُفوُه َعل

َ
َبْيِر، أ ِبي الّزُ

َ
اٌد، َعْن أ وُب، َوَحّمَ ّيُ

َ
َوأ

ِذْئٍب،  ِبي 
َ
أ اْبِن  َعْن  َضِعيٍف  َوْجٍه  ِمْن  ْيًضا 

َ
أ َحِديُث 

ْ
ال ا 

َ
َهذ

ِبّيِ �. َبْيِر، َعْن َجاِبٍر َعِن الّنَ ِبي الّزُ
َ
َعْن أ

)٤( المائدة: ٩6.
ابي  احمد 88٩٩،سنن  مالك )٢٩/٢(،مسند  موطا   )5(
داود 8١،سنن الترمذي 6٩ وقال الترمذي حسن صحيح 

في  تحريمها  الــوارد  الميتة  عموم  عن  البحر  ميتة 
القران الكريم.

٢- بيع التقسيط سئل عن حكم بيع بالتقسيط 
او  نقدا  دنانير  بعشرة  مثال  الحاجة  يبيع  ان  وهــو 
اتفاق  حسب  مقسطة  تدفع  ديــنــارا  عشر  بثالثة 
للحاجة  ثمنين  جعل  اي  البائع  مــع  المشتري 
بالتأجيل  واالخر  بالنقد  سعرها  احدهما  الواحدة 
على  البيع  يعقد  ثــم  المشتري  احدهما  يختار 
الحكم  )ان  فاجأب  يختاره  الذي  البيعين  احد 
الشرعي في هذا النوع من البيع جائز شرعا لعموم 
تعالى:  قال  البيع  جواز  في  الواردة  الشرعية  االدلة 
»انما   � النبي  وقول   )6(﴾ ٹ  ٹ  ٹ   ﴿
هذا  في  والمشتري  والبائع  تــراض«)٧(  عن  البيع 
ومؤجال  بسعر  نقدا  الشئ  فبيع  بالخيار  هما  النوع 
والقبول  االيــجــاب  ان  غير  به  بــاس  ال  ارقــى  بسعر 
يجب ان ال يكون فيهما ترديد بل يقول الموجب 
يقول المشتري قبلت  كذا و بعتك بكذا الى اجل 
لمكان  بكذا  نسيئة  او  بكذا  نقدا  بعت  يقول  وال 

الجهالة بالترديد ()8(.

ينظر:)١٢5/١(،سنن النسائي 5٩،،سنن ابن ماجه 386.
)6( البقرة: ٢٧5.

 ،١١٤03 الكبرى  ،السنن   ٢١85 برقم  ماجه  ابن  سنن   )٧(
حبان  ابن  زوائــد  على  الضمان  مــوارد   ،)١٧/6( للبيهقي 

. )٢٧١/١(
ى  الفتاو  ،١3٧8 الثاني  الــعــدد  االسالمية  التربية   )8(
 ١38١ عشر  الثاني  العدد  ايضا  ينظر:  و  ،)١5/٢( ية  الزهاو

ية )١٧/٢( . ى الزهاو ،الفتاو
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ــة وجـــمـــهـــور الــفــقــهــاء  ــ ــع ــ ب ئـــمـــة األر ذهــــب األ
كثر من سعر  والمحدثون الى جواز البيع المؤجل بأ
من  اهلل  رســول  )اشترى  قالت:  عائشة  عن  النقد، 
درعًا  رهنه  و باألجل-  -أي  بنسيئة  طعامًا  يهودي 

له من حديد( )١(.
واشــترط العلمــاء أن يبــت العاقــدان بأنــه بيــع 
مؤجــل بأجــل معلــوم، وبثمــن متفــق عليــه عنــد 
بكــذا  نقــدا  أبيعــك  البائــع:  قــال  إذا  فأمــا  العقــد، 
ــا علــى ذلــك، دون أن يتفقــا  ونســيئة بكــذا، وافتراق
علــى تحديــد واحــد مــن الســعرين، فــإن مثــل هــذا 
أحــد  العاقــدان  عيــن  إذا  ولكــن  يجــوز،  ال  البيــع 
الشــقين فــي مجلــس العقــد، فالبيــع جائــز. يقــول 
اإلمــام الترمــذي فــي جامعــه: تحــت حديــث أبــي 
هريــرة رضــي اهلل عنــه: نهــى رســول اهلل� عــن 
العلــم  بيعــة، وقــد فســر بعــض أهــل  فــي  بيعتيــن 
قالــوا: بيعتيــن فــي بيعــة أن يقــول: )أبيعــك هــذا 
الثــوب بنقــد بعشــرة، وبنســيئة بعشــرين، وال يفارقــه 
علــى أحــد البيعيــن، فــإن فارقــه علــى أحدهمــا، فال 
كانــت العقــدة علــى أحــد منهمــا( )٢( أن  بــأس، إذا 
علــة النهــي فــي بيعتيــن فــي بيعــة هــو تــردد الثمــن 
عنــد  إحداهمــا  تتعيــن  أن  دون  الحالتيــن،  بيــن 
العقــد، وهــذا يوجــب الجهالــة فــي الثمــن، وليــس 
يــادة الثمــن مــن أجــل التأجيــل، فلــو  ســبب النهــي ز

)١( أخرجه البخاري برقم )٢0٩6(، واللفظ له، ومسلم برقم 
.)١603(

)٢( سنن الترمذي حديث ١33١: 533/3 .

زالــت مفســدة الجهالــة بتعييــن إحــدى الحالتيــن 
ئمــة  فــال بــأس بهــذا البيــع شــرعا. هــو مذهــب األ
الــذي  بعينــه  وهــو  الفقهــاء)3(،  وجمهــور  األربعــة 

ذكــره الشــيخ الزهــاوي.

المطلب الثاني: 	 
داللة النص	 

بسياق  المنطوق  من  المنطوق  غير  فهم  هي 
الكالم ومقصوده وقيل هي الجمع بين المنصوص 
يسمى فحوى  وغير المنصوص بالمعنى أللغوي و
األساس  وفي  معناه،  الكالم  فحوى  ألن  ألخطاب 
عرفت في فحوى كالمه أي فيما تنسمت من مراده 

بما تكلم به مأخوذ من الفحاء، وهو أبزار القدر)٤(.
ألن  الــمــوافــقــة  مفهوم  يسمى  الجمهور  وعــنــد 
لمدلوله  موافق  السكوت  محل  في  اللفظ  مدلول 
أي  لغة«  النص  »بمعنى  قوله:  النطق.  محل  في 
تمييز،  ولغة  الشرعي،  بمعناه  ال  اللغوي  بمعناه 
كونه  نفي  وهــذا  تـــرادف  استنباطا  وال  اجتهادا  ال 
قياسا)5(. هل يجوز شرب الخمر في النوادي وبعد 

والبيان   ،)١86  /8( الــهــدايــة  شــرح  ينظر:البناية   )3(
 )١٧3/3( المجتهد  بــدايــة   ،)33٩  /8( والتحصيل 
المجموع )3٩٩/٩(، مغني المحتاج للشربيني )3١/٢(، 

المغني )6/٢6٢( .
)١١5/١(،التقرير  البزدوي  اصول  على  االسرار  كشف   )٤(

والتحبير على التحرير )١١٢/١(.
)٢5٢/١(،مــخــتــصــر  التوضيح  على  يح  التلو شــرح   )5(

التحرير شرح الكوكب المنير )3/٤8٤(.
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؟  ال  ام  مقبولة  صالته  وهل  الصالة  الى  الذهاب 
فأجاب )على كل حال مدمن الخمر صالته جائزة 
وعسى ان يتوب عليه اهلل عليه وان السكر ينقض 
ينقضا  واالغماء  السكر  .وكون  كاالغماء()١(  الوضوء 
لة النص على النوم الذي ثبت  الوضوء عرفا من دال
أنه ناقض للوضوء ال سيما النوم الثقيل الذي يزول 
َطاِلٍب  أبي  َعِلّيِ بن  معه اإلحــــساس والشعور عن 
رضــي اهلل عنه قــال: قــال رســول اهلل �: »ِوَكـــاُء 
ان  وحيث   )٢(»

ْ
أ

َ
َيَتَوّض

ْ
َفل ــاَم  َن َفَمْن  َعْيَناِن 

ْ
ال ِه  الّسَ

فقدان االحساس يتحقق باالغماء والسكر اشد من 
والسكران  عليه  المغمى  نبه  لو  النه  بالنوم  تحققه 
ال ينتبه والنائم لو نبه استيقض فدل انه حكمهم 

لة النص . واحد بدال

المطلب الثالث: 	 
َفِة	 

َ
ُمَخال

ْ
َمْفُهوُم ال

ُكوِت  الّسُ َمَحّلِ  ِفي  ْفِظ 
َّ
الل  

ُ
ول

ُ
َمدل َيُكوُن  َما  ُهَو 

ْطِق)3(. وِلِه ِفي َمَحّلِ الّنُ
ُ
ُمَخاِلًفا ِلَمْدل

ى  ــفــتــاو ١383،ال الثامن  الــعــدد  االســالمــيــة  التربية   )١(
ية 6٢. الزهاو

وابن ماجه  داود )٢03(  ابي  الحديث في سنن  ينظر:   )٢(
لباني  )٤٧٧( ومسند وأحمد )88٧( عن علي وحسنه األ
في صحيح أبي داود، وأخرجه أحمد )١688١( والدارمي 
الجامع  صحيح  في  لباني  األ وحسنه   )٧٢٢( السنن  في 
فإذا  ِه  الّسَ ِوَكاُء  َعْيَناِن 

ْ
ال قال:»إنما  النبي �  ّنَ 

َ
أ  )٤١٤8(

ِوَكاء«. وله طرق بالفاظ اخرى .
ْ
َق ال

َ
َعْيُن اْسَتْطل

ْ
َناَمْت ال

 )3( االحــكــام االمـــدي )6٩/3(،الــمــخــتــصــر فــي اصــول 
الفقة ١3٢ .

