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 َكسَة

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ 
اؿُس هلل ضب ايعاملني ، ٚايصالة ٚايػالّ عًى أؾرطف املطغرًني      

 غٝسْا قُس ٚعًى آي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ أمجعني . 
 ٚبعس

ت مما ال ؾو ؾٝ٘ إٔ ايصى ٜؿاٖس ايعامل اإلغالَى ؾى ايّٝٛ ٚاألظَا
، ٕ أى أظَة َٔ املُهٔ ايتػًب عًٝٗرا  تى ؼٝاٖا األَة اإلغالَٝة ٜالسغ أاي

َٚٔ ايٝػري ايٛصٍٛ إىل سًٗا غٛاء ناْت اقتصازٜة أٚ ادتُاعٝة أٚ غٝاغٝة 
ألٕ ٖصٙ املؿهالت أططٖا ٚاضشة َٚعًَٛة ٚال ٜكسّ عًى ايتشسخ  ، أٚ ؾٓٝة

ٚبايتاىل ال ٜػتطٝع أسس َٔ  ، ؾٝٗا إال أٌٖ ايتدصص ايسقٝل ؾى ٖصٙ األَٛض
 ٘ ؾُٝا ال ٜعًِ َٔ ٖصٙ األَٛض . ايٓاؽ إٔ ٜكشِ ْؿػ

أَا األظَة ايترى ال ٜٛدرس  را سرٌ درصضى إىل ا ٕ ٖرى  األظَرة        
املٓسٚب ٚاملهرطٚٙ ٚاؿرطاّ   ٚايٛادب ٚقطٝة األسهاّ املتُجًة ؾى  ،ايؿكٗٝة(
ٚنًٓرا َػرًُٕٛ   ، يًذُٝرع   ا، ٚشيو ألٕ ايٓاؽ ٜعتربٕٚ ايسٜٔ ًَهٚاملباح 
إٔ ْتشسخ ؾى  مجٝعا َٚٔ سكٓا ؟!  ذط بعطٓا عًى بع  ؾى شيووؾًُاشا 

ًٓاؽ إٔ ايسٜٔ نً٘ دعئٝات ؾٝ٘ ايتؿػري ٚاؿسٜح ، أَٛض ايسٜٔ ، ٚمل ٜتطح ي
ٚيهٌ دعئٝة َٔ ٖصٙ اؾعئٝات أًٖٗا ، ٚؾٝ٘ ايعكٝسة ، ٚؾٝ٘ ايٛعغ ٚاإلضؾاز 

ِٖ أقسض ايٓاؽ عًى اؿسٜح ٚبٝإ ٚد٘ ايصٛاب ؾرى  ، ٚاملتدصصٕٛ ؾٝٗا 
 ساز ايٓاؽ ممٔ مل ٜسضؽ أصٍٛ ٖصٙ ايعًرّٛ إٔ   ؾهٝـ ول، ٖصٙ اؾعئٝة 

ؾأصبح ايسٜٔ َطتعا ٚنأًل َباسا يهٌ َٔ ٜطٜرس   ؟! بسيٛٙ ىلسٜتشسخ ؾٝٗا ٜٚ
 . ٜػتٓس إيٝٗاإٔ ٜتشسخ بسٕٚ ضٛابط ٚأصٍٛ 
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 األسهراّ   قطرٝة ٚإْٓى أقصس بايسٜٔ ٖٓا  فاٍ األسهاّ ٚايؿتٛى( 
ٛ   ايتهًٝؿٝة اـُػة( عغ ٚاإلضؾراز ٚايػرًٛى   ، أَا بكٝة ؾطٚع ايرسٜٔ َرٔ اير

 ٚايرتغٝب ٚايرتٖٝب ؾٗى فاٍ ٚاغع يهٌ َٔ ٜطٜس إٔ ٜتشسخ . 
تهُٔ ؾى  قطٝة ايؿتٛى ٚإصساض سهِ( أٜا نإ ايؿعًٝة ٚيهٔ األظَة 

ٔ  رتتب عًى شيرو ٜٚصـ ٖصا اؿهِ ؾى ايؿطٜعة اإلغالَٝة ، مما  سررية   َر
ؾى ظرٌ  خاصة  ؟ٔ ٜأخصٕٚ ايؿتٛى ؾسٜسة يعٛاّ ايٓاؽ ، َٔ ٜصسقٕٛ ٚمم

ٖصا ايتكسّ ايطٖٝب ؾى فاٍ ايؿطائٝات ٚمساع ؾتٛى َٔ ٖٓرا ٚؾترٛى َرٔ    
ٖٓاى ؽايـ األخطى ؾٛقع ايٓاؽ ؾى سرية ؾسٜسة ، ٚأصبح األَط عل أظَة 

 سكٝكٝة ؼتاز إىل ٚضع سٌ  ا َٚعاؾتٗا ؾى إطاض ايؿطٜعة اإلغالَٝة . 
تدصصني نٌ ٖصا أسعْٓى نُا وعٕ نجريًا َٔ املػًُني ٚنجريا َٔ امل

 ، ؾى فاٍ األسهاّ ، ؾسعاْى شيو إٔ أتٓاٍٚ ٖصٙ األظَة ؾرى ٖرصا ايبشرح   
ٚٚضعٗا ؾى إطاض ايؿك٘ اإلغالَى ، ٚؽؿٝـ سستٗا ، يعًى أغِٗ ؾى سًٗا 

 ٚأقٛاٍ ايعًُاء األدالء . 
 بشح إىل َكسَة ٚأضبعة َباسح ، ٚخامتة . ٚقس قُت بتكػِٝ ٖصا اي

 املكسَة  -
ظَة ايؿكٗٝرة املعاصرطة َٚصرازض اغرتكاء     املبشح األٍٚ : أغباب األ -

 األسهاّ ايؿطعٝة ؾى ايٛقت املعاصط 
 ٚاؾتٌُ ٖصا املبشح عًى َطًبني : 

 : أغباب األظَة ايؿكٗٝة املعاصطة .  املطًب األٍٚ   
َصررازض اغررتكاء األسهرراّ ايؿررطعٝة ؾررى ايٛقررت  املطًررب ايجرراْى :  

 املعاصط . 
٘ اإلغالَى ٚايتعطٜـ ببع  املبشح ايجاْى : ضٛابط ايؿتٛى ؾى ايؿك -

 املصطًشات ايؿطعٝة. ٚتطُٔ ٖصا املبشح َطًبني : 
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 ايتعطٜـ ببع  املصطًشات ايؿطعٝة .املطًب األٍٚ : 
 ضٛابط ايؿتٛى ؾى ايؿك٘ اإلغالَى .  املطًب ايجاْى :

 املبشح ايجايح : ايعًّٛ ايتى هب عًى ايؿكٝ٘ إٔ ًِٜ بأصٛ ا .  -
 طتبة عًى األظَة ايؿكٗٝة املعاصطة . املبشح ايطابع : ا ثاض امل -

 ٚتؿتٌُ عًى ايتٛصٝات ٚاملكرتسات . :  اـامتة
، هعٌ ٖصا ايعٌُ ؾى َٝعإ سػٓاتى إٔ –تعاىل  –ٚأخريًا : أغأٍ اهلل 

ٚإٔ ٜطظقٓى ؾٝ٘ ٚؾى غريٙ اإلخالص ، ٚسػٔ ايكبٍٛ ، ٚأنٕٛ قس غاُٖت 
 إْ٘ عًى َا ٜؿاء قسٜط .  –ؾى سٌ ٖصٙ األظَة 

 ايًِٗ عًى غٝسْا قُس ٚعًى آي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ .ٚصًى 

 

 الدكتور
 رمضان السيد القطان

 مدرس الفقه العام
 كلية الشريعة والقانون

 )دمههور(



 

 األزمة الفقوية املعاصرة وأثرها على الفتوى (199)

 املبحح األّل
 أسباب األشمة الفكَٔة املعاصسة 

 ّمصادز استكاء األحكاو الصسعٔة فى الْقت املعاصس
 صسة .املطلب األّل : أسباب األشمة الفكَٔة املعا    

ٚميهٔ تًدٝص أغباب األظَة ايؿكٗٝة ؾى األَٛض ا تٝة أتٓاٚ ا َٔ     
 خالٍ عسة ؾطٚع : 

 الفسع األّل : تعدد الدعاة ّالْعاظ ّتصدز كجري مً غري املتخصصني للفتْى. 
ألٕ شيرو ٜػراعس   ، األصٌ إٔ تعسز ايسعاة ٚايٛعاظ ظاٖطة إهابٝرة  

تب عًٝ٘ اغرتٝعاب نرٌ املػرتُعني    مما ٜرت ، عًى تٓٛع األغايٝب ؾى ايسعٛة
يًدطاب ايكطآْى َٚٓاغبت٘  ِ ، ؾايصى ال ٜٓؿع٘ أغًٛب زاعٝة َعرني ، قرس   

، ٚيهرٔ ا ثراض ايػرًبٝة     ٜٓؿع٘ أغًٛب ٚططٜكة زاعٝة آخط ، ٚنصيو ايٛعاظ
 ايتى تطتبت عًى تعسز ايسعاة ناْت نجرية َٚؤملة. 

ى تٛدٝ٘ ايٓاؽ ٚشيو ألٕ ايساعٝة أٚ ايٛاعغ يٛ اقتصط ؾى خطاب٘ عً
إىل ايػًٛى اؿػٔ ، ٚسػٔ عالقتِٗ باهلل ٚقطبِٗ َٓ٘ ، ٚإصالح عالقرتِٗ  
باـًل ، ٚأَط ايرتغٝب ٚايرتٖٝب ؾى أَٛض ا خطة يهإ شيو أْؿع ٚأدسى 

 يًٓاؽ .
ٚيهٔ يألغـ ايؿسٜس ػس ايساعٝة ٚايرٛاعغ ٜتدطرى ٖرصٙ املٓطكرة     

ٚاؿهِ عٓسَا ٜػأٍ ٖٚٛ  ٜٚسخٌ ؾى فاٍ األسهاّ ايؿكٗٝة ، ؾٝتطٛع بايؿتٛى
ٜٚعٔ إٔ فطز ايسعٛة ٚاإلضؾاز تؤًٖ٘ يصيو ، خاصة إشا  ، غري َؤٌٖ يصيو

نإ ٖصا ايساعٝة أٚ ايٛاعغ ٜػأٍ عًى ؾاؾات ايتًؿاظ ٚغريٙ ، ؾٝدٛض ؾى 
اإلدابة ٚيٝؼ عٓسٙ َٔ ايطٛابط ايؿطعٝة يًؿتٛى ، ٜٚتصٛض إٔ املػأية فطز 

 .  ٚدٗة ْعط وًًٗا ٜٚبسى ؾٝٗا ضأٜ٘
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ٚاملؿهًة إٔ املػتُع ال ٜػتطٝع ايتُٝٝع بني أٌٖ ايتدصص ٚبني أٌٖ 
ايسعٛة ، ٖٚٛ َعصٚض ؾى شيو ، ٚيهٓى أخاطب املُاضغني يًسعٛة إٔ ٜتكٛا 

ٜٚكتصطٚا ؾى خطابِٗ عًى ايٛعغ ٚال ٜسخًٛا َٓطكة األسهاّ  -تعاىل  -اهلل 
 ايؿكٗٝة ستى ال ًٜبػٛا عًى ايٓاؽ زِٜٓٗ . 

ؾاغأيٛا أٌٖ ايصنط إٕ  طإٓ ايهطِٜ يصيو ؾكاٍ تعاىل : ٚيكس ٚدٗٓا ايك
 . (1 (نٓتِ ال تعًُٕٛ

َٔ ٜٓهط بعجة ايطغٌ َٔ ايبؿط  –تعاىل  –ٚد٘ ايسالية : يكس أَط اهلل 
إٔ ٜػأيٛا أٌٖ ايعًِ َٔ األَِ نايٝٗٛز ٚايٓصاضى ٚغائط ايطٛائـ ، ٌٖ نإ 

 .(2  ايطغٌ ايصٜٔ أتِٖٛ بؿطًا أٚ َالئهة ؟

اّ ايكططبى : ٜطٜس أٌٖ ايتٛضاة ٚاإللٌٝ ايصٜٔ آَٓٛا بايٓبى ٜكٍٛ اإلَ
–– ا مل قاٍ غؿٝإ : مساِٖ أٌٖ ايصنط ألِْٗ ناْٛا ٜصنطٕٚ خرب األْبٝاء مم

أضاز بايرصنط ايكرطإٓ ، أى ؾاغرأيٛا املرؤَٓني     : تعطؾ٘ ايعطب ، قاٍ ابٔ ظٜرس  
 .(3 ايعاملني عٔ أَط ايكطإٓ

 لكسمية :ّٓفَه مً ّدُ الداللة مً اآلٓة ا
إٔ ايصى ال ٜعًِ ؾٝئا ٜػأٍ عٓ٘ أٌٖ ايصنط ٚايتدصص ٚايعًِ ؾرى  
شيو ، ٚهب عًى أٌٖ ايعًِ ٚايتدصص أال هٝبٛا إال مبا ٜعًُٕٛ إٕ ناْٛا 

 َٔ أٌٖ ٖصا ايصنط. 

                                                 

 .(7غٛضة األْبٝاء دعء َٔ ا ٜة ضقِ   (1)

 .279/ 3تؿػري ابٔ نجري : در (2)

 .4312/ 7اؾاَع ألسهاّ ايكطإٓ يًكططبى در (3)
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ٜكرٍٛ:   – –عٔ ظٜس بٔ أبى عبٝس عٔ غًُة قاٍ : مسعت ايٓبرى  
 .(1 (َٔ ٜكٌ عًىَّ َا مل أقٌ ؾًٝتبٛأ َكعسٙ َٔ ايٓاض 

ٜٚؿِٗ َٔ َٓطٛم ٖصا اؿسٜح : إٔ ايصى ٜتعطض يإلدابة عٔ َػأية 
َّ ، ٖٚٛ ال ٜعًِ ؾًٝٓتعط َكعسٙ َٔ ايٓاض ؼ سهًُا ألْ٘ ظٛاب٘ عُا ال ٜعًِ قس ب

ؾى ايكطإٓ أٚ إٔ تهٕٛ أتت بٗا ايؿطٜعة إَا  ٚاألسهاّ ايتىيًٓاؽ أٚ ؾتٛى ، 
ؾٝهٕٛ صاسب٘ مبجابة أْ٘ قاٍ ، ايػٓة ايٓبٜٛة ، ؾإشا مل ٜهٔ اؿهِ صشٝشا ؾى 

َا مل ٜكٌ أى نصب عًٝ٘ ٚيصيو اغتشل إٔ ٜتبٛأ َكعرسٙ   - –عًى ايٓبى 
 َٔ ايٓاض. 

 ٓكْل اإلماو ابً الكٔه : 
ٜعتُرس ايعًرِ مبرا ٜبًرؼ      –غبشاْ٘ ٚتعاىل  -ٚملا نإ ايتبًٝؼ عٔ اهلل 

ايعًِ ٚايصسم ؾٝ٘ ، مل تصًح َطتبة ايتبًٝؼ بايطٚاٜة ٚايؿتٝا إال َٔ اتصـ بر 
، صازقا ؾٝ٘ ، ٜٚهٕٛ َع شيو سػٔ ايططٜكة ، مبا ٜبًؼٚايصسم ، ؾٝهٕٛ عاملا 

، عسال ؾى أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ َتؿاب٘ ايػط ٚايعالْٝة ؾرى َسخًر٘    ايػريةَطضى 
ٚإشا نإ َٓصب ايتٛقٝع عٔ املًٛى باحملٌ ايصى ال ٜٓهرط   ، ٚكطد٘ ٚأسٛاي٘

ايػٓٝات ، ؾهٝرـ مبٓصرب   ؾطً٘ ، ٚال هٌٗ قسضٙ ، ٖٚٛ َٔ أعًى املطاتب 
 .(2  ايتٛقٝع عٔ ضب األضض ٚايػُٛات ؟

 الفسع الجاىى : عدو االطنئياٌ للنؤسسات السمسٔة فى الفتْى .
نصيو َٔ األغباب ايتى أزت إىل ٖصٙ األظَة إٔ نرجريا َرٔ ايٓراؽ    

ٜٚعتربٖا  ، خاصة ايؿباب املتسٜٔ ال ٜطُئٔ يًُؤغػات ايطمسٝة ؾى ايؿتٛى
 ٚيصاٚبايتاىل تهٕٛ ؾتٛاٖا إلضضاء ايٓعاّ ٚاؿانِ ،  ،انَِؤغػات تابعة يًش

ًٜذأ ٖصا ايؿاب املتسٜٔ ٚيألغـ غريٙ أٜطا إىل ايسعاة األسطاض، غري ايتابعني 
                                                 

 .  –/ نتاب ايعًِ / باب اثِ َٔ نصب عًى ايٓبى 1/31صشٝح ايبداضى : در (1)

 .1/19إعالّ املٛقعني عٔ ضب ايعاملني : در (2)
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ٚنصيو ػس نجريا ، ملؤغػات ايسٚية ٜػتُعٕٛ َِٓٗ ٜٚأخصٕٚ َِٓٗ ايؿتٛى 
ؾإشا صرسضت ؾترٛى َرٔ     ، َٔ ايسعاة ٜؿٖٕٛٛ ٖصا األَط ؾى أعني ايؿباب

املؤغػة ايطمسٝة ؽايـ َصٖب ٖصا ايساعٝة ٚايٛاعغ أٚ ؽايـ َا ٜأخص بر٘  
َٔ ضأى ؾكٗى َٔ ؾٝذ غابل ي٘ ، ؾٝعكب عًى ؾتٛى املؤغػة ايطمسٝة بأْٗا 

 ػت َبٝٓة عًى أغؼ ؾرطعٝة ، ؾتػركط  ٚيٝ، ؾتٛى إلضضاء ايٓعاّ ٚاؿانِ 
ؾتٛاٖا َٚا  ٚبايتاىل ال ٜجكٕٛ ؾى ،ٚضدا ا َٔ أعني َٔ ٜػتُعٕٛ  ا ةاملؤغػ

 ٜصسض عٓٗا . 
 ّمجال ذلك : 

إشا أصسضت املؤغػة ايسٜٓٝة ايطمسٝة ؾتٛى بأْ٘ هٛظ إٔ تهٕٛ ظناة 
ايؿطط  قُٝة َايٝة( ال  عٝٓٝة( ، ٚسسزت َبًػا َعٝٓا  ا ، ػس َٔ ميًٕٝٛ إىل 
إخطادٗا عٝٓا ، ٜعٝبٕٛ عًى املؤغػة ؾتٛاٖا ٚوكطٕٚ َٔ ؾأْٗا ٜٚصرٛضٕٚ  

هالّ كايـ يًػٓة ٚايؿطٜعة ٚأِْٗ ٜؿتٕٛ بصيو ملصرًشة  يًؿباب إٔ ٖصا اي
 ايسٚية . 

 مجال آخس : 
ؾى ضؤٜا ٖالٍ ضَطإ إشا أخصت املؤغػة ايسٜٓٝة بٓاء عًرى ايطؤٜرا   

ٚمل ٜعٗط ا الٍ عٓسْا ٚظٗرط ؾرى بًرس آخرط خاصرة      ، باعتباض ٖالٍ نٌ بًس 
ايؿرباب   يػٓةٍ َباؾطة عًى أيػٓة عٛاّ ايٓاؽ ٚأؾإٕ ايصى ٜكا (ايػعٛزٜة 

ٚيصيو خايؿِٖٛ ؾى ايطؤٜا  ،املتسٜٔ بإٔ ايسٚية عالقتٗا غري طٝبة بايػعٛزٜة 
ؾتشٍٛ األَط إىل ؾتٛى غٝاغٝة تطضى اؿانِ ٚايٓعاّ ٚيٝؼ ؾتٛى  ، ٚايصٝاّ

 ؾطعٝة . 
ٚيصيو أقٍٛ : إٕ ٖصٙ ايٓعطة يًُؤغػات ايسٜٓٝة ايطمسٝة ٚضدا را  

رتتب عًٝر٘ شٖراب ٖٝبرة ٖرصٙ     ْعطة خاطئة غري زقٝكة ٚغسٜسة ، ألٕ شيو ٜ
ٚبايتاىل وتكطْٚٗا ٚضدا ا ؾرال ٜصرسقْٛٗا ؾرى     ، املؤغػات ؾى أعني ايٓاؽ

 ؾتٛى تصسض عٓٗا . 
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نصيو هب عًى املؤغػات ايطمسٝة َٚٔ ٜصرسض ؾٝٗرا ايؿترٛى أال    
ٛا غالؾٗا ٝؿتؾ ، ٜتعطضٛا يبع  األَٛض ايتى ؽايـ مجٗٛض ايعًُاء َٔ األَة

ألٕ َجٌ ٖصٙ ايؿتاٚى  ، ايبٓٛى ٚعًُٗا ؾى ٖصٙ األٜاّ نكطٝة  ايطبا( ٚؾٛائس
 ٖى ايتى ػعٌ ايٓاؽ ال ٜجكٕٛ ؾٝٗا . 

نصيو صسٚض بع  ايؿتاٚى ايتى ؼطّ ايعًُٝات االغتؿٗازٜة ضرس  
ٚغري شيو َٔ املٛاقـ ٚاألسساخ ، ٚٚصؿٗا بأْٗا عًُٝات اْتشاضٜة  ، ايٝٗٛز

ال ٜتٓاغب َع َا قاي٘ مجٗٛض ايتى تصسض ؾٝٗا املؤغػة ايسٜٓٝة سهُا أٚ ؾتٛى 
 ايعًُاء أٚ ؾتٛى تٓاق  ايٛاقع ايصى ْعٝـ ؾٝ٘ . 

، ٚعسّ تصسٜكٗا ؾُٝا تكٍٛ ، هٕٛ غببا ؾى ؾكسإ ايجكة بٗا نٌ شيو ٜ
 ٚبايتاىل ًٜذأ ايٓاؽ إىل غريٖا ؾتكع املؿهًة ٚتهٕٛ األظَة ايتى أؼسخ عٓٗا . 

  .اعظ ّاملفتىالفسع الجالح : اخللط بني الداعٔة ّالفكُٔ ّالْ
ؽ ؾى ٖصٙ األٜاّ ال ٜػتطٝعٕٛ نصيو َٔ أغباب ٖصٙ األظَة إٔ ايٓا

ٝٝع بني ايساعٝة ٚايؿكٝ٘ ٚايٛاعغ ٚاملؿتى ، ؾايٓاؽ ٜٓعطٕٚ إىل َٔ ٜتشسخ ايتُ
ٚال ٜٓعطٕٚ إىل ؽصص٘ ٚعًُ٘ ، ؾٝعتربٕٚ نٌ َٔ اعتًرى َٓرربًا أٚ دًرؼ    

باب عًى ٖٝئات بع  ايؿ نجرينصيو اعتُاز  ،يًسضؽ أصبح َؤٖال يًؿتٛى
َٔ إطاية ؿٝة أٚ تكصري  َٚعٗطِٖايسعاة ايصٜٔ ًٜتعَٕٛ ايػٓة ؾى ؾهًِٗ 

ؾاعتربٚا املعٗط َٔ َؤٖالت ايؿتٛى أٚ َٔ أغباب صسم ، دًباب ٚغري شيو
عًرى  ٜكٍٛ ٚبايتاىل ؾهٌ َا ٜكٛي٘ صاسب ٖصا املعٗط سل ألْ٘ ئ ، صاسب٘ 

ٖٛ ايعٔ ب٘ ، ؾٗصا أٜطا َٔ ؾًٝؼ ٖصا  ––اهلل بػري عًِ أٚ عًى ضغٛي٘ 
 متاّ ٖصٙ األظَة . 