عن  يه  فتاو في  الــزهــاوي  الشيخ  عن  رد  و وقــد 
حكم  عن  سئل  لما  المخالفة  مفهوم  له  استدال
األغنام إذا بلغت النصاب وكان راعيها قد ترك لها 
كثر ايام  كانت معلوفة في ا شعيرا وتبنا فأجاب )اذا 
السنة فليس فيها زكاة ()٤( وهو التخصيص بمفهوم 
شــاة«)5(،  شاة  أربعين  »في   :� قوله  المخالفة 
قد خصص بمفهوم قوله �: »في سائمة الغنم 
السائمة  الغنم  في  واجبة  الزكاة  فتكون  الزكاة«)6(، 
والذي  الوجوب،  عن  فتخرج  المعلوفة  أما  فقط، 

أخرجها مفهوم المخالفة .
في  المعلوفة  اعــتــداد  في  اختياره  الــذي  وهــو 
الحنفية  مــذهــب  وهــو  فيها  زكـــاة  ال  السنة  كــثــر   ا
رعيها  و سومها  يكون  أن  والشرط:   )٧( والحنابلة 
كثر  لأل ألن  ــامــه،  أي جميع  فــي  ال  الــعــام  كــثــر  أ فــي 
ُتعلف في بعض  الكل، وال تخلو سائمة أن  حكم 
ظرف  ألي  أو  لقلته،  أو  الكأل  لعدم  السنة،  أيــام 

)٤( التربية االسالمية العدد الرابع ذو القعدة ١38٢هـ .
 ،6٢١ الـــتـــرمـــذي  ســنــن   ،١68٩ داود  ابـــي  ســنــن   )5(
المالكية  وذهــب  الصحيحين١٤٤3،  على  المستدرك 
ينظر:   . السائمة  تخصيصه  دون  بالنص  العمل  الــى 

الذخيرة )٩6/3( .
)6( سنن ابي داود ١566، سنن الدارقطني)١٤٤/٢(، سنن 
الكبرى للبيهقي )٤/ ١٤٧(، وفي الصحيح البخاري برقم 
الغنم  ١٤5٤ من حديث أنس رضي اهلل عنه: »وفي صدقة 

كانت أربعين إلى عشرين ومائة«. في سائمتها إذا 
)٧( تبيين الحقائق )٢68/١(، الحاوي الكبير)3/٤0٩(، 
المغني )١٢/٤(، االنصاف في معرفة الراجح من الخالف 

. )٤5/3(
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يعتبر  وال  األغــلــب.  على  الحكم  فــأديــر  طـــارئ، 
والسمن  والنسل  الــدر  يقصد  كــان  إذا  إال  السوم 
ليركبها،  أو  عليها،  ليحمل  أسامها  فلو  يادة،  والز
زكاة.  فيها  يكن  لم  وأضيافه  هو  لحمها  كل  ليأ أو 
االنتفاع  جهة  إلى  النماء  جهة  عن  ُصرفت  ألنها 
الشخصي والحكمة في اشتراط السوم: أن الزكاة 
إخراجه،  النفوس  على  يسهل  فيما  وجبت  إنما 
كما قال تعالى لرسوله: ﴿ ڄ ڃ  وهو العفو، 
ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ   ﴿  )١(﴾ ڃ  ڃ 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ 
مؤونته  ت 

َّ
َقل فيما  وذلك   )٢(﴾ حئ  جئ 

أما  السائمة،  فــي  إال  يتفق  ال  ــذا  وه نــمــاؤه.  وكثر 
النفوس  على  يــشــق  و مؤونتها  فتكثر  المعلوفة 

إخراج الزكاة منها)3(.

المطلب الرابع: 	 
المشترك	 

معنيين  مــن  واحــد  لكل  الــمــوضــوع  اللفظ  هــو 
األم  أخ  على  يطلق  )الخال(  أمثلته  ومن  كثر)٤(.  فأ

وعلى الشامة. 

)١( األعراف: ١٩٩.
)٢( البقرة: ٢١٩.

)3( ينظر: فقة الزكاة )١٤٩/١( .
التعريف  هــذا  نحو  ينظر:  الفصول٢٩و تنقيح  شــرح   )٤(
وشرح   ١63/١ المختصر  بيان  مع  الحاجب  ابن  مختصر 
 ٢٧5/١ ــجــوامــع  ال وجــمــع   .  6٤٧/٢ الـــروضـــة  مختصر 

والتعريفات للجرجاني ص٢١5 .

وكلمة )النوى( على البعد وعلى جمع النواة، 
ــرة، وعلى  ــاص ــب ــعــيــن( عــلــى الــعــيــن ال وكــلــمــة )ال
الــقــوم، وعلى  أو وجــيــه  رئــيــس  الــمــاء، وعــلــى  نبع 
الشيء  وعلى  والذهب،  النقد  وعلى  الجاسوس، 

نفسه، وعلى معان أخرى غيرها .
الوضوء  ينقض  المرأة  سئل عن حكم مالمسة 
فأجاب )ينقض الوضوء عند الشافعية وال ينقض 
عند االحناف()5( وسئل ايضا عن لمس زوجة اخيه 
ينقض الوضوء فأجاب )بصفتها زوجة اخيه تكون 
يفهم  وضــوءه()6(  لمسها  ينقض  وعليه  محرم  غير 
كالمه انه يختار مذهب الشافعية)٧( واستدلوا  من 
أن المالمسة مختصة باليد ودليلهم: ان المشترك 
المالمسة  معنى  حقيقة  معانيه  بجميع  يعمل 
﴾)8( وهو  ې  ې  ې   ﴿ اآليــة:  اللغة في  في 
اليد،  لمس  أو  البشرتين،  مالقاة  أو  باليد،  الجس 
مجرد  في  ظاهرة  فإنها  لمستم(  )أو  قــراءة:  بدليل 
)قوله:  الفراء  يعلى  ابو  قال  جماع  دون  من  اللمس 
إال  باليد؛  اللمس  في  حقيقة  َساَء(،  الّنِ َمْسُتُم 

َ
ل ْو 

َ
أ

عليهما  فيحمل  مــجــاًزا؛  الجماع  على  يطلق  أنــه 
يوجب الوضوء منهما جميًعا. جميًعا، و

ى  ،الفتاو  ١38٢ الثالث  الــعــدد  االسالمية  التربية   )5(
ية 3٩ . الزهاو

بيع الثاني ١383هـ،  )6( التربية االسالمية العدد التاسع ر
ية ٤6 . ى الزهاو الفتاو

)٧( ينظر: الحاوي الكبير)3٢٢/١( .
)8( النساء: ٤3.
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لة عليه: أنه ال تدافع بين اإلرادتين اللتين  والدال
فجاز  والــمــجــاز؛  الحقيقة  بــوضــع  اللفظ  تــتــنــاول 
 لهما جميًعا()١(.

ً
اجتماعهما؛ ليكون اللفظ متناوال

الــمــالمــســة هنا  ان  فــذهــبــوا  الــحــنــفــيــة)٢(  ــا  أمـ
كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى ﴿ ۋ ۅ  الــجــمــاع 
الن  ــجــمــاع  ال هـــو  ــس  ــم ال  )3(﴾ ۉ  ۉ  ۅ 
كمال المهر عند الطالق   مجرد اللمس ال يوجب 
النبي  »أن  عائشة:  حديث  وهي  القرينة  لوجود  و 
يتوضأ«)٤( وال  ي  ِ

ّ
يصل ثم  أزواجــه،  بعض  ل  ُيقّبِ كان 

إني  و ي، 
ّ
لُيصل اهلل  رسول  كان  »إن  ايضا:  قالت  و 

إذا  حتى  الجنازة،  اعتراض  يديه  بين  لمعترضة 
أن  على  دليل  فيه  بــرْجــلــه«)5(  ني  مّسَ يوتر  أن  أراد 
مسها  أن  والظاهر  الوضوء،  ينقض  ال  المرأة  لمس 

كاَن من غير حائل. برجله 

)١( العدة في اصول الفقه )٧0٤/٢( .
ــي الــجــمــع بــيــن الــســنــة والــكــتــاب  )٢( يــنــظــر: الــلــبــاب ف

كشف االسرار )6٧/٢( .  ،)١١8/١(
)3( البقرة: ٢3٧.

 ١٧0 برقـم  النسـائي  ،سـنن   ١٧8 برقـم  داود  ابـي  سـنن   )٤(
ْيـَس 

َ
ل ْحَمـِن  الّرَ َعْبـد  ُبـو 

َ
أ  

َ
َقـال الدارقطنـي )١/ ١3٧(  سـنن 

ِإْن َكاَن  َحِديِث َو
ْ
ا ال

َ
ْحَسـُن ِمْن َهـذ

َ
َبـاِب َحِديٌث أ

ْ
ا ال

َ
ِفـي َهـذ

ْعَمـُش َعـْن َحِبيـِب ْبـِن 
َ ْ
َحِديـَث األ

ْ
ا ال

َ
ى َهـذ ُمْرَسـاًل َوَقـْد َرَو

اُن َحِديُث  َقّطَ
ْ
 َيْحَيـى ال

َ
ِبـي َثاِبـٍت َعـْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشـَة َقال

َ
أ

ا َوَحِديـُث َحِبيـٍب َعـْن 
َ

ُعـْرَوَة َعـْن َعاِئَشـَة َهـذ َحِبيـٍب َعـْن 
ُعـْرَوَة َعـْن َعاِئَشـَة )١١٢/١( .

)5( صحيح مسلم ٧٤٤ .