ٚيصيو أقٍٛ : هب إٔ ٜؿطم ايٓاؽ بني ايؿكٝر٘ ٚايساعٝرة ٚايرٛاعغ    
يكى خطبة دٝسة ٚأبهرى ايٓراؽ ، أٚ   ًى َٓربا ٚأؾًٝؼ نٌ َٔ اعت ، ٚاملؿتى

ٚنرصيو   ، اؿتٝدًؼ يًسضؽ ٚأثط ؾى املػتُعني ٜصًح إٔ ٜهٕٛ ؾكٝٗا أٚ َ
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ٚايٛاقع  ،ط اإلغالَى ايٓبٛى ٜصًح إٔ ٜهٕٛ ؾكٝٗايٝؼ نٌ َٔ ايتعّ باملعٗ
ػأٍ اإلْػإ غؤاال َٔ قبٌ أسرس ايٓراؽ ٚإشا   ايعًُى ٜؤٜس َا أقٍٛ ، ؾكس ُٜ

غأيت ايػائٌ ملاشا اخرتت ٖصا يػؤاي٘ ٜكٍٛ يو إْ٘ ًَترعّ ؾؿرهً٘ ٖٚٝئتر٘    
 تسعٛ يصيو . 

ٚيصيو أقٍٛ : هب عًى مجٗرٛض ايٓراؽ ٚخصرٛص املًترعَني َرٔ      
يؿتٛى ى ٌٖٚ ٖٛ أٌٖ اٚإٔ ٜتبٝٓٛا ساٍ املؿتعٓس ايػؤاٍ ٜتشطٚا  املػًُني إٔ

أّ ال ؟ سترى ٜأخرصٚا ايؿترٛى ٚاؿهرِ َررٔ َصرسضٙ األصرٌٝ َٚرٔ أٖررٌ        
 ايتدصص . 

مبعٓى ، نصيو هب عًى ايساعٝة ٚايٛاعغ إٔ ٜهٕٛ أَٝٓا َع ايٓاؽ 
ئٌ ؾى َػأية ٖٚٛ ٜعًِ إٔ غريٙ أٌٖ  ا َٚتدصص ؾى ٖصا اجملراٍ إٔ  إشا ُغ

يٝأخص َٓ٘ اؿهِ ٚايؿتٛى ، ٖٚصا ٜٓطبرل   ، ؾس ايػائٌ إىل ٖصا املتدصصٜط
 . ايطداٍ ٚايٓػاء عًى سس غٛاءعًى 

ٔ إٕ ٖصا ايعًِ زٜٔ ؾاْعطٚا عُ ؾكس ضٚى عٔ اإلَاّ َايو أْ٘ قاٍ : 
–، ؾكس أزضنت غبعني ممٔ ٜكٛيٕٛ قاٍ ؾالٕ ، قاٍ ضغٍٛ اهلل تأخصٕٚ زٜٓهِ

–  أغاطني َػذس ضغرٍٛ اهلل  عٓس ٖصا األغاطني ، ٚأؾاض–  -    ؾُرا
أخصت عِٓٗ ؾٝئا ٚإٕ أسسِٖ يٛ اؤمتٔ عًى بٝت َاٍ يهإ أَٝٓا ، مل ٜهْٛٛا 

 . (1 (َٔ ٖصا ايؿإٔ
ؾٝٗا اؾٛاب ايؿاؾى يًتسيٌٝ  –ضمح٘ اهلل  –ٚيعٌ عباضة اإلَاّ َايو 

ٚتٓبٝ٘ ملٔ ٜػتؿتى غريٙ إٔ ٜٓعط ؾى عًِ ٚسراٍ  ، عًى ٖصٙ ايؿكطة ايتى َعٓا 
ل ايطٝب ٚاألَاْة يرٝؼ َرٔ   ٌٖ ٖٛ أٌٖ يصيو أّ ال ؟ ؾاـً، ٚصا املؿتى ٖ

 يؿتٛى ٚؾكط . َؤٖالت ا
                                                 

كًرٛف ،   / يًؿرٝذ قُرس   54ات ايػازة املايهٝة : صبكؾذطة ايٓٛض ايعنٝة ؾى ط (1 
/ َطبٛع َع َكسَات 7/ 1ب غٝسْا اإلَاّ َايو يًػٝٛطى : درقآُايو مب املنيتعٜ

 ابٔ ضؾس . 
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ٚيهٔ املؿهًة إٔ نجريًا َٔ ايٓاؽ ال ٜتشطٕٚ خاصة إشا ناْت ؾتٛى 
 َٔ اغتؿتِٖٛ تٛاؾل ٖٛاِٖ ، ٚؾتٛى غريِٖ ال تٛاؾل ٖٛاِٖ . 

 الفسع السابع : تضازب الفتْى بني أٍل العله ّالتخصص .
نصيو َٔ األغباب ايطئٝػة  صٙ األظَة ايؿكٗٝة ، تطاضب ايؿتٛى بني 

ؾى ايؿك٘  اذس أغتاشؾتأٌٖ ايعًِ ٚخاصة أٌٖ ايتدصص ؾى اجملاٍ ايؿكٗى ، 
ػأٍ ؾى َػأية ؾٝؿتى ؾٝٗا عهِ َعني قس ٜهرٕٛ َرصٖبا   ىطز عًى ايٓاؽ ؾُٝ

ٍ ؾى ْؿؼ ػأأغتاش آخط ؾى ايؿك٘ ؾُٝميٌٝ إيٝ٘ ، ثِ بعس شيو ىطز عًى ايٓاؽ 
ؾٝكع ايٓاؽ ؾى سرية َٔ ، ايػؤاٍ ؾٝذٝب بإدابة كتًؿة عٔ ايتى قا ا غابك٘ 

 ٜصسقٕٛ ٖصا أّ شاى ؟
أٚ ٜأتى بطْاَر ؾى ايتًؿاظ أٚ ؾى ايكٓٛات ايؿطائٝة بطٝؿني ؾى ْؿؼ 

ثرِ ٜأخرص آضاء اؿاضرطٜٔ َرٔ     ، ايتدصص ٜٚجري ايربْراَر َؿرهًة ؾكٗٝرة    
بِٝٓٗ ٚاـالف ٚاالختالف ايصى ٜصرٌ  ؾتذس ايتطاضب ؾُٝا ، املتدصصني 

إىل سس االتٗاّ يبعطِٗ ايبع  بعسّ اغتٝعاب املػأية ، ٚنٌ شيو ٚاملؿاٖس 
ٚيألغـ ايؿسٜس ٜٓتٗى ايربْاَر غايبا  ، ٜؿاٖس ٖصا اـالف ٖٚصا ايتطاضب

بإدابة غري ٚاضشة ٚال قسزٙ يًُػتُع ٚاملؿاٖس ، ؾٝرتى املؿاٖس ؾى سررية  
ٌ أٚ ايصى قاٍ باؿطَة ؾهٌ ٚاسس َِٓٗ َع٘ أزيت٘ َٔ ٜصسم ايصى قاٍ باؿ

ٜٚٓتٗى ايربْاَر عًى شيو ٜٚررتى  ، ٝع بني أزيتِٗ ُٝٚاملػتُع غري َؤٌٖ يًت
 ايٓاؽ سٝاضى . 

ػأٍ عامل ؾى َػرأية ٖٚرٛ َتدصرص ، ٚعٓرسَا ٜٓتٗرى َرٔ       أٚ قس ُٜ
ٜٚهرٕٛ ٖرصا   ، يت ايعامل أٚ ايؿٝذ ايؿالْرى  أاإلدابة ٜكٍٛ ي٘ ايػائٌ يكس غ

اْى َتدصصا ؾى ْؿؼ اجملاٍ ؾتذس ايعرامل األٍٚ ٜكرٍٛ يًػرائٌ إٕ ٖرصٙ     ايج
ٚغري غًُٝة ؾٝكع ايػائٌ ؾرى سررية   ، اإلدابة ايتى أدابو بٗا غري َٓطبطة 

  .أٜطا َٔ ٜصسم األٍٚ أّ ايجاْى ؟
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ٚايٛاقع املعاصط ٜصسم َا أقٍٛ ؾُجال : ؾى ظناة ايؿطط ؾى ضَطرإ  
ٓا أّ قُٝة ؟ ؾإشا نإ ممرٔ ٜتبٓرٕٛ   ٍ عامل َتدصص ٌٖ إخطاز ايعناة عٝأٜػ

إخطادٗا عٝٓا ٜكٍٛ : إٕ األصٌ إٔ تهٕٛ عٝٓا ٖٚصٙ ٖى ايػٓة ، ثِ إشا غأٍ 
، بٌ األزٖى  عامل آخط ؾٝكٍٛ : بٌ هٛظ إخطادٗا قُٝة ؾٝكع ايػائٌ ؾى سرية

َٔ شيو أْ٘ َٔ املُهٔ إٔ ىطأ أسسِٖ ا خط ٜٚؿهو ؾرى عًُر٘ ٚؾترٛاٙ    
 اْتصاضًا يطأٜ٘ . 

و أقٍٛ : هب عًى ايعًُاء إشا اغتؿتٛا ؾى َػأية ٚقراٍ ؾٝٗرا   ٚيصي
عهِ أٚ ؾتٛى ، ثِ قٌٝ ي٘ يكس قاٍ ؾالٕ ايعامل ؾٝٗا ضأٜا آخط أال ىطئر٘ ٚال  
وكط َٔ ؾتٛاٙ ٚال ٜٓتكص َٔ قٛي٘ بٌ هس ير٘ كطدرًا يهالَر٘،  ؾٗرصا أزب     

ة خالؾٝرة  ايعًُاء ، ٚستى ال ٜٛقع ايػائٌ ؾى سرية ، خاصة إشا ناْت املػأي
ؾٝٗا أنجط َٔ ٚد٘ ٚضأى ، أَا إشا ناْت املػأية ؾٝٗرا اتؿرام ؾرى أصرٌ َرٔ      
األصٍٛ ؾال سطز إٔ ٜكٍٛ : يٝؼ ٖصا َا اتؿكت عًٝ٘ األَرة ؾٗرصا كرايـ    
إلمجاع ايؿكٗاء ٚايعًُاء خاصة ؾى األصٍٛ ، أَا ايؿطٚع ؾاجملاٍ ؾٝٗا ٚاغرع  

 ري َطًٛب . ٌ اـُٚسػٔ ايعٔ ؾٝٗا َعترب ، ٚمحٌ ايهالّ عًى ق
ٚنإ ٖصا ٖٛ َػًو ايصشابة ايهطاّ ٚايؿكٗاء األدالء َٔ بعرسِٖ  
ؾكس ضٚى ايبداضى ؾى صشٝش٘ عٔ أْؼ بٔ َايو قاٍ : نٓا ْػاؾط َع ايٓبى 

–  – ِ1 ؾًِ ٜعب ايصائِ عًى املؿطط ٚال املؿطط عًى ايصائ). 
ؾُٓطٛم اؿسٜح ٚاضح ايسالية ؾُا نإ ايصرشابة ايهرطاّ ٜعٝبرٕٛ    

طاملرا إٔ املػرأية    ، طِٗ ايبع  ؾى أخص نٌ ٚاسس عهِ ؾى املػأيةعًى بع
ٚيهٔ ٖصا ٖٛ األزب ايتى طأ ا خط، نٌ ٚاسس بؿعً٘ ٚى حبؿخالؾٝة ؾًِ ٜت

 هب إٔ ٜتشًى ب٘ أٌٖ ايعًِ خاصة ؾى ٖصٙ األٜاّ. 
                                                 

  –ب أصشاب ايٓبى ع/ نتاب ايصٝاّ / باب مل 333ٜ/ 1صشٝح ايبداضى : در (1 
 بعطِٗ بعطا ؾى ايصّٛ ٚاإلؾطاض .  –
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ؾُا ناْٛا ، ٚضسِ اهلل ؾكٗاء ٖصٙ األَة األدالء َٔ ايػًـ ايصاحل 
ايبع  ، بٌ نإ نٌ َِٓٗ ٜعترب قٛي٘ خطأ ٚقرٍٛ  وكطٕٚ َٔ ؾإٔ بعطِٗ 

أداب غريٙ عٓٗا ظرٛاب  قس ٚنإ ايٛاسس إشا غئٌ ؾى َػأية ،  اغريٙ صٛاب
 َعني ؾهإ ٜكٍٛ : يكس أصاب ؾٝٗا أدطا ٚاسسا. 