قــيــدوا  الــذيــن   )6( والحنبلية  المالكية  ــا  وأمـ
فجمعوا  لــشــهــوة:  كــان  إذا  بما  الــنــاقــض  اللمس 
بعض  )وجمع  الشنقيطي  قال  واألخبار  اآلية  بين 
النساء  لــمــَس  إن  فــقــالــوا:  القولين  بين  العلماء 
ــوضــوء إذا وجــد الــشــهــوة، أو  إنــتــقــاض ال ُيــوجــب 
لم  إذا  الـــوضـــوء  انــتــقــاض  يــوجــب  وال   قــصــدهــا، 
ې  ې   ﴿ تعالى:  قوله  وحملوا  الشهوة،  يجد 
دال  والسباق  والسياق،  الجماع،  على   ﴾ ې 
محكم(،  باق  والّسِ ياق،  الّسِ )أن  والقاعدة  عليه، 
ــمــراد بـ  وســبــاق اآليـــة، وســيــاقــهــا يــدل عــلــى أن ال
قوله:  فــي  المبنى  يـــادة  ز ثــم  الجماع  ــُم{  ــُت ــْس َم

َ
}ال

 
ُّ

ــُدل َت المْبنى  يـــادَة  ز )أّن  والــقــاعــدة:  ــْســُتــُم{،  َم
َ

}ال
َمْسُتُم{ 

َ
}ال تصرف  نة  والّسُ المْعَنى(،  يــاَدِة  ِز على 

يه السياق  من ظاهرها إلى هذا المعنى الذي يقو
وبناًءعلى  ذكــرنــا.  كما  اللغة  ينة  قر مع  والسباق 
مظّنة  بها  واإلحساس  الشهوة،  وجود  قالوا:  ذلك 

الحدث أي ينّزل منزلة الحدث()٧( .

المبحث الرابع:	 
أدلة األحكام	 

والسنة  الكتاب  هي  الحكم  أدلــه  أهــم  من  أن 
ل الشيخ الزهاوي بهما  كثير من استدال وقد تقدم 
وطــرق  الحكم  مباحث  مــن  تــقــدم  مــا  ــالل  خ مــن 

)6( حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )١/١38(، 
الواضح في شرح الخرقي )٧٧/١( .

)٧( شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع )٢5٢/١( .
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التي  الحكم  ــة  أدل مــن  هنالك  وبقي  االستنباط 
الذرائع  وســد  القياس  وهــي  الــزهــاوي  بها  أستدل 

واالستصحاب وجعلت لكل منها مطلبا.

المطلب االول :	 
القياس	 

على  قــّدرتــه  أي:  بالشيء،  الشيء  قسُت  لغة 
ايظا  يطلق  و وأقوس،  أقيس،  قست،  يقال:  مثاله، 
كانت حسية  أ أيًضا، سواء  المساواة  القياس على 
الكتاب  هذا  قست  األول:  أمثلة  فمن  ية،  معنو أم 
يقاس  ال  فالن  الثاني:  أمثلة  ومن  الكتاب،  بهذا 

يه)١(. بفالن، أي: ال يساو
ِة 

َّ
ِعل ِفي  ْصٍل 

َ
أِل َفْرٍع  ُمَساَواُة  ُهَو  ااِلْصِطاَلِح:  َوِفي 

ُحْكِمِه.)٢( 
على  يجمع  أو  ينص  لم  محل  بالفرع  والمراد 
أجــمــع على  أو  نـــص  مــحــل  بـــاألصـــل  و حــكــمــه، 
المنضبط  الــظــاهــر  ــف  ــوص ال بــالــعــلــة  و حــكــمــه، 
المشتمل على حكمة صالحة؛ ألن تكون مقصود 

الشارع من شرع الحكم.
الدين  زكــاة  حكم  عــن  سئل  ــى:  االولـ المسالة 
ليس  يقبض  لم  فمما  نفسه  الدين  )امــا  فأجاب 
كان اصل  عليه زكاة اما المقبوض من الدين فان 

المحيط  الــقــامــوس   »٧0  /8« الــعــرب  لــســان  ينظر:   )١( 
.»٢/ ٢٤٤«

المختصر  بــيــان  ينظر:  الــحــاجــب  ــن  اب تعريف  ــذا  ه  )٢(
)5/3(، روضة الناضر )١٤١/٢( .

زكاة  فعليه  بينة  عليه  للدائن  او  به  معترفا  الدين 
لم  إذا  و الماضية  المدة  عن  وذلــك  القبض  بعد 
يكن معترفا به وال عليه بينة فهو من قبيل الضمان 
اي ليس علية زكاة ولو بعد القبض حاله حال من 
كيس في النهر وبعد عشرين سنة اخرجه  سقط له 

فليس عليه زكاة للمدة الماضية ()3( .
 

َ
َيْنَسّد َو َقاِئًما،  َمال 

ْ
ال َيُكوَن  ْن 

َ
أ َماِر  الّضِ َوَتْفِسيُر 

َمْغُصوُب 
ْ
َمال ال

ْ
ِتِه: ال

َ
ْمِثل

َ
ْيِه)٤( َوِمْن أ

َ
ُوُصول ِإل

ْ
يُق ال َطِر

َمال 
ْ
َوال َنٌة،  َبّيِ َغاِصِب 

ْ
ال ى 

َ
َعل ِلَصاِحِبِه  َيُكْن  ْم 

َ
ل ِإَذا 

َهاِلِك 
ْ
َكال ُهَو  ِإْذ  آِبــٍق؛  َوَعْبٍد   ٍ

ّ
َضــال َكَبِعيٍر  َمْفُقوُد 

ْ
ال

اِقُط ِفي  الّسَ َمال 
ْ
ال ا 

َ
َوَكذ ْيِه. 

َ
َعل ُقْدَرِة َصاِحِبِه  ِلَعَدِم 

ِفي  َمْدُفوُن 
ْ
ال َمال 

ْ
َوال َعَدِم، 

ْ
ال ُحْكِم  ِفي  أِلنُه  َبْحِر؛ 

ْ
ال

ْيُن 
َ

َوالّد َمَكاَنُه،  َصاِحُبُه  َنِسَي  ِإَذا  َصْحَراَء  ْو 
َ
أ ٍة  ّيَ َبّرِ

َيُكْن  ــْم 
َ
َول َعاَلِنَيًة،  َمِديُن 

ْ
ال َجَحَدُه  ِإَذا  َمْجُحوُد 

ْ
ال

دون  المدين  عند  َنٌة)5(والمال  َبّيِ ْيِه 
َ
َعل ِلَصاِحِبِه 

لــه حكم  بينة  وجـــود  ــدم  لــلــدائــن عند ع ارجــاعــه 
ان  هو  المشتركة  العلة  ان  القياس  وجــة  الضمار 
المال غير نام وألن من شروط الزكاة في المال تمام 

ى  الفتاو  ،١38٢ ــرابــع  ال الــعــدد  االســالمــيــة  التربية   )3(
ية ١٢٧ . الزهاو

ومنه  واالخــتــفــاء،  التغيب  وهــو  اإلضــمــار،  من  وأصله   )٤(
الضمير، وهو السر وداخل الخاطر، يقال: أضمره: إذا أخفاه 
 ،١85 الصحاح  مختار   ،)٢٩١/3( اللغة  مقاييس  معجم 

يح على التوضيح )٢/86( . شرح التلو
القدير  فتح  شــرح   ،)3٧٢/٢( والتحصيل  البيان   )5(

)١6٤/٢(، تبيين الحقائق )١/٢56( .



479
ى الزهاوية« »التخريجات األصولية للفتاو

أ.م.د. صالح أحمد شالل

الملك، وهذا فيه شائبة.)١(
سـئل عن معنى قوله تعالى ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ 
﴾)٢( فأجـاب إن اآليـة الكريمـة  ںں  ڱ  ڱ 
الغنائـم،  بيـان  فـي  وليسـت  الفـيء  مصـرف  فـي 
فالغنائـم هـي مـا يحصل من العدو فـي القتال فيقع 
الفـيء  امـا  الغلبـة  بنتيجـة  المسـلمين  أيـدي  فـي 
فمـا يحصـل للمسـلمين مـن أمـوال العـدو مـن دون 
بوهـم  كـي ال يحار أمـواال  العـدو  إذا دفـع  كمـا  قتـال 
فهـذا النـوع ليـس للمجاهديـن فيـه حصـة فتدفـع 
اعطـاء  جعـل  الزهـاوي  أن  المسـلمين)3(  لفقـراء 
العـدو امـواال للمسـلمين لـه حكـم الفـئ فـال يعطـى 
للمجاهديـن حتـى ال يكـون االمـوال االغنيـاء إنمـا 
ال  الجهـات حتـى  فـي هـذه  الفـيء  جعـل مصـرف 
يتداولـه األغنيـاء جيـاًل بعـد جيل، أو قومـًا بعد قوم، 

وال تنتفـع بـه الجهـات المحتاجـة إليـه.

المطلب الثاني: 	 
سد الذرائع	 

َظاِهُرَها  ِتي 
َّ
ال ُة 

َ
ل

َ
َمْسأ

ْ
ال ِهَي  اصطالحًا:  يعة  الذر

ْن 
َ
أ ِمْثُل  َمْحُظوِر، 

ْ
ال ِفْعِل  ى 

َ
إل ِبَها  ُل  ُيَتَوّصَ َو َباَحُة  ِ

ْ
اإل

ِبَخْمِسيَن  يَها  َيْشَتِر َو َجٍل، 
َ
أ ى 

َ
إل ِبِماَئٍة  َعَة 

ْ
ل الّسِ َيِبيَع 

َعِة)٤(
ْ
ل الّسِ ِبِذْكِر  ى َخْمِسيَن 

َ
إل َل  َتَوّصَ َقْد  ا 

َ
َفَهذ َنْقًدا، 

)١( المدونة )3١5/١(،الحاوي الكبير)3/ 56٢( .
)٢( الحشر: ٧.

)3( الشيخ امجد محمد سعيد الزهاوي ٢5٩ .
)٤( البحر المحيط )8٩/8(، الموافقات )١83/5(،شرح 

وتقسم الذرائع الى ثالثة أقسام)5(:
ُطُرق  في  اآلبــار  كحفر  إجماعًا،  معتبٌر  أحدها: 
وسّب  أطعمتهم،  في  الــســّمِ  إلــقــاء  و المسلمين، 
]يــســّبُ اهلل  أنــه  مــن حاله  يعلم  مــن  األصــنــام عند 

تعالى[. 
فإنه  العنب،  كزراعة  إجماعًا،  غًى 

ْ
ُمل وثانيها: 

ر  ْو
ُ

الــّد سكنى  في  ِركة  والّشَ الخمر،  خشية  ُيْمنع  ال 
خشية الزنا.