ٖٚهصا أٌٖ ايعًِ ، هإ االسرتاّ ٚاألزب بِٝٓٗ ؾى أعًى َػتٜٛات٘ ؾ
  أعًى زضدات األزب. عٓسَا ٜعطؾٕٛ قسض ايعًِ ٚقسض أًٖ٘ ٜػُٕٛ إىل

كسض ايعًِ بطعـ َعطؾة ايٓاؽ تٚيهٔ يألغـ عٓسَا ٜكٌ ايعًِ ، ٚ
 ٚأًٖ٘ ال ٜتٛؾط ٖصا األزب بني ايعًُاء . 

ٚنإ َٔ أقٛاٍ اإلَاّ أبى سٓٝؿة : قٛيٓا ٖصا ضأى ٖٚرٛ أسػرٔ َرا    
 .(1 قسضْا عًٝ٘ ؾُٔ داءْا بأسػٔ َٔ قٛيٓا ، ؾٗٛ أٚىل بايصٛاب َٓا 

 ِٗ َع بعطِٗ ايبع  : َٚا ضٚى ؾى أزب
 .(3( 2 (إشا داء األثط ؾُايو ايٓذِ ايؿاؾعى : اإلَاّ قاٍ 

 .(4 ٚنإ ٜكٍٛ : إشا داء اؿسٜح عٔ َايو ؾؿس ٜسى ب٘
إَاَرًا   –  –ٌ ىل اخررت ألَرة قُرس    يرٛ قٝر   قاٍ محاز بٔ غًُة : 

ٜأخصٕٚ عٓ٘ زِٜٓٗ البس َٔ شيو يطأٜت َايها يصيو َٛضعا ٚضأٜرت شيرو   
 .(5  (َةصالسًا يأل

                                                 
 .358تاضٜذ املصاٖب اإلغالَٝة يإلَاّ أبٛ ظٖطة : ص (1 
 .1/8ني املُايو يًػٝٛطى : درٜتع (2 
 .1/8تعٜني املُايو يًػٝٛطى : در (3 
 .8/  1تعٜني املُايو يًػٝٛطى : در (4)

َات ابرٔ  س/ َطبٛع َرع َكر  9/ 1َٓاقب غٝسْا اإلَاّ َايو يًؿٝذ ايعٚاٚى : در (5)
 .ضؾس
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قاٍ ضدٌ يػؿٝإ بٔ عٝٝٓة : ٜا أبا قُرس ضدرٌ أضاز إٔ ٜػرأٍ عرٔ     
َػأية ضدال َٔ أٌٖ ايعًِ يٝهٕٛ سذة بٝٓ٘ ٚبني اهلل ؾكاٍ : نإ َايو ممٔ 

 .(1 هعً٘ ايطدٌ بٝٓ٘ ٚبني اهلل

ؾُا أسٛدٓا ؾى ٖصٙ األٜاّ إىل ٖصا األزب اؾِ ٚايتٛاضع ايطؾٝع بني 
طف ايعًِ ال ٜعطف األزب ٚايتٛاضع إال َٔ ع ٚيهٔ نُا قًت ، أٌٖ ايعًِ

 . ٚقسضٙ ٚعطف أًٖ٘ ٚقسضِٖ
 الفسع اخلامس : اإلفتاء على مرٍب ّاحد ّحماّلة إضعاف السأى اآلخس 

َٔ األغباب ايتى أزت إىل ٖصٙ األظَة ايؿكٗٝة ، إٔ بع  املتشسثني 
 ؾى ايؿك٘ إشا عطضت عًٝ٘ َػأية أٚ إشا ؼسخ عٔ قطٝة ؾكٗٝة ؾى زضؽ أٚ

خطبة ػسٙ ٜؿتى ؾى املػأية عًى َصٖب ٚاسرس َرٔ َرصاٖب ايؿكر٘ خاصرة      
 ألْ٘ ايؿائع ا ٕ عًى أيػٓة طٛائـ املًتعَني . ، املصٖب اؿٓبًى 

أقٍٛ : يٛ اقتصط األَط عًى عطض َرصٖب اؿٓابًرة أٚ أى َرصٖب    
ٚيهٔ يألغـ َع إؾتائر٘  ، ٜؿتى عًٝ٘ ايػائٌ ٚؾكط ـؿت املؿهًة ٚمل تععِ 

ٜٚعطض أزية ٖرصا املرصٖب عطضرا    ، اٍٚ إضعاف ايطأى ا خط ٖصا ػسٙ و
ملػتُع إٔ ٖصا ايطأى غري دسٜط باالٖتُاّ ٖٚصٙ َؿرهًة  ا ِٖضعٝؿا ستى ٜٛ

 نبرية . 

ٖٚصا األَط ٚاضح ؾى بعر  املػرائٌ اـالؾٝرة ، نُػرأية ايٓكراب      
ٚايًشٝة ٚتكصري ايجٝاب ٚغري شيو َٔ ايؿطٚع ايؿكٗٝة ايتى أزيتٗا تسٚض بني 

 ادب ٚاملٓسٚب. ايٛ

                                                 

 .املطدع ايػابل (1)
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عًى املتدصص إشا ؾعً٘ ٚأؾتى عًى َصٖب ٚاسس ،  ٜعابٖصا األَط 
ٚيهٓر٘ ْاقرٌ يًشهرِ أٚ     ،يٓا إشا نإ ايصى ٜؿتى غري َتدصص أصالبا ؾُا

 ايؿتٛى عًى يػإ ضدٌ آخط ؾٗصٙ ٖى املؿهًة اؿكٝكٝة . 
ٚيصيو أقٍٛ : هب عًى َٔ ٜتصسض يعطض َػأية ؾكٗٝة إشا نإ َٔ 

دٛاْبٗا ٚأقٛاٍ ايعًُاء ؾٝٗا عطضا ص إٔ ٜعطض املػأية َٔ نٌ ٌ ايتدصأٖ
ثِ ٜصنط ؾى ايٓٗاٜة ًَٝ٘ إىل ضأى َعني ، ستى تٛضع املػأية بطَتٗا أَاّ  ، أَٝٓا

املػتُع ، ٚال واٍٚ عٓس ايعطض إٔ ٜعط َّض بطأى َعني قاٚية إلضعاؾ٘ ؾٗصا 
 يٝؼ َٔ باب األَاْة. 

ل عًى عبراز اهلل ؾايرسٜٔ   نصيو محٌ ايٓاؽ عًى َصٖب ٚاسس ٜطٝ
يٝؼ نصيو ٚمل ٜهٔ ٖصا ٖرٛ َرٓٗر ايصرشابة ايهرطاّ ٚال َرٓٗر ايؿكٗراء       

 األدالء . 
ؾؿى عصط ايٓبٛة اختًـ ايصشابة ايهطاّ ؾى تٓؿٝصِٖ يبع  األٚاَط 

ٚيهٔ إشا ناْرت املػرأية   ، ىطأ ؾطٜكا َِٓٗ  –  –َٚا نإ ايٓبى ، ايٓبٜٛة 
ٜكرطِٖ عًرى    –  –هرإ ايٓبرى   ابة ؾدٛٙ ايتى ؾعًٗا ايصشؼتٌُ نٌ ايٛ

 ؾعًِٗ مجٝعِٗ. 
بصالة ايعصرط   –  –َجاٍ شيو : سازث٘ بٓى قطٜعة عٓسَا أَطِٖ 

ؾى بٓى قطٜعة، ؾبع  ايصشابة ؾِٗ األَط عًى ظاٖطٙ ٚأغطع ٚصالٖا ؾرى  
بٓى قطٜعة، ٚؾطٜل آخط ؾِٗ إٔ األَط املطاز ب٘ اإلغطاع ال ايصالة شاتٗا ، َٚع 

ؾطٜكا َِٓٗ ٚأقط ايؿطٜكني عًى ؾعًرِٗ ٚؾُٗٗرِ    –  –ى شيو مل ىطأ ايٓب
 يألَط. 

 –  –قاٍ : قاٍ : ايٓبى  –ضضى اهلل عُٓٗا  –عٔ عبس اهلل بٔ عُط 
ؾرأزضى بعطرِٗ   ، ّٜٛ األسعاب ال ٜصًني أسس ايعصط إال ؾرى بٓرى قطٜعرة    
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ايعصط ؾى ايططٜل ؾكاٍ بعطِٗ : ال ْصًى ستى ْأتٝٗا ٚقاٍ بعطرِٗ : برٌ   
 .(1 ؾًِ ٜعٓـ ٚاسسًا َِٓٗ -  -ز َٓا شيو ؾصنط شيو يًٓبى ْصًى مل ٜط

 ٚأَجًة شيو نجرية ؾى ايػٓة ايٓبٜٛة ٚغرية ايصشابة ايهطاّ.
ٚملا أضاز اـًٝؿة ايعباغى أبٛ دعؿط املٓصٛض إٔ ًٜعّ ايٓراؽ باملٛطرأ   

ٚنصيو أضاز اـًٝؿرة  ، ٚناْت ي٘ سذت٘ ايؿكٗٝة ايكٜٛة ، ضؾ  اإلَاّ َايو 
 س َٔ اإلَاّ َايو شيو. ٖاضٕٚ ايطؾٝ

قاٍ ايٛاقسى : مسعت َايو بٔ أْؼ ٜكرٍٛ : ملرا سرر أبرٛ دعؿرط      
سخًت عًٝ٘ ؾشازثت٘ ٚغأيٓى ؾأدبت٘ ؾكاٍ : إْى ععَرت إٔ  ؾاملٓصٛض زعاْى 

آَط بهتابو ٖصا ايصى ٚضعت٘ ٜعٓى املٛطأ ؾٝٓػذ ْػدا ثِ أبعح إىل نٌ َصط 
ٚال ٜتعسْٚر٘   ، ا مبا ؾٝٗرا  ٚآَطِٖ إٔ ٜعًُٛ ،َٔ أَصاض املػًُني َٓٗا بٓػدة

ؾإْى ضأٜت أٌٖ ايعًِ ، إىل غريٙ ٜٚسعٛا َا غٛى شيو َٔ ٖصا ايعًِ احملسخ 
ضٚاة أٌٖ املسٜٓة ٚعًُِٗ ؾكًت : ٜا أَري املؤَٓني ال تؿعٌ ٖصا ؾإٕ ايٓاؽ قس 
غبكت إيِٝٗ أقاٌٜٚ ٚمسعٛا أسازٜح ٚضٚا ضٚاٜات ٚأخص نٌ قّٛ مما غربل  

ٚإٕ ضزِٖ عُا قس ، ٘ َٔ اختالف ايٓاؽ ٚغريِٖ إيِٝٗ ٚعًُٛا ب٘ ٚزاْٛا ب
اعتكسٚٙ ؾسٜس ؾسع ايٓاؽ َٚا ِٖ عًٝر٘ َٚرا اختراض أٖرٌ نرٌ بًرس َرِٓٗ        

 .(2 ألْؿػِٗ
عٔ عبس اهلل بٔ عبس اؿهِ قاٍ : مسعت َايرو برٔ أْرؼ ٜكرٍٛ :     
ؾاٚضْى ٖاضٕٚ ايطؾٝس ؾى ثالخ : ؾى إٔ ٜعًل املٛطأ ؾرى ايهعبرة ٚوُرٌ    

ٚهعً٘ َٔ شٖب  –  –ى إٔ ٜٓك  َٓرب ضغٍٛ اهلل ايٓاؽ عًى َا ؾٝ٘ ، ٚؾ
ٚؾطة ، ٚؾى إٔ ٜكسّ ْاؾع بٔ أبى ْعِٝ إَاًَا ٜصًى بايٓاؽ ؾى َػذس ضغٍٛ 

                                                 
َرٔ   -  -/ نتراب املػراظى / براب َطدرع ايٓبرى      3/34صشٝح ايبداضى : در (1 

 اصطت٘ إٜاِٖ . قاألسعاب ٚكطد٘ إىل بٓى قطٜعة ٚ
  . 1/46تعٜني املُايو : در (2 
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، ؾكًت : ٜا أَري املرؤَٓني أَرا تعًٝرل املٛطرأ ؾرى ايهعبرة ؾرإٕ         -  –اهلل 
اختًؿٛا ؾى ايؿطٚع ؾاؾرتقٛا ؾى ايبًرسإ ٚنرٌ    –  –أصشاب ضغٍٛ اهلل 

 .(1 ٝبعٓس ْؿػ٘ َص
دعؿرط   ٞٚايصى ٜتطح َٔ ٖرصٜٔ املرٛقؿني يإلَراّ َايرو َرع أبر        

، ٖٚاضٕٚ ايطؾٝس ملا أضازا : أْ٘ َٔ ايصعٛبة محٌ ايٓراؽ عًرى ضأى   املٓصٛض
ٚاسس َٚصٖب ٚاسس ٚشيو يعسة أغباب َٓٗا : عسّ إساطت٘ بهٌ ايػٓة ايتى 

ٚاسس  ؼصط ايؿك٘ ٚايعًِ ؾى نتاب ٚاسس بسيٌٝ إٔ ايصشابة تؿطقٛا ٚعٓس نٌ
، نصيو ؾٝ٘ تطٝل يًٓاؽ َٔ ايعًِ ايصى مل ٜهٔ عٓس غريٙ ، ٚإٔ شيو ؾٝ٘ ؾتٓة

عًى عبازٙ ، خاصرة ؾرى َػرائٌ ايؿرطٚع ايترى ٖرى        –تعاىل  -ملا ٚغع اهلل 
 خالؾٝة بطبٝعتٗا . 

                                                 
 .46/ 1تعٜني املُايو : در (1 



 

(191)  جملة الشريعة والقانون  (0340ـــ  9002شرون اجمللد األول )العدد الرابع والع  

 املطلب الجاىى
 مصادز استكاء األحكاو الصسعٔة فى الْقت املعاصس 

ُرس عًٝٗرا أغًرب ايٓراؽ     أعطض ؾى ٖصا املطًب املصازض ايترى ٜعت 
ٚخاصة طٛائـ املًتعَني ؾى أخص اؿهِ ايؿطعى ، ٌٖٚ ٖصٙ املصازض تصًح 

 ألخص اؿهِ ايؿكٗى ايؿطعى َٓٗا أّ ال ؟ 
ٚشيو ألٕ عسّ ايتشطى ؾى أخص اؿهِ أٚ االعتُاز عًى َصازض غري 
ايتى ؼسخ عٓٗا ايؿكٗاء ٚايعًُاء ٜعٜس َٔ ٖصٙ األظَرة ٚورسخ ْٛعرًا َرٔ     

 ت بني مجٗٛض املػًُني . اـالؾا
 ٚغٛف أتٓاٍٚ ٖصٙ املصازض َٔ خالٍ عسة ؾطٚع : 

 الفسع األّل : االعتناد على مساع شسٓط ملتحدخ  
َٔ أٚىل ٖصٙ املصازض إٔ اإلْػإ ٜػُع ؾطٜطا ٜتشسخ ؾٝ٘ صراسب٘  
ؾى قطٝة َٔ ايكطاٜا ايؿطعٝة ؾٝأخص َا مسع٘ ٜٚطبك٘ بسٕٚ ؾِٗ ي٘ ٚبرسٕٚ  

خ ٜٚٓؿص َا مسع٘ ، ٚيٛ إٔ األَط اقتصط عًى تٓؿٝصٙ ٖٛ ٚعى ملا قاي٘ املتشس
ٚيهٔ يألغرـ ايؿرسٜس ٜٓتكرٌ املػرتُع َرٔ      ، ملا مسع٘ يهإ أٖٕٛ ٚأخـ 

يكرس قراٍ   : َطسًة ايتٓؿٝص ايؿدصى إىل ْكٌ َا مسع يًػري ثِ وتر ٜٚكرٍٛ  
 ايؿٝذ ايؿالْى أٚ ايعامل ايؿالْى ؾى ؾطٜط٘ ايؿالْى نصا ٚنصا . 

 ى ٍرا املصدز أّ ٍرِ الْسٔلة : خطْزة االعتناد عل
إٔ اإلْػإ املتشسخ ؾى ايؿطٜط املػتُع مل ٜطٙ ٚمل هًؼ أَاَ٘ ٚمل ٜػُع  -1

َٓ٘ َباؾطة ، ؾإٕ َٔ ٚغائٌ تعًِ ٚضبط اؿهِ ايؿرطعى إٔ ترطى   
ايؿٝذ أٚ ايعامل ايصى ٜتشسخ ستى تػتطٝع إٔ تطادع٘ ؾُٝا ٜكٍٛ إشا 

َّ يو أٚ ايتبؼ عًٝو أَط َٔ األَرٛض   ايترى مسعتٗرا ، ٖٚرصا ال    ع
 ٜتشكل َٔ فطز ايػُاع باألشٕ بسٕٚ ايطؤٜة يًعامل . 
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إٔ املػتُع يًُتشسخ ؾى ايؿطٜط ال تهٕٛ عٓسٙ َٔ املؤٖالت ايتى ػعً٘  -2
ٜعتُس عًى فطز مساع ايػري ؾرى اؿرسٜح ، ألٕ تٓؿٝرص َرا ٜػرُع٘      

 . اإلْػإ وتاز إىل ضٛابط ستى ٜػتطٝع املػتُع اغتٝعاب َا ٜكاٍ 
ٚيألغـ ايؿرسٜس زخًرت بعر  املػرادس ايترى ًٜكرى ؾٝٗرا زضؽ        
ؾٛدست ؾابا َػتًكٝا عًى ظٗطٙ بعٝسا عٔ املتشسخ ؾكًت ي٘ ملاشا ال تصٖب 
أَاّ ايؿٝذ يهى تػُع ايسضؽ ؾكاٍ : إٕ املػذٌ ٜػذٌ َا ٜكٛي٘ ثرِ بعرس   
شيو آخص ايؿطٜط ٚأمسع٘ أْا ٚظٚدتى ؾى ايبٝت ؾٓصشت٘ ٚقًت ير٘ يرٝؼ   

 تعًِ ايعًِ ٚأثبت ي٘ خطأ َا ٜؿعً٘ َٚا ٚقع ؾٝ٘ . ٖصا َٔ أزب 
ٚمل ٜهٔ ٖصا ٖٛ أزب ايصشابة ايهطاّ ؾى تكًى األسهراّ ايؿرطعٝة   

ٜٚػُعٕٛ َٓ٘ َباؾطة إَا إٔ  –  –ٚايعٌُ بٗا بٌ ناْٛا ٜصٖبٕٛ إىل ايٓبى 
ٜصٖب إيٝ٘ ايصشابى بٓؿػ٘ أٚ ٜٓٝب عٓ٘ غريٙ ؾى سطٛض فًؼ ايعًرِ َرع   

 .   –اسب٘ ؾٝكص عًٝ٘ َا مسع٘ َٔ ايٓبىدع إىل صثِ ٜط –  –ايطغٍٛ 
قاٍ : نٓرت أْرا    –عٔ عبس اهلل بٔ عباؽ عٔ عُط ضضى اهلل عُٓٗا 

ٚداض ىل َٔ األْصاض َٔ بٓى أَٝة بٔ ظٜس ٖٚى َٔ عٛاىل املسٜٓة ٚنٓا ْتٓاٚب 
 ربؾإشا ْعيت دئت٘ غ، ٜٓعٍ ًَٜٛا ٚأْعٍ ًَٜٛا  –   –ايٓعٍٚ عًى ضغٍٛ اهلل 

 . (1 ّ َٔ ايٛسى ٚغريٙ ٚإشا ْعٍ ؾعٌ َجٌ شيوشيو ايٝٛ
ؾٗصٙ اؿازثة َٔ عُط بٔ اـطاب ٚصاسب٘ تبني نٝـ نإ ايصشابة 

ٚمل ٜعتُسٚا عًى فطز  –  –ايهطاّ ٜتًكٕٛ ايعًِ ٚاألسهاّ َٔ ضغٍٛ اهلل 
املتشرسخ بٗرصا ايرٛسى     –  –ايػُاع ؾكط بسٕٚ اؾًٛؽ أَاّ ايطغرٍٛ  

 ٚاملبني يًشهِ ايؿطعى . 

                                                 
 اٚب ؾى ايعًِ . ٓ/ نتاب ايعًِ ، باب ايت78/ 1صشٝح ايبداضى : در (1 
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ناْت ال تػرُع   –  –ظٚز ايٓبى  –ضضى اهلل عٓٗا  –عائؿة  عٔ
قراٍ : َرٔ    –  –ؾٝئًا ال تعطؾ٘ إال ضادعت ؾٝ٘ سترى تعطؾر٘ ٚإٔ ايٓبرى     

 ؾػرٛف   –تعاىل  -قايت عائؿة ؾكًت : أٚ يٝؼ ٜكٍٛ اهلل  ، سٛغب عصب
واغب سػابًا ٜػريا ( قايت : ؾكاٍ : إمنا شيو ايعرطض ٚيهرٔ َرٔ ْرٛقـ     

 .(1 اؿػاب ًٜٗو 
ٜبني إٔ اإلْػإ إشا مسع ؾٝئا ٚمل  –  –ؾٗصا األَط َٔ ظٚز ايٓبى 

ٜؿُٗ٘ هب عًٝ٘ املطادعة ؾٝ٘ ملٔ ؼسخ بٗصا ايؿئ ستى ٜؿِٗ َا ٜكاٍ ، ؾأْى 
يًُػتُع يًؿطٜط إٔ ٜطادع املتشسخ َٚٔ قاٍ بٗصا اؿهِ أٚ ستى ٜؿِٗ َا 

املؤٖالت يطبط مسع٘ خاصة ٚنُا قًت إٔ املػتُع غايبا ال تهٔ عٓسٙ َٔ 
 َا ٜػُع ٚٚضع٘ ؾى إطاضٙ ايؿطعى ايؿكٗى . 

 الفسع الجاىى : االعتناد على حضْز دزس عاو 
نصيو َٔ املصازض ايتى ٜعتُس عًٝٗا أغًب ايٓاؽ ٚخاصة طٛائرـ  

ثِ ، املًتعَني ظاٖطٜا إٔ وطط زضغا يؿٝذ أٚ عامل ؾٝػُع َا ٜكٛي٘ املتشسخ 
مسعر٘ إىل غرريٙ برسٕٚ إٔ ٜطادرع     ٌ بهٌ َا مسع ثِ ٜٓكٌ َرا  عُٜصٖب ؾٝ

 املتشسخ ؾُٝا قاٍ ٜٚهتؿى مبذطز ايػُاع ٚاؿطٛض ؾكط . 
 خطْزة االعتناد على ٍرا املصدز : 

أقٍٛ : خطٛضة االعتُاز عًى فطز اؿطٛض يًسضؽ برسٕٚ َطادعرة   
 املتشسخ ؾُٝا قاٍ ٚايعٌُ بهٌ َا مسع . 