وثالثها: مختلٌف فيه، كبيوع اآلجال ففي مجال 
البيوع، يبطل المالكية -ومعهم الحنابلة- البيوع 
المخالف لقصد  الفاسد،  القصد  فيها  التي يظهر 
كبيع العينة، فإنه يفضي إلى مفسدة الربا.  الشارع: 
بيع السالح ألعداء  العنب لعاصر الخمر، و وكبيع 
أرض  بيع  و والعدوان،  الفتنة  ألهل  أو  المسلمين، 
ــه  أّنَ ُعلَم  لمن  العقاِر  ــارُة  إجـ و كنيسة)6(،  لتتخذ 

ُه لمعصيِة اهلل.
ُ

ِخذ يّتَ
يـــعـــة( إلــى  ر

َّ
الـــذ  

َ
ــّد ــ ــي هـــذا أّنَ )س ُيـــالحـــُظ ف و

إلى  الُمباُح موصاًل  يُكوُن  المفسَدِة عارٌض حيُث 
ال  العقاِر  إجــارَة  و الِح  الّسِ بيَع  فإّنَ   

َّ
إال و المحظوِر، 

. يْمتنعاِن في ظرٍف عادّيٍ
سئل الشيخ الزهاوي عن تأجير امالك األوقاف 
من  غيرها  والى  خاصة  بصورة  خمور  حانات  إلى 
لمن  االيجار  حرمة  في  شبهة  )ال  أجــاب  كن  األما

مختصر الروضة )3/٢١٤( .
)5( الذخيرة للقرافي)١5٢/١(، الفروق للقرافي )٢/٤3( .

)6( نظرية المصلحة عند الشاطبي٧6 .
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يعلم أنه يستعملها فيما حرم اهلل تعالى ومن يعلم 
كان مساعدا له في  استعمالها على الوجه المحرم 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ﴿ تعالى  قال  ثــم  واإل الحرمة 
ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئېئ 
الذرائع معتبر في هذه  ﴾)١( واهلل اعلم)٢(. وسد  ی 
أنه  علم  حيث  األول  القسم  مــن  أنــه  إذ  الــفــتــوى 

يستعملها في محرم .

المطلب الثالث :	 
االستصحاب	 

أصل  الصحبة  طلب  اللغة  في  االستصحاب 
ومقاربته،  شىء  مقارنة  )على  تدل  صحب  مــادة 
من ذلك الصاحب()3( )وكل شىء الزم شيئًا فقد 
استصحبه ... ومن هنا قيل: استصحبت الحال 
تلك  جعلت  كأنك  ثابتًا،  كــان  بما  تمسكت  إذا 

الحال مصاحبة غير مفارقة()٤(.
يف  أما في اصطالح األصوليين فله عدة تعار
أمر  بثبوت  الحكم  )هو  منها:  المعنى،  بة  متقار
في  ثابتًا  كــان  أنــه  على  بــنــاء  الثاني  الــزمــان  فــي 

الزمان األول()5(.

)١( المائدة: ٢.
)٢( الشيخ الزهاوي ص305 .

)3( معجم مقاببس اللعة )335/3( .
)٤( المصباح المنير )50٩/١( .

)5( ينظر: كشف االسرار )3٧٧/3( نهاية السول )36١/١( 
الكوكب  وشــرح  ص٤٤8،  دة  والمسّوَ  )٢5١/٤( التمهيد 

المنير )٤/٤03( .

المسالة االولى: سئل الشيخ الزهاوي عن حكم 
الحدائق  فــي  خاصة  الحشائش  فــوق  يصلي  مــن 
الماء  من  مرطبة  الحشائش  تجد  األحيان  وبعض 
وهل يجوز الصالة عليها ام ال ؟ أجاب)اذا لم نعرف 

النجاسة يقينا تجوز الصالة في كل مكان()6(.
المسالة الثانية: وسئل عن حكم شرب البيبسي 
كــوال فــأجــاب )االصـــل فــي االشــيــاء  كــوال والــكــوكــو 
الطهارة ما لم يوجد دليل شرعي على نجاستها ولم 
يثبت نجاستها بقول من يعتد شرعا على قوله()٧( 
ائ   ﴿ تعالى:  قوله  اإلباحة  العادات  أن األصل في 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی 

ی ی ی ﴾)8(.
امــتــن على  قــد  ــه جــل وعــال  أن  ذلــك على 

ّ
دل

هو  بما  إال  يمتن  ال  واهلل  األرض،  على  بما  عباده 
ومثله  معنا  الــذي  النص  هذا  فدل  مباح،  طاهر 
كان في حكمه دل على أن األصل في األشياء  ما 
هــذه  تــعــالــى خــلــق  اهلل  والـــطـــهـــارة، ألن  اإلبـــاحـــة 
ينة  الز باب  من  ليس  بها،  لالنتفاع  لكم،  األشياء 
وتعذيب  بها  االنتفاع  وعدم  النظر  باب  من  وليس 
إنما المراد بها أن ينتفع بها الخلق وال  النفوس، و

بيع االول ١383ه . )6( التربية االسالمية ر
ية  الزهاو ى  الفتاو السابع  العدد  االسالمية  التربية   )٧(
االسالمي  العالم  عالم  الزهاوي  امجد  الشيخ   ،)٤3/٢(

. 303
)8( البقرة: ٢٩.
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لهم  خلقها  أنه  على  دل  بذلك  امتن  إذا  أنه  شك 
طهارة وهي مباحة لهم .

الشيخ  سئل  الــحــواالت،  بيع  الثالثة:  المسألة 
يكون  بان  التجار  بين  يل  التحاو شراء  لو  الزهاوي 
عليها  السحب  يريد  و الخارج  في  دراهــم  للتاجر 
بطريقة بيع حواله المر تاجر اخر او ان يحول دراهم 
الى الخارج وذلك عن طريق شراء حوالة من تاجر 
اخر من بلده الى البلد الذي في الخارج فهل ربح 
الناتج في هذه العمليات سواء للبائع او المشتري 
تكون  الطريقة  هــذه  ان  العلم  مع  حــرام  ام  حــالل 

ارخص من اجرائها عن طريق البنك.
شرعا  جائز  بصورتيه  يل  التحاو )ان  فــأجــاب 

والزيادة التي تعطى فوق الحوالة ال تجوز()١( . 
جائز  يل  التحاو حكم  أن  الزهاوي  الشيخ  بين 
وثبت  الحل  المعامالت  في  األصل  أن  على  بناء 
بقوله�:  هــريــرة  ــي  اب بحديث  الــحــوالــة  حكم 
ملىء  على  أحدكم  أتبع  إذا  و ظلم  الغنى  »مطل 
 

َ
ــْوال

َ
َول ِباّتَِباِعِه،  ــَر  َم

َ
وأ َمــْشــُروٌع،  َعْقٌد  َوُهــَو  فليتبع«)٢( 

 
َ

ل َتَحّوُ ّنَ 
َ
أِل  ; َباَحُة  ِ

ْ
اإل ِمْنُه  ُمَراُد 

ْ
ال ِبِه،  َمَر 

َ
أ َما 

َ
ل َجَواُز 

ْ
ال

ــَرٌر ِبــِه،  ْخـــَرى ِمــْن َغْيِر اْخــِتــَيــاِرِه َض
ُ
ـــٍة أ ــى ِذّمَ

َ
ــِه ِإل َحــّقِ

َغاِلَب 
ْ
ّنَ ال

َ
َغاِلِب ; أِل

ْ
َمِليِء ُحْكًما ِلل

ْ
ُه ِبال َما َخّصَ ِإّنَ َو

َجَواِز.امل حكم 
ْ
ال َشــْرُط  ــُه  ّنَ

َ
أِل َذِلــَك  ِت 

َ
ــَحــَواال

ْ
ال ِفي 

التحريم  الزهاوي  ذكره  فالذي  الحوالة  في  الزيادة 

ى  )١( التربية االسالمية العدد الثاني رمضان ١38٢، الفتاو
ية )٢/٢6( . الزهاو

)٢( رواه البخاري رقم ٢٢8٧،مسلم رقم:١56٤ .

ولعل دليله فيها ان المصرف أقرض التاجر ثم زاده 
الحديث  في  صح  وقد  وسلف،  بيع  فهو  التاجر، 
محض  ربــا  يــادة  الــز أن  وســلــف.أو  بيع  عن  النهي 
أو  زاد  )فمن  للحديث  إجماعًا  محرمة  الزيادة  ألن 

بى(. فهو ربا النسيئة.  استزاد فقد أر
النفع  جــر  ــرط  شـ أن  ــقــال  ي أن  مــمــكــن  ــكــن  ول
للمقترض  النفع  جــر  ــرط  وش ربــا  يعتبر  للمقرض 
فيكون  للمقترض  المقرض  إرفاق من  يادة  ز يعتبر 
الثاني  قبيل  من  الحوالة  في  والزيادة  حسًنا،  وعًدا 

اي ارفاق من المقرض للمقترض .
يستدل على ذلك بما روي عن عطاء أن عبد  و
ثم  دراهــم  بمكة  قــوم  من  يأخذ  كــان  الزبير  بن  اهلل 
العراق  الزبير في  إلى أخيه مصعب بن  بها  يكتب 
يأخذونها منه فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير  و
أفضل من دراهمهم ؟  إن أخذوا  له:  فقيل  بأسا  به 
روي)٤(  دراهمهم)3(.و بوزن  أخذوا  إذا  بأس  ال  قال: 
أيضا مثل هذا عن علي بن أبي طالب فهؤالء ثالثة 

من أصحاب رسول اهلل � أجازوا ذلك.
الحوالة، تتضمن صرفا  العملية وهي  وأن هذه 
تبايعا بين عملتين، وتوكيال من أحد الطرفين  أي 

ثر عن ابن عباس يدل عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة  )3( األ
كانا ال  وعبد الرزاق والبيهقي من أن ابن عباس وابن الزبير 
بأرض  يعطى  و الحجاز  بأرض  المال  أن يؤخذ  بأسا  يريان 
الحجاز.  بــأرض  يعطى  و العراق  بــأرض  يؤخذ  أو  العراق، 
للبيهقي  الكبرى  ،السنن   ٤0  /  8 ــرزاق  ال عبد  )مصنف 

. ) 35٢ /5(
)٤( السنن الكبرى )5/35٢( .
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بإرسال  بالقيام  لــه،  استئجارا  أو  اآلخـــر،  للطرف 
عمولة،  مقابل  أخر  بلد  إلى  اشتراها،  التي  العملة 
يأخذ  مــن  فــيــهــا،  إشــكــال  ال  ــزة  جــائ عملية  فــهــي 
العملة  قبض  فكأنه  عملة  إلــى  يحوله  ثــم  ديــنــار 
االخــر،  البلد  إلــى  المال  هــذا  توصيل  في  وكــل  ثم 
في  خاصة  الــحــرج  يــرفــع  و صحيح  تخريج  وهــذا 
شخصية  يعد  المصرف  ان  سيما  الــزمــان،وال  هذا 
رواتب  يتقاضون  وعماال  موظفين  تجمع  ية  اعتبار
يتخذ  و وكثير،  قلة  بالعمل  مرتبطة  غير  شهرية 
الستقبال  كثيرة  وآالت  وأدوات  بأثاث  مجهًزا  ا  مقّرً
ليست  العملية  إن  ثم  حاجاتهم،  وقضاء  العمالء 
إنما هي إجراءات كثيرة ذات  رقة فحسب و كتابة و
كلفة مالية، فلو لم يأخذ عمولة لما استطاع تغطية 
العمولة  فاشتراط  ينفقها،  التي  الطائلة  النفقات 
محقق للعدالة ومتفق مع أصل التشريع اإلسالمي، 

وليس هناك نص أو إجماع على منع مثل ذلك.
ما  ربا هو  أنه  اإلجماع على  وقع  الذي  النفع  إن 
يكون  أن  دون  المقترض  على  المقرض  يشترطه 
مجرد  ســوى  النفع  هــذا  تقابل  فــائــدة  للمقترض 

القرض.)١( 
على  اإلرفـــاق.  بأصل  اكتفاء  تنفيذه  يلزمه  وال 
أن بعض الحنابلة أجازوا في القرض اشتراط دفع 
أقرضك  قـــال:  لــو  كما  أخـــذ.  مما  أقــل  المقترض 
وتسعين،  تسعة  لــي  ــردهــا  ت أن  عــلــى  ــنــار  دي مــائــة 

)١( مجلة البحوث االسالمية )٢3/ ٢5٧(.

وقد  بالمقترض،  إرفـــاق  يـــادة  ز ــه  ألن ذلــك  فيجوز 
التزمه المقرض فيلزمه. وليس لإلرفاق حد يجب 
للربا  مضاد  الشرط  هذا  أن  ما  والسّيَ عنده  الوقوف 
كيد التبري من الربا، فهذا القول عند  ففي التزامه تأ
؛  َجــَواُزُه  ِحيُح  )َوالّصَ ابن قدامه  الحنابلة جائز قال 
ِمْنُهَما،  ِبــَواِحــٍد  َضــَرٍر  َغْيِر  ِمــْن  ُهَما 

َ
ل َحٌة 

َ
َمْصل ــُه  ّنَ

َ
أِل

َة ِفيَها،   َمَضّرَ
َ

ِتي ال
َّ
َمَصاِلِح ال

ْ
يِم ال  َيِرُد ِبَتْحِر

َ
ْرُع ال َوالّشَ

ى 
َ
َعل ِبَمْنُصوِص  ْيَس 

َ
ل ا 

َ
َهذ ّنَ 

َ
َوأِل  . ِتَها  ِبَمْشُروِعّيَ َبْل 

إْبَقاُؤُه  َفَوَجَب  َمْنُصوِص، 
ْ
ال َمْعَنى  ِفي   

َ
َوال يِمِه،  َتْحِر

يسعف في تخريج العمولة)3(. َباَحِة )٢(( و ِ
ْ

ى اإل
َ
َعل

وحكم الزيادة على الحوالة فيه شبهة ربا النسيئة 
من جهة المنفعة الحاصلة للدائن بسبب الدين.
بسبب  ليست  يادة  الز أن  جهة  من  الربا  يشبه  وال 
المصرف  عليها  سيحصل  يـــادة  ز فهي  الــديــن. 
كان  إن  التاجر.. و حتى لو تمت الحوالة من مال 
يعة  لذر ــدًا  وس وجيه،  احتياطًا  يم  بالتحر القول 
ــروط القول  الــوقــوع فــي الــربــا، ولــذلــك مــن أهــم ش
المعروفة  يادة  الز إال  يادة  الز تكون  أال  هو  باإلباحة 
لحواالت بغير إضافة شيء عليها. بعض األحيان 
آخر،  لفرع  المصرف  نفس  إلى  يحول من مصرف 
الذي  المكان  نفس  في  فرع  له  المصرف  فيكون 
تحول إليه، وهذا أشبه ما يكون بالوكالة، وحينئذ 
منزلة   

ً
منزال الثاني  الفرع  هو  الــذي  الوكيل  يكون 

تعامل معك في  الــذي  الــفــرع  هــو  الــذي  األصــيــل 

)٢( المغني )6/٤3٧(.
)3( مجلة مجمع الفقه االسالمي )6/5١٩(.
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الحواالت يحيل فيها  نوع من  البلد اآلخر. وهناك 
البنك أو المصرف أو الشركة إلى مصرف آخر غير 
الحوالة  النوع من  له، وهذا  يدفع  الذي  المصرف 
وتــارة  ديــن،  على  األحيان  بعض  في  يكون  أيضًا 

يكون على غير دين. 
يرغب  الحواالت التي تقدم مبالغها بعملة ما، و
سواء  شرعا،  جائزة  العملة  بنفس  يلها  تحو طالبها 
كان بدون مقابل أم بمقابل في حدود األجر الفعلي،  أ
الحوالة  قبيل  مــن  فهي  مقابل  ــدون  ب كانت  ــإذا  ف
المحال  مديونية  يشترط  لــم  مــن  عند  المطلقة 
سفتجة،  غيرهم  عند  وهي  الحنفية،  وهم  إليه، 
وهي إعطاء شخص ماال آلخر لتوفيته للمعطي أو 
كانت بمقابل فهي وكالة  إذا  لوكيله في بلد آخر. و
كان القائمون بتنفيذ الحواالت يعملون  إذا  بأجر، و
على  جريا  للمبالغ؛  ضامنون  فإنهم  الناس  لعموم 
تخريجها  يــمــكــن  و الــمــشــتــرك.  ــر  ــي األج تضمين 
أن  حيث  والوكالة،  الصرف  أســاس  على  كذلك 
العملة  إلــى  العملة  صــرف  بعملية  يقوم  البنك 
المطلوبة،  الجهة  إلى  يلها  تحو العميل  يريد  التي 
إعطاء  يلها إليها و ثم يصبح المصرف وكياًل لتحو
األمر بتسليم المبلغ إلى الشخص اآلخر، أو الجهة 
أجــرة  يأخذ  أن  للبنك  يحق  هنا  ومــن  المطلوبة 
أن  الحق  له  الوكيل  إذ  يل،  التحو على  )عمولة( 

يأخذ األجر)١(. 

بجعل  التوكيل  يجوز  »و المغني:  في  قدامة  ابن  قال   )١(
يــراجــع:  األدلــة على ذلك: )٢١0/5(،و ثم ذكر  وغير جعل« 

الخاتمة

عن  االفــتــاء  مرتبة  بلغ  الــزهــاوي  الشيخ  إن   -
نشأة  من  له  توفرت  لما  وذلك  واستحقاق  جــدارة 
والده  من  واالجتهاد  االفتاء  أهل  كنف  في  مباركة 
الــدراســة والقضاء  وتــفــوقــه فــي  وجـــده وشــيــوخــه، 
رع  و مع  والمصادر  الكتب  من  الواسعة  ومطالعته 

وتقوى وشهد له بذلك علماء عصره .
أهمية  له  الفقه  أصول  الوقوف على علم  إن   -

كبيرة في معرفة الفتوى وتخريجها.
مميز  اسلوب  ي  الــزهــاو للشيخ  كــان  لقد   -
فتوى  من  وما  الدليل  على  اعتمد  الفتوى  في 
أو  سنة  أو  كتاب  مــن  دليال  لها  وجــدت  إال  لــه 

األدلة. من  غيرها 
وحرصه  التشريع  مقاصد  على  يعتمد  كان   -
اذ  الفتوى  في  تفصيله  مع  المسلمين  جمع  على 

اشكل على السائل وهو دليل على حكمته0
الفقه الحنفي  الزهاوي في  - إن معرفة الشيخ 
ى  الفتاو من  كثيرا  تخريج  من  مكنته  والشافعي 

وفق المذهبين.
أصول  في  كبيرة  أهمية  الحكم  لمباحث   -
التي  األحكام  من  كثيرا  اندراج  نجد  لذلك  الفقه 
االباحة  وخاصة  تحته  الزهاوي  الشيخ  بها  افتى 

العاني  مطبعة  طبعة  العاني،  رضا  لمحمد  الوكالة،  عقد 
ببغداد: ص٢٤٢.
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جواز  حكم  عن  يسألون  الناس  جل  إلن  يم  والتحر
ذبيحة  حكم  فــي  كما  يم  التحر مــن  معين  فعل 
الـــمـــرأة ، وحــكــم صـــرف الــنــقــود عــنــد إخــتــالف 
والتأمين  واالستمناء  الميت  يح  وتشر األجناس، 

على الحياة وغيرها. 
وما يتعلق باألحكام الوضعية من سبب وشرط 
المباح  والسكر  القتل  القصاص في  كحكم  ومانع 
من  المانعة  والــرضــاعــة  الــطــالق  إيــقــاع  مــن  المانع 

النكاح . 
بطرق  بمعرفته  ــزهــاوي  ال الشيخ  تميز  لقد   -
ألفاظ وكان يستعمل أحيانا في  لة  ل ودال االستدال
في  كما  وغيرها0  واالشتراك  كالتخصيص  الفتوى 
زكاة  وحكم  التقسيط  بيع  و والجراد  السمك  حل 

المعلوفة. 
الفقه  أصــول  في  الزهاوي  الشيخ  تمكن  إن   -
وسد  قياس  من  األحكام  بأدلة  استدل  من  مكنته 
كوال  البيبسي  حكم  في  كما  واستصحاب  ذرائــع 

وغيرها.
واهلل تعالى أعلم وصل اللهم على سيدنا محمد 

وآله وصحبه وسلم.