، ٜح بسٕٚ إٔ ٜسضى إٔ املتشسخ ؾى ايسضؽ ايعاّ قس ٜعٍ يػاْ٘ ؾى اؿس -1
ألٕ اإلْػإ يٝؼ َعصَٛا ، ٚبايتاىل قس ٜٓطل عهِ ىرايـ َرا ٖرٛ    

، يٝؼ عٔ عُس ٚيهرٔ برسٕٚ إٔ ٜكصرس    ، َٛدٛز ؾى نتب ايؿكٗاء 
                                                 

/ نتاب ايعًِ / باب َٔ مسرع ؾرٝئا ؾطادرع سترى     30/ 1صشٝح ايبداضى : در (1 
 ٜعطؾ٘ . 
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ٚبايتاىل مل ٜتصٛض أْ٘ أخطأ ؾى  ، ٚيهٓ٘ مل ٜٓب٘ إىل شيو َٔ املػتُعني
يٛ انتؿى املػتُع بأخص َا قٌٝ برسٕٚ املطادعرة ٚشٖرب    ٚاؿسٜح ، 

ٚعٌُ ب٘ تهٕٛ املؿهًة خاصرة يرٛ نرإ املتشرسخ ؾرٝدًا الَعرًا ،       
ٜعٔ إٔ نٌ َا ىطز َرٔ ؾُر٘ سرل    ٚؾاألصٌ إٔ املػتُع ٜجل ؾٝ٘ ، 

 ٚصسم . 
عرسز َرٔ    ّأَرا  اٚقس سسخ شات ّٜٛ يؿٝذ ٚٚاعغ ٖٚٛ ًٜكى زضغ

ٚنإ ٜتشسخ عٔ غٔ األضشٝة ، ؾصنط ايطرإٔ ٚاملراعع ،    ، ايؿباب املتسٜٔ
اإلبٌ قاٍ : ٚغٓٗا  غبع غٓٛات( ، ٖٚصا خالف َا ٖرٛ  ٚايبكط ، ٚعٓس غٔ 

َعطٚف عٓس ايؿكٗاء َٔ أْٗا  مخؼ غٓٛات( ٚمل ٜطادع٘ أسس َٔ املػتُعني 
ؾًُا اْتٗى ٚؾطؽ َٔ ايسضؽ ضٚدع ؾى شيرو ؾشرعٕ ايطدرٌ ٚقراٍ ملراشا مل      
ٜطادعٓى أسس ؾى شيو إٕ ايٓاؽ ٜػُعٕٛ شيو ٚغٛف ٜتصٛضٕٚ إٔ غرٓٗا  

 ؾعال  غبع غٓٛات(. 
إٔ املتشسخ ؾى ايسضؽ ايعاّ أَاّ ايٓاؽ إشا نإ ؾكٝٗا َتدصصا ، ؾإٕ  -2

َا ٜكٛي٘ أَاّ ايٓاؽ ٜهٕٛ  سهُا( ال  ؾتٛى( ٚؾرتإ برني اؿهرِ    
 ٚايؿتٛى . 

ظرطٚف ٚأسرٛاٍ   ؾاؿهِ ٜؿٌُ اؾُٝع بسٕٚ األخرص ؾرى االعتبراض    
َٔ ، ألٕ املتشسخ ٜػًل باؿهِ ايرتخص أَاّ املػتُعني األؾطاز بصٛضة ؾطزٜة

 يصيوٚ، ٚألٕ املتشسخ ال ٜعطف عكٍٛ ٚأؾٗاّ املػتُعني  ، باب غس ايصضائع
 ٜأخص بايععمية ؾى قٛي٘ بسٕٚ ايسخٍٛ ؾى االغتجٓاءات ٚايطخص. 

أَا ايؿتٛى : ؾإْٗا تهٕٛ ؿاية َعٝٓة بعرطٚف َعٝٓرة ٚٚضرع َعرني     
 ٜػُعٗا ايؿكٝ٘ ثِ ٜؿتى ؾٝٗا سػب ايعطف ٚاؿاٍ  صٙ املؿهًة . 

ال ٜؿطم بني اؿهِ ٚايؿتٛى ؾى ايرسضؽ ايعراّ ألْر٘ غرري     ٚاملػتُع 
 َؤٌٖ  صا . 
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تهُٔ خطٛضة ٖصا املصسض : عٓس ْكٌ املػتُع َا مسع٘ ؾى ايسضؽ ؾ
ؾٗصٙ َؿهًة ألْ٘ عٓسَا ٜؿعٌ شيو ٜهٕٛ قس ، إىل آساز ايٓاؽ ٚإيعاَِٗ بٗصا 

إيٝ٘  أخطز األَط َٔ زائطة اؿهِ إىل زائطة ايؿتٛى ، ٚقس ال ٜٓاغب َٔ ٜٓكٌ
ٖصا ايهالّ َا قٌٝ ؾى ايسضؽ ألٕ ايططٚضة ٚايعطف ايصى ٚقع ؾٝ٘ ؼتاز إىل 
ؽؿٝـ َٔ ايؿطٜعة إٕ نإ ؾٝٗا ؽؿٝـ ، ؾٝهٕٛ املػتُع بصيو ْكٌ نالًَا ؾى 
غريٙ َٛضع٘ ، ٚضٝل عًى ايٓاؽ َا ٚغع اهلل ، ٚمحٌَّ اؿهِ ايؿطعى أنجرط  

ؽ ٚعٓرسٙ ظرطٚف خاصرة    ٚيٛ نإ املٓكٍٛ إيٝ٘ ساضرطًا يًرسض  ، مما ٚضع ي٘
ٚبايتاىل غٝتػري ، يصٖب إىل املتشسخ بعس ايسضؽ ٚقص عًٝ٘ ظطٚؾ٘ ٚأسٛاي٘ 

 َا ٜكٛي٘ ايعامل ي٘ خالف َا قاي٘ أَاّ ايٓاؽ . 
ؾٝهٕٛ املػتُع يًسضؽ بؿعً٘ ٖصا أخطز اؿهِ إىل فراٍ ايؿترٛى ،   

 بسٕٚ زضاٜة ٚعًِ ٚؾِٗ ٚضبط يألَٛض . 
َرا ناْرت    –ضضى اهلل عٓٗرا   –ؿة َٚا شنطت٘ َٔ سازث٘ ايػٝسة عائ

ستى تؿٗرِ ٚتعرطف َرا     –  –تػُع ؾٝئًا ال تعطؾ٘ إىل ضادعت ؾٝ٘ ايٓبى 
تؿعٌ شيو : ؿػٔ ايتطبٝل عًى ْؿػٗا ؾبُا  –ضضى اهلل عٓٗا - ، ٖٚىٜكاٍ

ؾى اؿازثة  تػُع ، ثِ بعس شيو إشا ْكًت َا مسعت ٜهٕٛ ْكًٗا صشٝشًا . 
 .(1  ٘شٝشايتى ضٚاٖا اإلَاّ ايبداضى ؾى ص

 الفسع الجالح : االعتناد على الكساءة الفسدٓة .
نصيو َٔ املصازض ايتى ٜعتُس عًٝٗرا ايهرجري ؾرى ٖرصٙ األٜراّ : إٔ      
اإلْػإ ميػو بهتاب ؾٝكطأٙ ثِ ٜأخص َرا قرطأٙ ٜٚطبكر٘ عًرى ْؿػر٘ برسٕٚ       
َطادعة ملا قطأ عًى ٜسى َتدصص ، ٚاألخطط َٔ شيو أْ٘ ٜكرطأ ثرِ ٜؿترى    

ٜٚكٍٛ قاٍ : ايؿٝذ ايؿالْى ؾرى نتابر٘ ايؿالْرى نرصا ٚنرصا ،      غريٙ مبا قطأ ، 

                                                 
/ نتاب ايعًِ / باب َٔ مسع ؾٝئًا ؾطادع ؾٝ٘ ستى 30/ 1صشٝح ايبداضى : در (1 

 ٜعطؾ٘ . 
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ٚتصٛض ٖصا ايكاضئ يًهتاب أْ٘ مبذطز قطاءت٘ ٖصٙ عطف ٚؾِٗ َا قطأ ؾٝشل ي٘ 
 ايتطبٝل عًى ْؿػ٘ ٚايبالؽ يػريٙ . 

 خطْزة ٍرا األمس : 
 ّمتكً خطْزة االعتناد على ٍرا األمس فى اآلتى : 

املطادعة عًى ٜرسى َتدصرص ممرا ال    إٔ ايصى ٜكطأ بصٛضة ؾطزٜة بسٕٚ  -1
ؾو ؾٝ٘ غٝدطأ ؾى ايؿِٗ ٚايكطاءة شاتٗا ، ألْر٘ يٝػرت عٓرسٙ َرٔ     
املؤٖالت ايتى ػعً٘ وػٔ ايؿِٗ ملا قطأ ، ٚخاصة ٚمٔ ْتشسخ ؾى 
فاٍ األسهراّ ، ٚيرٝؼ ؾرى فراٍ آخرط ؾرأزٚات ايؿٗرِ ٚايترسقٝل         

ؿغ ايٛاضز ٚاالغتٝعاب ملا قطأ غري َٛدٛزة ٖصا إشا نإ وػٔ ْطل ايً
 ؾى ايسيٌٝ أٚ ايٓص ايؿطعى . 

أعطف بع  ايٓاؽ ممٔ ٜػتؿتٕٛ ؾى بع  املػائٌ ٚعٓس غؤا ِ عٔ 
َػأية َعٝٓة ٚأدٝبِٗ ؾٝٗا ، ٜكٍٛ ىل ايػائٌ : يكس قاٍ ايؿرٝذ ايؿالْرى ؾرى    

 نتاب نصا خالف َا تكٍٛ ؾأقٍٛ ي٘ : ٌٖٚ َعو ايهتاب ٜكٍٛ ْعِ . 
تاب٘ ، ٚعٓسَا ٜبسأ ؾى ايكطاءة أدسٙ أقٍٛ ي٘ : اقطأ َا شنط ايؿٝذ ؾى ن

ىطئ ؾى قطاءة ايٓص يػٜٛا ، ٜٚٓطل ايعباضات ٚاأليؿاظ ْطكا خاطئًا ، ؾأبرسأ  
َع٘ بتصشٝح األيؿاظ أٚال ثِ بعس شيو ٜتطح املعٓرى بعرس َعطؾرة األيؿراظ     

 ايٛاضزة ؾى ايٓص َعطؾة صشٝشة . 
عٔ عسّ ؾايكاضئ بصٛضة ؾطزٜة قس ال وػٔ ْطل األيؿاظ يػٜٛا ؾطال 

 إسػاْ٘ يؿِٗ ايٓص ألْ٘ ال تٛدس عٓسٙ األزٚات يصيو . 
2-  ٘ تصرٛض إٔ اؿهرِ   ٜ إٔ ايكاضئ يبع  نتب األسهاّ ايؿكٗٝة يكًة عًُر

ايؿكٗى ال ٜتعسى إال قطاءت٘ َٔ نتاب ثِ تبًٝػر٘ إىل ايٓراؽ ، ؾٗرصا    
ٜػُى ْاقٌ ملا قطأ ٚيٝؼ َبًػا ؿهِ ؾطعى ؾكٗى ، ٖٚصا َٔ اـطأ 

املػًٛط عٓس نجري َٔ ايٓاؽ ، ٖٚرصا َرا غرأبٝٓ٘ َرٔ      ايؿائع ٚايؿِٗ
خالٍ َا قاي٘ اإلَاّ ايؿاطبى ، إٔ تًكى األسهاّ ايؿطعٝة  ا ططقٗا 



 

(199)  جملة الشريعة والقانون  (0340ـــ  9002شرون اجمللد األول )العدد الرابع والع  

ٚشيو عٓس ْٗاٜرة اؿرسٜح عرٔ ٖرصٙ     ، ٚأزٚاتٗا ايؿطعٝة  اٚأغايٝبٗ
ٚنصيو تتطح ايصٛضة أنجط عٓس اؿسٜح عٔ ايعًّٛ ايصى ، املصازض

 اّ بأصٛ ا . هب عًى ايؿكٝ٘ أٚ املؿتى اإلمل
أضطب َجال يبع  األيؿاظ ايتى تطز ؾى األسازٜرح ايٓبٜٛرة ٚىطرأ    
ايٓاؽ ؾى ْطكٗا ٚبايتاىل ؾى ؾُٗٗا ؾٝرتتب عًى شيرو َرا قًٓراٙ َرٔ غرٛء      