* * *

المصادر والمراجع

* القرآن الكريم.
الوصول  )منهاج  المنهاج  شرح  في  اإلبهاج   -
المتوفي  البيضاوي(  للقاضي  األصــول  علم  إلي 
عبد  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  تقي   :٧85 سنه 
أبو  الــديــن  تــاج  وولــده  السبكي  علي  بــن  الكافي 
-بيروت:  العلمية  الكتب  دار  الوهاب  عبد  نصر 

١٤١6هـ - ١٩٩5 م.
ــمــخــتــارة الــمــؤلــف:الــضــيــاء  - األحـــاديـــث ال
المقدسي المتوفى: 6٤3 هـ المحقق: عبد الملك 
الحديثة  النهضة  مكتبة  دهيش  بن  اهلل  عبد  بن 
مذيلة  األحــاديــث  م   ٢000  ،3 ط  المكرمة  -مكة 

بأحكام شعيب األرنؤوط عليها.
أبـــو الحسن  - اإلحــكــام فــي أصـــول األحــكــام 
سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
سيد  تحقيق  63١هـ(  )المتوفى:  اآلمدي  الثعلبي 
الجميلي دار الكتاب العربي - بيروت ط١، ١٤0٤.

عبد  بن  عثمان  والمستفتي  المفتي  أدب   -
ــو عــمــرو، تقي الــديــن الــمــعــروف بابن  أب الــرحــمــن، 
موفق  د.  6٤3هـــ(تــحــقــيــق  )الــمــتــوفــى:  ــصــالح  ال
ط٢  والحكم  العلوم  مكتبة  القادر  عبد  اهلل  عبد 

-١٤٢3هـ-٢00٢م.
ين  ِبْي َحِنْيَفَة:ز

َ
َهِب أ

ْ
ى َمذ

َ
َظاِئُر َعل ْشَباُه َوالّنَ

َ ْ
- األ

ــن إبــراهــيــم بــن مــحــمــد، الــمــعــروف بابن  الــديــن ب
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حواشيه  وضع  ٩٧0هـ(  )المتوفى:  المصري  نجيم 
الكتب  دار  عميرات  زكريا  الشيخ  أحاديثه:  وخرج 
العلمية، بيروت - لبنان، ط٢، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
في  المنظومة  الــدرر  إليضاح  الجامع  األصل   -
اهلل  عبد  بن  عمر  بن  حسن  الجومع  جمع  سلك 
ـــ( ١3٤٧هـ بعد  )الــمــتــوفــى:  المالكي  السيناوني 

مطبعة النهضة، تونس ط١، ١٩٢8م 
أبي  بن  أحمد  بن  محمد  السرخسي  أصــول   -
ئمة السرخسي )المتوفى: ٤83هـ(  سهل شمس األ
١٤١٤هـــ-  ط١  لبنان  بيروت  العلمية  الكتب  دار 

١٩٩3 م.
- أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية 
محمد  بن  صالح  بن  إسماعيل  بن  محمد  اآلمــل 
المشهور  الصنعاني،  ثــم  الكحالني  الحسني، 
باألمير )المتوفى: ١١8٢هـ(تحقيق القاضي حسين 
بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي 

األهدل: مؤسسة الرسالة - بيروت ط ١ ١٩86.
- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 
العين  قــرة  بشرح  المعين  فتح  على  حاشية  )هــو 
بن  بالبكري(  )المشهور  بكر  أبو  الدين(  بمهمات 
محمد شطا الدمياطي )المتوفى: بعد ١30٢هـ( دار 

الفكر ط ١، ١٤١8 هـ - ١٩٩٧ م.
أبــو محمد عز  أدلــة األحــكــام  بيان  ــام في  اإلم  -
القاسم  أبي  بن  السالم  عبد  بن  العزيز  عبد  الدين 
بسلطان  الملقب  الدمشقي،  السلمي  الحسن  بن 
مختار  رضوان  تحقيق  660هـ(  )المتوفى:  العلماء 

 ،١ ط  بيروت   - اإلسالمية  البشائر  دار  غربية  بن 
١٤0٧هـ - ١٩8٧م.

ــى الــمــعــانــي  ــل ــي الــتــنــبــيــه ع ــــصــــاف فـ - اإلن
واألسباب التي أوجبت االختالف أبو محمد عبد 
)المتوفى:  البطليوسي  السيد  بن  محمد  بن  اهلل 
5٢١هـ( تحقيق د. محمد رضوان الداية دار الفكر 

- بيروت ط ٢، ١٤03.
الدين  ين  ز الدقائق  كنز  شرح  الرائق  البحر   -
نجيم  بــابــن  الــمــعــروف  محمد،  بــن  إبــراهــيــم  بــن 
تكملة  آخــره:  وفي  ٩٧0هـــ(  )المتوفى:  المصري 
بـــن علي  بـــن حــســيــن  الـــرائـــق لــمــحــمــد  ــبــحــر  ال
هـ(   ١١38 بعد  )ت  الــقــادري  الحنفي  الــطــوري 
دار  عــابــديــن  ــن  الب الــخــالــق  منحة  بــالــحــاشــيــة:  و

الثانية.  الكتاب اإلسالمي / ط 
اهلل  عبد  أبو  الفقه  أصول  في  المحيط  البحر   -
الزركشي  بهادر  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  الدين  بدر 
لبنان/  العلمية،  الكتب  دار  ٧٩٤هـــ(  )المتوفى: 

بيروت ١٤٢١هـ. 
الوليد  أبو  المقتصد  ونهاية  المجتهد  بداية   -
رشد  بــن  أحمد  بــن  محمد  بــن  أحمد  بــن  محمد 
)المتوفى:  الحفيد  رشــد  بابن  الشهير  القرطبي 

5٩5هـ( دار الحديث - القاهرة :١٤٢5هـ - ٢00٤ م.
- بــدائــع الــصــنــائــع فــي تــرتــيــب الــشــرائــع عــالء 
الكاساني  أحمد  بــن  مسعود  بــن  بكر  ــو  أب الــديــن، 
العلمية  الكتب  دار  58٧هـــ(  )المتوفى:  الحنفي 

الثانية، ١٤06هـ - ١٩86م.
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بن  محمود  محمد  أبو  الهداية  شرح  البناية   -
الغيتابى  حسين  بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد 
العينى )المتوفى: 855هـ( دار  الدين  الحنفى بدر 
األولى، ١٤٢0  لبنان ط  بيروت،  العلمية -  الكتب 

هـ - ٢000 م
الحاجب  ابن  المختصر شرح مختصر  بيان   -
ابن أحمد  القاسم(  الرحمن )أبي  محمود بن عبد 
األصفهاني  الدين  شمس  الثناء،  أبو  محمد،  بن 
المدني،  دار  بقا  مظهر  محمد  ٧٤٩هـــ(  )المتوفى: 

ط١، ١٤06هـ / ١٩86م
- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 
لمسائل المستخرجة أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
حجي  محمد  د  5٢0هـــ(  )المتوفى:  القرطبي  رشد 

وآخرون دار الغرب اإلسالمي، بيروت - لبنان.
لمؤلف:  القاموس  جواهر  من  الــعــروس  تــاج   -
أبو  الحسيني،  الــرّزاق  عبد  بن  محّمد  بن  محّمد 
)المتوفى:  بيدي  الّزَ بمرتضى،  الملّقب  الفيض، 
الناشر:  المحققين  من  مجموعة  تحقيق  ١٢05هـــ( 

دار الهداية.
محمد  خليل  لمختصر  كــلــيــل  واإل ــتــاج  ال  -
العبدري  يوسف  بن  القاسم  أبــي  بن  يوسف  بن 
أبو عبد اهلل المواق المالكي )المتوفى:  الغرناطي، 
١٤١6هــــ- األولـــى،  العلمية  الكتب  دار  8٩٧هــــ( 

١٩٩٤م .
وحاشية  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  تبيين   -
البارعي،  محجن  بن  علي  بن  عثمان  ى:  ِبّيِ

ْ
ل الّشِ

هـ(   ٧٤3 )المتوفى:  الحنفي  يلعي  الز الدين  فخر 
بــن أحــمــد بن  الــديــن أحــمــد بــن محمد  شــهــاب 
)المتوفى:  ِبّيُ 

ْ
ل الّشِ يونس  بن  إسماعيل  بن  يونس 

ق،  ــوال ب  - يــة  األمــيــر الــكــبــرى  المطبعة  ـــ(  ه  ١0٢١
القاهرة األولى، ١3١3 هـ.

ــفــروع عــلــى األصـــول مــحــمــود بن  يــج ال - تــخــر
أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب 
د.  تحقيق  ـــ(  656ه )المتوفى:  ْنجاني  الّزَ الدين 
بيروت   - الرسالة  مؤسسة  صالح  أديــب  محمد 

الثانية، ١3٩8
دراســة  واالصوليين  الفقهاء  عند  التخريج   -
 نظرية تطبيقية تاصيلية د يعقوب بن عبد الوهاب 

البو حسين مكتبة الرشد. 
الدين  شمس  اهلل،  عبد  أبو  والتحبير  التقرير   -
أمير  بابن  المعروف  محمد  بن  محمد  بن  محمد 
)المتوفى:  الحنفي  الموقت  ابــن  له  يقال  و حــاج 

8٧٩هـ( دار الفكر بيروت ١٤١٧هـ - ١٩٩6م.
األصــول  على  الفروع  يج  تخر في  التمهيد   -
ــرحــيــم بـــن الــحــســن بـــن عــلــي اإلســنــوي  عــبــد ال
)المتوفى:  الدين  جمال  محمد،  أبو  الشافعّي، 
الرسالة  مؤسسة  هيتو  حسن  محمد  د.  ٧٧٢هـ( 

- بيروت ط١، ١٤00
األزهري  بن  أحمد  بن  محمد  اللغة  تهذيب   -
(تحقيق:  3٧0ه  )المتوفى:  منصور  أبــو  الــهــروي، 
العربي -  التراث  إحياء  دار  محمد عوض مرعب 

بيروت ط١، ٢00١م
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ألفية  بشرح  والمسالك  المقاصد  توضيح   -
حسن  الدين  بــدر  محمد  أبــو  المؤلف:  مالك  ابــن 
المصري  المرادي  علّي  بن  اهلل  عبد  بن  قاسم  بن 
عبد  وتحقيق:  شرح  ٧٤٩هـــ(  )المتوفى:  المالكي 
ط١  الــعــرب،  الفكر  دار  سليمان،  علي  الرحمن 

١٤٢8هـ - ٢008م.
محمود  ــن  ب أمــيــن  محمد  الــتــحــريــر  تيسير   -
البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي )المتوفى: 

٩٧٢هـ( دار الفكر - بيروت.
بن يوسف  اهلل  الفقه عبد  تيسيُر علم أصول   -
العنزي  الجديع  اليعقوب  يعقوب  بن  عيسى  بن 
األولــى، ١٤١8 هـ -  لبنان  بيروت -  الريان  مؤسسة 

١٩٩٧ م.
ــمــؤلــف: مــحــمــد بن  - الــجــامــع الــصــحــيــح ال
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد 
يق  البار فتح  ترقيم  ٢56هـ(حسب  )المتوفى:  اهلل 

دار الشعب - القاهرة ط ١، ١٤0٧ - ١٩8٧.
بن  محمد  الترمذي  سنن   - الكبير  الجامع   -
عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، 
معروف  عواد  بشار  ٢٧٩هـــ(  )المتوفى:  عيسى  أبو 

دار الغرب اإلسالمي - بيروت ١٩٩8 م
- الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على 
بن محمد  بن علي  الكريم  الراجح عبد  المذهب 

النملة مكتبة الرشد - ط١، ١٤٢0 هـ - ٢000 م.
المحلي  الجالل  شرح  على  العطار  حاشية   -
على جمع الجوامع: حسن بن محمد بن محمود 

الكتب  دار  ١٢50هـــ(  )المتوفى:  الشافعي  العطار 
العلمية.

ى الكبير المؤلف / العالمة أبو الحسن  - الحاو
ردى دار النشر / دار الفكر - بيروت. الماو

- الذخيرة أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
بالقرافي  الشهير  المالكي  الرحمن  يس بن عبد  إدر
سعيد  حجي،  محمد  تحقيق:  68٤هـ  )المتوفى: 
أعــراب،مــحــمــد بــو خــبــزة دار الــغــرب اإلســالمــي- 

بيروت األولى، ١٩٩٤ م.
- رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، 
عابدين  الــعــزيــز  عــبــد  ــن  ب عــمــر  ــن  ب أمــيــن  محمد 
الدمشقي الحنفي )المتوفى: ١٢5٢هـ( دار الفكر-

بيروت، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
الحاجب:  ابــن  مختصر  عن  الحاجب  رفــع   -
السبكي  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج 
عادل  معوض،  محمد  علي  ٧٧١هـــ(  )المتوفى: 
أحمد عبد الموجود عالم الكتب - لبنان / بيروت 

ط١، ١٩٩٩م - ١٤١٩هـ.
الفقه  أصول  في  المناظر  وجنة  الناظر  روضة   -
محمد  أبــو  حنبل:  بن  أحمد  ــام  اإلم مذهب  على 
موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة 
بابن  الشهير  الحنبلي،  المقدسي  الجماعيلي 
قدامة المقدسي )المتوفى: 6٢0هـ( مؤسسة الرّيان 

ط٢ ١٤٢3هـ-٢00٢م.
- سنن ابن ماجه ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد 
يني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى:  بن يزيد القزو
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٢٧3هـ( محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب 
العربية. 

بن  ســلــيــمــان  داود  أبـــو  داود  أبـــي  ســنــن   -
األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
محمد  ٢٧5هـ(  )المتوفى:  ِجْستاني  الّسَِ األزدي 
ية،  العصر المكتبة  الحميد  عبد  الدين  محيي 

بيروت  - صيدا 
عمر  بن  علي  الحسن  أبــو  الدارقطني  سنن   -
بن  النعمان  بن  مسعود  بن  مهدي  بن  أحمد  بن 
دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 385هـ( دار 
المعرفة - بيروت، ١386 - ١٩66 السيد عبد اهلل 

هاشم يماني المدني.
أبو  النقي  الجوهر  ذيله  وفي  الكبرى  السنن   -
مؤلف  البيهقي  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  بكر 
ــن عثمان  ــديــن عــلــي ب الــنــقــي: عـــالء ال الــجــوهــر 
دائرة  مجلس  التركماني  بابن  الشهير  المارديني 
المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر 

آباد ط١ ١3٤٤ هـ.
وحاشية  السيوطي  بــشــرح  النسائي  سنن   -
ــو عــبــد الــرحــمــن أحــمــد بــن شعيب  الــســنــدي أبـ
المعرفة  دار  ــتــراث  ال تحقيق  مكتب  الــنــســائــي: 

بيروت -ط 5١٤٢0هـ.
التنقيح  التوضيح لمتن  يح على  التلو - شرح 
عمر  بــن  مسعود  الــديــن  سعد  الــفــقــه:  أصـــول  فــي 
زكريا  ٧٩3هــــ(:  )المتوفى:  الشافعي  التفتازاني 
لبنان   - بــيــروت  العلمية  الكتب  دار  عــمــيــرات 

الطبعة األولى ١٤١6 هـ - ١٩٩6 مـ
ــمــؤلــف: شــمــس الــديــن  ــزركــشــي ال - شـــرح ال
الحنبلي  المصري  الزركشي  اهلل  عبد  بن  محمد 
ــــــ( الـــنـــاشـــر:دار الــعــبــيــكــان  )الــمــتــوفــى: ٧٧٢هـ

األولى،١٤١3 هـ- ١٩٩3 م
شهاب  العباس  ــو  أب الفصول  تنقيح  شــرح   -
يس بن عبد الرحمن المالكي  الدين أحمد بن إدر
الشهير بالقرافي )المتوفى: 68٤هـ( طه عبد الرؤوف 
سعدشركة الطباعة الفنية المتحدة األولى، ١3٩3 

هـ - ١٩٧3 م
- شرح مختصر الروضة سليمان بن عبد القوي 
نجم  الربيع،  أبــو  الصرصري،  الطوفي  الكريم  بن 
الدين )المتوفى: ٧١6هـ: عبد اهلل بن عبد المحسن 

التركي مؤسسة الرسالة األولى، ١٤0٧ هـ / ١٩8٧ م
علي  بن  الحسين  بن  أحمد  اإليمان  شعب   -
ــو بكر  ــردي الــخــراســانــي، أب ــَرْوِج ــْس ــُخ بــن مــوســى ال
العلي  عبد  الدكتور  ٤58هـــ(  )المتوفى:  البيهقي 
عبد الحميد حامد أشرف على تحقيقه  وتخريج 
الــدار  صاحب  الــنــدوي،  أحمد  مختار  أحاديثه: 
السلفية ببومباي - الهند ط١، ١٤٢3 هـ - ٢003 م 

الــزهــاوي  سعيد  محمد  بــن  امــجــد  الشيخ   -
ناصر  احمد  كاظم  تأليف  االسالمي  العالم  عالم 
المشايخي انوار دجلة - بغداد ١٤٢٤ه-٢003م ط ٢ 
- العلل البن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن 
التميمي،  الــمــنــذر  بــن  يــــس  إدر بــن  مــحــمــد  بــن 
ــرازي ابـــن أبـــي حــاتــم )الــمــتــوفــى:  ــ الــحــنــظــلــي، الـ



489
ى الزهاوية« »التخريجات األصولية للفتاو

أ.م.د. صالح أحمد شالل

د/  وعناية  بإشراف  الباحثين  من  فريق  3٢٧هـــ( 
عبد  بــن  خــالــد  د/  و  الحميد  اهلل  عبد  بــن  سعد 
الرحمن الجريسي مطابع الحميضي األولى، ١٤٢٧ 

هـ - ٢006 م
ــول الــفــقــه عــبــد الـــوهـــاب خــالف  - عــلــم أصــ
شباب   - الــدعــوة  مكتبة  ـــ(:  ١3٧5هــ )المتوفى: 

األزهر )عن الطبعة الثامنة لدار القلم(
عبد  بــن  محمد  الــديــن  كــمــال  القدير  فتح   -
الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى: 

86١هـ( دار الفكر
الفية الحديث للعراقي  - فتح المغيث بشرح 
شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 
)المتوفى: ٩0٢هـ( علي حسين علي مكتبة السنة 

- مصر األولى، ١٤٢٤هـ / ٢003م
طاهر  ــو  أب الــديــن  مجد  المحيط  الــقــامــوس   -
زآبادى )المتوفى: 8١٧هـ(  محمد بن يعقوب الفيرو
ــتـــراث فـــي مــؤســســة الــرســالــة  مــكــتــب تــحــقــيــق الـ
بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي الناشر: مؤسسة 
لبنان  بيروت -  يع،  والتوز والنشر  الرسالة للطباعة 

الثامنة، ١٤٢6 هـ - ٢005 م.
- قرة العينين برفع اليدين في الصالة محمد 
البخاري،  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن 
أحمد  تحقيق  ـــ(  ٢56هـ )الــمــتــوفــى:  اهلل  عبد  ــو  أب
ط  يت  الكو يع،  والتوز للنشر  األرقــم  دار  يف  الشر

األولى، ١٤0٤ هـ - ١٩83 م.