 ايتطبٝل ٚايتبًٝؼ . 
ّٜٛ عطؾ٘  –  –أْ٘ زؾع َع ايٓبى  –ضضى اهلل عُٓٗا  –عٔ ابٔ عباؽ  -1

ٚضطبًا ٚصٛتا يإلبٌ ؾأؾاض  ٚضاءٙ ظدطا ؾسٜسًا –  –ؾػُع ايٓبى 
ٝؼ بػٛط٘ إيِٝٗ ٚقاٍ: أٜٗا ايٓراؽ عًرٝهِ بايػرهٝٓة ؾرإٕ ايررب ير      

 . (1 طاعباإلب
 –ؾكس مسعت َٔ ٜػأٍ عٔ ٖصا اؿسٜح ٚقطأٙ ٚعٓس قطاءت٘ يكٛير٘  

 –       بايػهٝٓة( قطأٖا  بايػِّهِّٝٓة( ٖٚٓاى ؾرطم برني  ايػَّرهةٝٓة( ايترى ٖرى 
ٝٓة ( ايترى ٖرى بتؿرسٜس ايػرني     هِّ ايػِّر  بتؿسٜس ايػني ٚنػط ايهاف ، ٚبرني 

 ٚايهاف . 
َٔ  أْ٘ قاٍ :  –  –عٔ ايٓبى  –ضضى اهلل عٓ٘  –عٔ ضٜٚؿع بٔ ثابت  -2

ٚؾرى ضٚاٜرة    (نإ ٜؤَٔ باهلل ٚايّٝٛ ا خط ؾال ٜػل َاءٙ ٚيس غرريٙ 
أخطى   ال وٌ الَطئ ٜؤَٔ باهلل ٚايّٝٛ ا خط إٔ ٜػكى َراءٙ ظضع  

 .(2 (غريٙ

                                                 

بايػرهٝٓة   –  –/ نتاب اؿر / باب أَط ايٓبى  290/ 1صشٝح ايبداضى : در (1 
 عٓس اإلؾاضة ٚإؾاضت٘ إيِٝٗ بايػٛط . 

 / نتاب ايٓهاح / باب ٚطء ايػباٜا .  217/ 2٘ : درٓضٚاٙ أبٛ زاٚز ؾى غٓ (2 
، اب ايطدٌ ٜؿرتى اؾاضٜة ٖٚى ساٌَنتاب ايٓهاح / ب 370/ 2٘ : درٓايرتَصى ؾى غٓ

قاٍ أبٛ عٝػى ٖصا سسٜح سػٔ ٚايعٌُ عًرى ٖرصا عٓرس أٖرٌ ايعًرِ ، ال ٜرطٕٚ       
 يًطدٌ إشا اؾرتى داضٜة ٖٚى ساٌَ أال ٜطأٖا ستى تطع . 
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  –ػإ ٖصا اؿسٜح ؾٌٗ ٜػتطٝع إٔ ٜؿِٗ َٓ٘ إٔ ايٓبى ؾإشا قطأ إْ
ٜكصس ب٘ أال ٜطأ اإلْػإ املطأة اؿاٌَ ستى تطع ، ٚعرب عٔ شيرو باملراء    –

ايصى ٖٛ  املٓى( ٚظضع ايػري ٜطاز ب٘  ٚيس ايػرري ايرصى محًرت بر٘ املرطأة أٚ      
 اؾاضٜة( . 

وػٔ ٚال  –  –ٚغري شيو َٔ األيؿاظ ايتى تطز ؾى أسازٜح ايٓبى 
غري املؤٌٖ قطاءتٗا ٚال ؾُٗٗا ، ؾإشا مل ٜطدع ملتدصص ؾى شيو ٜصٛب ير٘  
قطاءت٘ تهٕٛ َؿهًة ٚطاَة نربى ٖٚصا ٖٛ اؿازخ ا ٕ ، ؾٝطبل عًى ْؿػ٘ 

 خطأ ٜٚبًؼ غريٙ خطأ . 
 الفسع السابع : اليكل عً الػري )ىكل السناع( .

ايهجري ؾى َٔ املصازض ايتى ٜعتُس عًٝٗا ؾى أخص اؿهِ ايؿطعى يسى 
ٖصٙ األٜاّ  ايٓكٌ عٔ ايػري( إٔ ٜػُع اإلْػإ سهًُا َعٝٓا ٚعٓسَا تػأي٘ َٔ 
أٜٔ يو ٖصا اؿهِ ؟ ٜكٍٛ : مسعت٘ َٔ ؾالٕ ٚؾالٕ مسع٘ َٔ ؾالٕ ٚؾالٕ 
مسع٘ َٔ ايؿٝذ ايؿالْى ألْ٘ نإ ساضطًا ي٘ زضغًا أٚ مسع ي٘ ؾطٜطا ٜكٍٛ 

فُٛعة ايٓكًة ٖؤالء نٌ ٚاسرس  ؾٝ٘ ٖصا اؿهِ ، ٚمما ٜعٜس األَط صعٛبة إٔ 
َِٓٗ إشا ضادعت٘ ؾُٝا مسع َٔ غريٙ ٜكٍٛ يو : إٕ ايصى بًػٓى برصيو  أر  
ثكة( ؾٓؿأت غًػًة َٔ ايجكات َٔ اإلخٛة األؾاضٌ عًى غطاض غًػًة ايػٓس 

( أصربح َرٔ   ثكرة ٕ يؿرغ   ايتى ؼسخ عٓٗا عًُاء اؿرسٜح ٚنرأ   يألسازٜح
نرإ أٖرٌ ايتدصرص ؾرى عًرِ       اقرسمي َؤٖالت ايطٚاٜة ٚايٓكٌ عٔ ايػري ، 

ٖصا ضدٌ ثكة أٚ يني اؿسٜح أٚ فٍٗٛ اؿاٍ ٚغري شيرو  : ايطداٍ ٜكٛيٕٛ 
املؤٌٖ ؾى ٖصٙ األٜاّ ألٕ  َٔ ٚيهٔ ، َٔ ططم اؿهِ عًى ايطٚاة ٚايطداٍ

  ؟.قٌ يًهالّ ٜٚعطٝ٘ ٖصا ايٛصـ اوهِ ٖصا اؿهِ عًى ايٓ
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 خطْزة االعتناد على ٍرا األمس : 
عٔ ايػري ي٘ ضٛابط٘ ؾى ايؿطٜعة اإلغالَٝة ، ؾًٝػرت املػرأية   إٔ ايٓكٌ  -1

فطز ايػُاع َٔ ايؿٝذ ايؿالْى ثِ أْكٌ َا مسعت٘ إىل غريى برسٕٚ  
 .ضابط 

اإلغالَٝة تتُجرٌ ؾرى   ؾى ايؿطٜعة عٔ ايػري ي٘ ؾطٚط٘ ٚيهٔ ايٓكٌ 
 : ا تى

ٕ إٔ ٜٓكٌ ايػاَع َا قاي٘ ايؿٝذ أٚ صاسب٘ األصًى بسٕٚ ظٜازة أٚ ْكصا -أ
أٚ ؼطٜـ أى ال ٜتسخٌ ايٓاقٌ بأغًٛب٘ ٚعباضات٘ ٚيهٔ تهٕٛ ايعباضة 

 ٜٚهٕٛ اؿهِ نُا ْطل ب٘ قائً٘. 
إٔ ايٓاقٌ هب إٔ ٜٓكٌ ايهالّ ٚاؿهِ بٓؿؼ ايصٛضة ٚا ٝئة ايتى نإ  -ب

بٗصٙ عًٝٗا قائً٘، ؾإشا قاٍ اؿهِ ٖٚى دايؼ بٗٝئة َعٝٓة ٜهٕٛ ايٓكٌ 
ٍ ايؿٝذ اؿهِ ٖٚٛ دايؼ َعترسٍ ،  قاايصٛضة أٚ ٜكاٍ عٓس ايٓكٌ 

عٓس هِ ٚخطٛضت٘ ؾٚإشا قٌٝ اؿهِ بٗٝئة ؾٝٗا غطب ٚشيو يؿسة اؿ
 ايٓكٌ ٜٓكٌ بٗصٙ ا ٝئة ايتى نإ عًٝٗا قائٌ ٖصا اؿهِ . 

ألٕ ٖصا ال هعرٌ اؿهرِ   ، ؾال ٜتسخٌ ايٓاقٌ بٗٝئت٘ عٓس ْكٌ اؿهِ 
ة ٚغطب ؾٝٓكً٘ ايٓاقٌ ، ؾكس ٜهٕٛ اؿهِ وتاز إىل ؾسٜصٌ بصٛضت٘ اؿكٝكٝة

ٖٚٛ َبتػِ ؾٕٝٗٛ األَط عًى ايػاَع ٚايعهؼ نصيو ، ؾٝهٕٛ ايٓاقٌ بٗصٙ 
 ايصٛضة قس اْتكص َٔ اؿهِ . 

ؾإشٕ هب عًى ايٓاقٌ أال ٜتسخٌ عٓرس ْكًر٘ يًشهرِ عرٔ ايػرري ال      
 بأيؿاظ٘ ٚال بٗٝئت٘ . 

ؾٌٗ نٌ ْاقٌ يًشهِ عٔ ايػري ٜصٓع شيو ٜٚعطف ٖرصٙ ايطرٛابط   
 ؟  بايطبع ال
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نصيو ايػاَع َٔ ايعامل ثِ ٜكّٛ بايٓكٌ إىل ايػري غايبا ال تهٕٛ عٓسٙ َٔ  -2
املؤٖالت ايتى ػعً٘ ٜسضى بصٛضة دٝسة َا ٜكٛير٘ ايعرامل ، ٚبايتراىل    
ؾعٓس ايٓكٌ ، ٜهٕٛ ايهالّ غري زقٝل ٚغري َػتٛعب ٚغري ناف ٖصا 

ٓرا إشا  يبا إشا نإ ايٓكٌ َٔ ايػاَع األٍٚ يًعامل أٚ قائٌ اؿهرِ ؾُرا  
يًشهِ ؾٌٗ غتٓطبط املػأية بصٛضة صشٝشة بايطبع  ةتعسز عسز ايٓكً

 ال ؟ 
 ّقد بٔيت السية اليبْٓة املطَسة خطْزة ٍرا األمس ّضْابطُ : 

عٔ أبى محعة قاٍ : نٓت أتطدِ بني ابٔ عباؽ ٚبني ايٓراؽ ؾكراٍ : إٕ    -1
ؾكاٍ : َٔ ايٛؾرس أٚ َرٔ ايكرّٛ     –  –ٚؾس عبس ايكٝؼ أتٛا ايٓبى 

ايٛا : ضبٝعة ؾكاٍ : َطسبا بايكّٛ أٚ ايٛؾس غري خعاٜرا ٚال ْرساَى ،   ق
ٚبٝٓٓا ٚبٝٓو ٖصا اؿى َٔ نؿاض َطط  ةٝسعب ةقايٛا : إْا ْأتٝو َٔ ؾك

ٚال ْػتطٝع إٔ ْأتٝو إال ؾى ؾٗط سطاّ ؾُطْا بأَط نرب ب٘ َٔ ٚضاءْا 
   اهلل ْسخٌ ب٘ اؾٓة ، ؾأَطِٖ بأضبع ْٚٗاِٖ عٔ أضبع ، أَطِٖ باإلميإ ب

ٚسسٙ قاٍ : ٌٖ تسضٕٚ َا اإلميرإ ٚسرسٙ قرايٛا : اهلل     -عع ٚدٌ-
ٚضغٛي٘ أعًِ قاٍ : ؾٗازة إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚإٔ قُرسًا ضغرٍٛ اهلل   
ٚإقاّ ايصالة ٚإٜتاء ايعناة ٚصّٛ ضَطإ ٚتعطٛا اـُؼ َٔ املػِٓ ، 

ا ْٚٗاِٖ عٔ ايسباء ٚاؿٓتِ ٚاملعؾت قاٍ ؾعب٘ : ضمبا قاٍ ايٓكري ٚضمب
 .(1 قاٍ املكري قاٍ : اسؿعٛٙ ٚأخربٚٙ َٔ ٚضاءنِ 