المظفر، منصور  أبو  األصول  في  األدلة  قواطع   -
ى  ز الــمــرو أحمد  ابــن  الجبار  عبد  بــن  محمد  بــن 
ــم الــشــافــعــي  الــســمــعــانــي الــتــمــيــمــي الــحــنــفــي ثـ
حسن  محمد  حسن  محمد  ٤8٩هــــ(  )المتوفى: 
بيروت،  العلمية،  الكتب  الشافعيدار  اسماعيل 

لبنان األولى، ١٤١8هـ/١٩٩٩م.
من  ومايتبعها  األصــولــيــة  والــفــوائــد  الــقــواعــد   -
أبو  الــديــن  عــالء  الــلــحــام،  ابــن  الفرعية  األحــكــام 
البعلي  بـــن عــبــاس  مــحــمــد  بـــن  الــحــســن عــلــي 
الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 803هـ( عبد الكريم 

الفضيلي المكتبة العصرية ١٤٢0 هـ - ١٩٩٩م.
ــول فــخــر اإلســـالم  ــ كــشــف األســـــرار عـــن أص  -
عالء  محمد،  بن  أحمد  بن  العزيز  عبد  الــبــزدوي 
ــديــن الــبــخــاري )الــمــتــوفــى: ٧30هـــــ( عــبــد اهلل  ال
محمود محمد عمر دار الكتب العلمية - بيروت 

الطبعة األولى ١٤١8هـ/١٩٩٧م.
مكرم  بــن  محمد  الــمــؤلــف:  الــعــرب  لسان   -
منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن 
٧١١هـ(  )المتوفى:  يقى  فر اإل يفعى  الرو األنصاري 
 - الثالثة  الطبعة:  بيروت   - صــادر  دار  الناشر: 

١٤١٤ هـ .
يــة  ر دو مجلة   - اإلسالمية  البحوث  مجلة   -
تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية 

واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.
بن  عمر  بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو  المحصول   -
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر 
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ـــ(  606ه )المتوفى:  ــري  ال خطيب  ــرازي  الـ الــديــن 
العلواني  الدكتور طه جابر فياض  دراسة وتحقيق: 

مؤسسة الرسالة الثالثة، ١٤١8هـ - ١٩٩٧.
القاضي محمد  الفقه  المحصول في أصول   -
أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي  بن عبد اهلل 
اليدري  علي  حسين  5٤3هـ(  )المتوفى:  المالكي 
- سعيد فودة دار البيارق - عمان األولى، ١٤٢0هـ 

.١٩٩٩ -
أحمد  بــن  علي  محمد  أبــو  ثــار  بــاآل المحلى   -
الظاهري  القرطبي  األندلسي  حــزم  بن  سعيد  بن 

)المتوفى: ٤56هـ( دار الفكر - بيروت.
يــن الــديــن  - مــخــتــار الــصــحــاح الــمــؤلــف: ز
بـــن عــبــد  بــكــر  ــي  ــ أب بـــن  ــو عــبــد اهلل مــحــمــد  ــ أب
ـــ(  ــرازي )الــمــتــوفــى: 666هـ ــ الــقــادر الــحــنــفــي ال
ــنــاشــر:  الــمــحــقــق: يـــوســـف الــشــيــخ مــحــمــدال
النموذجية،بيروت-  -الدار  ية  العصر المكتبة 

١٩٩٩م.   / صيداالخامسة،١٤٢0هـ 
- المختصر في أصول الفقه على مذهب اإلمام 
أحمد بن حنبل ابن اللحام، عالء الدين أبو الحسن 
الدمشقي  البعلي  عــبــاس  ــن  ب محمد  ــن  ب عــلــي 
بقا  مظهر  محمد  د.  803هـــ(  )المتوفى:  الحنبلي 

جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة.
- المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل 
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم 
عبد  د.  ١3٤6هــــ(  )المتوفى:  بـــدران  محمد  بــن 
 - الرسالة  مؤسسة  التركي  المحسن  عبد  بن  اهلل 

بيروت الثانية، ١٤0١هـ.
شيوخها  وترجم  يخها  وتار ابي  االمام  مدرسة   -

ومدرسيها وليد االعظمي.
اهلل  عبد  أبــو  الصحيحين  على  المستدرك   -
يه  كم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدو الحا
بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
تحقيق:  ٤05هـــ(  )المتوفى:  البيع  بابن  المعروف 
 - العلمية  الكتب  دار  عطا  القادر  عبد  مصطفى 

بيروت األولى١٤١١ هـ- ١٩٩0م.
محمد  بــن  محمد  حــامــد  أبــو  المستصفى   -
عبد  505هـ(محمد  )المتوفى:  الطوسي  الغزالي 
السالم عبد الشافي دار الكتب العلمية ط١، ١٤١3 

هـ - ١٩٩3 م.
شيبة،  أبي  بن  بكر  أبو  شيبة  أبي  ابن  مسند   -
بــن عــثــمــان بن  إبــراهــيــم  ــن  ب بــن محمد  عــبــد اهلل 
بن  عــادل  ٢35هــــ(  )المتوفى:  العبسي  خواستي 
دار  الــمــزيــدي  فريد  بــن  أحمد  و  ــعــزازي  ال يوسف 

الوطن - ط١، ١٩٩٧م.
عبداهلل  ــو  أب حنبل  بــن  أحــمــد  ــام  اإلمـ مسند   -

الشيباني: مؤسسة قرطبة - القاهرة. 
النعمان  حنيفة  أبــي  األعظم  ــام  اإلم مسند   -
بن  اهلل  عبد  محمد  أبــو  تعالى  الكوفي  ثابت  بن 
محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل الحارثي 
البهرائجي  الرحمن  لطيف  هـــ(   3٤0( البخاري 
ط١  المكرمة  مكة   - اإلمدادية  المكتبة  القاسمي 

١٤3١ هـ - ٢0١0 م.
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العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند   -
 عن العدل إلى رسول اهلل� مسلم بن الحجاج 
أبـــو الــحــســن الــقــشــيــري الــنــيــســابــوري )الــمــتــوفــى: 
٢6١هـ(لمحقق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء 

التراث العربي - بيروت.
محمد  تيمية  آل  الفقه  أصــول  في  المسودة   -

محيي الدين عبد الحميد دار الكتاب العربي.
الكبير  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح   -
الحموي،  ثم  الفيومي  علي  بن  محمد  بن   أحمد 
المكتبة  ـــ(  ــ ٧٧0ه نحو  )الــمــتــوفــى:  الــعــبــاس  أبــو 

العلمية - بيروت.
بن  اهلل  عبد  بكر  أبــو  شيبة  أبــي  ابــن  ُمصنف   -
محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي )١5٩- ٢35 
الحميضي  مطابع  عــوامــة.  محمد  تحقيق:  هـــ( 

األولى، ١٤٢٧ هـ - ٢006 م.
- المعجم الكبير سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني  القاسم  أبــو  الشامي،  اللخمي  مطير  بن 
ــن عــبــد المجيد  ب )الــمــتــوفــى: 360هـــــ( حــمــدي 

السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية- القاهرة. 
محمد  الوليد  أبــو  الممهدات:  المقدمات   -
بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 5٢0هـ(: دار 

الغرب اإلسالمي األولى، ١٤08 هـ - ١٩88 م.
- مـــن اعــــالم الـــدعـــوة والـــحـــركـــة االســالمــيــة 
سليمان  عقيل  اهلل  عبد  المستشار  الــمــعــاصــرة 
مصر-القاهرة  االسالمية  والنشر  يع  دارالتوز العقيل 

ط 3 ١٤٢6.

ــُمــَقــاَرِن 
ْ
ال الِفْقِه  ــوِل  ُصـ

ُ
أ ــِم 

ْ
ِعــل في  ُب 

َّ
ــُمــَهــذ

ْ
ال  -

ًة(  تطبيقّيَ ًة  ّيَ نظر دراسًة  ودراستها  لمساِئِله  )تحريٌر 
مكتبة  النملة  محمد  بــن  علي  بــن  الكريم  عبد 

الرشد - ط١: ١٤٢0 هـ - ١٩٩٩ م.
- الــمــوافــقــات إبــراهــيــم بــن مــوســى بــن محمد 
)المتوفى:  بالشاطبي  الشهير  الغرناطي  اللخمي 
٧٩0هـ( أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان دار 

ابن عفان ط١ ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.
عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  الموطأ   -
محمد  ١٧٩هـــ(:  )المتوفى:  المدني  األصبحي 
 - سلطان  بن  زايد  مؤسسة  األعظمي  مصطفى 

.٢00٤ ١٤٢5 هـ -  أبو ظبي - ط١، 
- نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد 
الريسوني: الدار العالمية للكتاب اإلسالمي الثانية 

- ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢م.
عبد  الــوصــول:  منهاج  شــرح  الــســول  نهاية   -
الشافعّي،  اإلسنوي  علي  بن  الحسن  بن  الرحيم 
دار  ٧٧٢هـــ(:  )المتوفى:  الدين  جمال  محمد،  أبو 
ـــ-  ١٤٢0ه ط١  -بيروت-لبنان:  العلمية  الكتب 

١٩٩٩م.
تاليف  ثـــر  واأل الحديث  غريب  فــي  النهاية   -
بن  محمد  بن  المبارك  السعادات  أبو  الدين  مجد 
ثير  محمد بن محمد ابن عبد الكريم الجزري ابن األ
ى  الــزاو أحمد  طاهر  تحقيق:  606هــــ(  )المتوفى: 
 - العلمية  المكتبة  الطناحي  محمد  محمود   -

بيروت، ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م.



عبد  الجوامع  جمع  شرح  في  الهوامع  همع   -
ــديــن السيوطي  ال بــكــر، جـــالل  أبـــي  ــن  ب الــرحــمــن 
هنداوي  الحميد  عبد  تحقيق  ٩١١هـــ(  )المتوفى: 

المكتبة التوفيقية - مصر.

* * *