: إٔ ايٓبرى بعرسَا عًُٗرِ َرا      –  –ٚايؿاٖس َٔ سرسٜح ايٓبرى   
بٛصٝت٘ ايؿرطعٝة عٓرس ْكرٌ َرا       –  –بايطسٌٝ أٚصاِٖ  اُٜٛطٜسٕٚ ٖٚ
فطز ْكًة   –  –ٚتبًٝػ٘ يكَِٛٗ ألِْٗ ؾى ْعط ايٓبى   –  –مسعٛٙ َٓ٘ 

                                                 

ٚؾرس   –  –ايٓبى   / نتاب ايعًِ ، باب ؼط28ٜ-1/27صشح ايبداضى : در (1 
 عبس ايكٝؼ عًى إٔ وؿعٛا اإلميإ ٚايعًِ ٚىربٚٙ َٔ ٚضاءِٖ . 
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يهًُة ايطائعرة  اسؿعرٛٙ( َٚعٓرى ٖرصٙ ايعبراضة أٚ      ؾكاٍ  ِ ٖصٙ ا، يًهالّ 
ايهًُة : أى اغتٛعبٛا دٝسًا َا أقٛي٘ بٌ اسؿعٛٙ دٝسًا نُا قًرت يهرِ ثرِ    

 أخربٚٙ َٔ ٚضاءنِ نُا قًت يهِ بسٕٚ ظٜازة أٚ ْكصإ . 
 اؾُٗٛٙ( الختًـ األَط ، ألٕ َعٓى شيو  – –ٚأظٔ يٛ قاٍ ايٓبى 

ٚبايتراىل ؾُرٔ سكٗرِ إٔ ٜترسخًٛا     ، تطى  ِ َػاسة يًؿِٗ  ––إٔ ايٓبى 
بعباضة ظائسة أٚ أغًٛب َعني ٚيهٔ نًُة  اسؿعٛٙ(  ضبطت املػأية بطابط 

 قهِ أى بًػٛٙ ٚأخربٚٙ نُا مسعتُٛٙ . 
قراٍ : قراٍ    – ُاضضى اهلل عٓٗ –بٔ أبى بهطة عٔ أبٝ٘ عٔ عبس ايطمحٔ  -2

ا ضغٍٛ اهلل : أال أْبئهِ بأنرب ايهبائط ثالثا قايٛا بًى ٜ -  –ايٓبى 
قاٍ : اإلؾطاى باهلل ٚعكٛم ايٛايسٜٔ ٚدًؼ ٚنإ َتهئا ؾكاٍ : أال 

ٚؾرى   (1 ٚقٍٛ ايعٚض ، قاٍ : ؾُا ظاٍ ٜهطضٖا ستى قًٓا يٝت٘ غرهت  
 َتهئا ؾذًؼ .  –  –ضٚاٜة اإلَاّ َػًِ : ٚنإ ضغٍٛ اهلل 

إٔ ايصشابى اؾًٌٝ نإ أَٝٓا ؾى  –  –ٚايؿاٖس َٔ سسٜح ايٓبى 
أَطٜٔ  –  –ٖٚٛ ٜكٍٛ اؿسٜح ، ؾبعسَا شنط ايٓبى  –  –ئة ايٓبى ْكً٘  ٝ

َٔ أنرب ايهبائط ، ٚأْ٘ نإ عًى ٖٝئة َعٝٓة ٖٚى نْٛ٘ َتهئا ، ؾعٓس شنط األَط 
 ايجايح ْعطًا ـطٛضت٘ ٚؾست٘ اعتسٍ ايٓبى ٚدًؼ ثِ قاٍ : أال ٚقٍٛ ايعٚض . 

مل ٜصنط ٖٝئة  ٚيصيو أقٍٛ : َا ايصى نإ غٝطري ايصشابى اؾًٌٝ إشا
عٓس ضٚاٜت٘ يًشسٜح ٚتأنٝس ا ٝئة عٓس األَط ايجايح ، إْٗا أَاْة  –  –ايٓبى 

ٚضٛابط ايٓكٌ ؾى ايؿطٜعة اإلغالَٝة ، ألْٓا عٓرسَا ْػرُع اؿرسٜح بٗرصٙ     

                                                 
 ات / باب َا قٌٝ ؾى ؾٗازة ايعٚض ،/ نتاب ايؿٗاز102/ 2صشٝح ايبداضى : در (1 

/ باب ايهبائط ٚأنربٖا ٚايًؿغ ٖٓا 82 -81/ 2صشٝح َػًِ بؿطح ايٓٛٚى : در
 يًبداضى . 
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صٌ إيٝٓا املعٓى ٖٚٛ خطٛضة ٖصٙ ٚبايتاىل ٜ –  –ايصٛضة ْتدٌٝ ٖٝئة ايٓبى 
 ٗا . ٓشصضٖا ٚال ْكطبؾ ، األَٛض ايجالثة

َا غكت٘ َٔ أزية تبني إٔ ايٓكرٌ ؾرى ايؿرطٜعة اإلغرالَٝة يألسهراّ      
 ايؿطعٝة وتاز إىل ضٛابط ٚأَاْة ؾى األيؿاظ ٚا ٝئات . 

ناْٛا ال  –  –ٖصا ٖٛ َٓٗر ايصشابة ايهطاّ ؾى ايٓكٌ عٔ ايٓبى 
ٜعٜسٕٚ ال ؾى يؿغ ٚال ٖٝئة ٚيهٔ نراْٛا ٜٓكًرٕٛ َرا مسعرٛٙ ٜٚكصرٛا َرا       

 ؾاٖسٚٙ . 
عطض ٖصٙ املصازض ايتى ٜعتُس عًٝٗا نجري َٔ ايٓاؽ ؾى اغتكاء  ٚبعس

ت خطأ ٚخطٛضة نٌ َصسض ٚايتسيٌٝ عًى شيو ، ٚإٔ اثبإاألسهاّ ايؿكٗٝة ٚ
 ٖصٙ املصازض ظازت األظَة ايؿكٗٝة َؿهًة ؾٛم َؿهالتٗا . 

ٜٚكاٍ يكس ضٝكت ٚاغعا عًٝٓا ؾٗرصٙ املصرازض    أقٍٛ : قس وتر عًىَّ
ُاشا ْؿعٌ ؟ َٚا ايصى ْأخصٙ َٔ ٖصٙ املصازض أّ ؾاألٜاّ ٖى املتاسة ؾى ٖصٙ 

 عتُس عًٝٗا . ْػتُع إيٝٗا ٚال ْأْٗا ال ؾائسة َٓٗا ٚال 
أقٍٛ : إٕ فاٍ األسهاّ ايؿطعٝة أَط دس خطري يٝؼ نأى فاٍ ؾى 
ايؿطٜعة اإلغالَٝة ، ألْ٘ ٜتعًل بسائطة تٛصٝـ األَط ايؿرطعى ايرٛاضز َرٔ    

ى إطاضٙ ايطباْى ، إشا نإ األَط ٜؿٝس ايٛدٛب أٚ ايؿاضع اؿهِٝ ، ٚٚضع٘ ؾ
ايٓسب أٚ ايٓٗى ٜؿٝس اؿطَة أٚ ايهطاٖة ، أٚ نإ األَط ىري املػًِ بني ايؿعٌ 

 ٚعسَ٘ . 
ٚبايتاىل ال هٛظ ايتػاٌٖ ؾٝ٘ ، ستى ال مٌُ األٚاَط ايؿطعٝة ؾٛم َا 

تدصص ؾى أتت ب٘، ألٕ عسّ ايؿِٗ ٚاإلزضاى اؾٝس يألزية ايؿطعٝة ٚعسّ اي
ٖصا اجملاٍ بايصات قس هعٌ املػتُع أٚ ايكاضئ وٌُ ايسيٌٝ ايؿرطعى َرا ال   
وتٌُ ؾٝهٕٛ قس ظاز ؾى األَط ايؿطعى بسٕٚ إٔ ٜسضى ، ٚنصيو ضٝل عًى 
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ا اؿايتني اخطأ اإلْػإ خطأ ؾازسًا ألْ٘ تايٓاؽ َا ٚغع اهلل عًِٝٗ . ٚؾى نً
ىل نصب عًى اهلل ، ٚبًرؼ  ٚبايتا، غٝهٕٛ قس اؾرتى عًى ايٓص ٚنصب عًٝ٘ 

 َطازٙ تبًٝػا خاطئًا . 
ؾُجال يٛ إٔ األَط ايٛاضز َٔ ايؿاضع غبشاْ٘ أؾاز ايٓسب بايطرٛابط  
ايتى ؼسخ عٓٗا ايؿكٗاء ٚعًُاء األصٍٛ ، ثِ أخطد٘ املػتُع أٚ ايكاضئ َٔ 
زائطة ايٓسب إىل زائطة ايٛدٛب ، ؾُاشا ٜهٕٛ اؿاٍ ، ٚنٝـ تهٕٛ ايصرٛضة  

 تطبٝل  صا اؿهِ ؟ ٚنٝـ ٜهٕٛ اي
غٛف تٓؿأ اـالؾات ٚايٓعاعرات بػربب غرٛء ايؿٗرِ ، ألٕ ايرصى      
أخطد٘ إىل زائطة ايٛدٛب غٝتؿبح بطأٜ٘ ظٓا َٓ٘ إٔ شيو ؾٝ٘ سرطص عًرى   
ايػٓة ٚايؿطٜعة ٚاؾاْب ا خط غٝتعصب يطأٜ٘ ألْ٘ غأٍ َتدصصا ؾأؾرازٙ  

 بصيو . 
ايتهًٝؿٝة  اـُػة إشٕ ؾسائطة األسهاّ ٚاؿالٍ َٔ اؿطاّ ٚاألسهاّ 

َٔ أخطط ايسٚائط ٚاجملاالت ؾى ايؿطٜعة ، ؾال ٜكطبٗا إال َتدصص عامل عٓسٙ 
 َٔ ايطٛابط ٚاألزٚات ، ايتى تؤًٖ٘ يصيو . 

أقٍٛ : إٕ َا ْأخصٙ َٔ املصازض ايتى شنطتٗا نٌ َا ٜكطب ايعبس َٔ 
ًل ػٔ ايعالقة بٝٓ٘ ٚبني اـٜٚصًح َٔ ؾأْ٘ ٜٚٗصب َٔ أخالق٘ ، ٚو ضب٘ ،

ٔ ، ٜٚٓؿأ املٛزة بٝٓ٘ ٚبني أٌٖ بٝت٘ ، ٜٚعٝٓ٘ عًى بط ٚايسٜ٘ ، ٚغرري شيرو     َر
 األَٛض ايتى ال تسخٌ ؾى زائطة األسهاّ ايؿكٗٝة .

عرٔ ايطرطم    –ضمحر٘ اهلل   –ٚغٛف أغٛم َا شنطٙ اإلَاّ ايؿاطبى 
 ٚايٛغائٌ يتًكى عًِ األسهاّ . 

يعًِ عٔ أًٖر٘  ٜكٍٛ اإلَاّ ايؿاطبى : ٚإشا أثبت أْ٘ البس َٔ أخص ا
 ؾًصيو ططٜكإ : 
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األٍٚ : املؿاؾٗة : ٖٚى أْؿع ايططٜكتني ٚأغًُُٗا يٛدٗني : األٍٚ : 
بني املعًِ ٚاملتعًِ ٜؿٗسٖا نٌ َٔ ظاٍٚ ايعًِ  –تعاىل  –خاصٝة دعًٗا اهلل 

زٖرا عًرى   زٚايعًُاء ، ؾهِ َٔ َػأية ٜكطؤٖا املتعًِ ؾى نتاب ٚوؿعٗا ٜٚط
ٚسصرٌ ير٘ ايعًرِ بٗرا      ػتةكاٖا إيٝ٘ املعًِ ؾُٗٗا بؾإشا أي، قًب٘ ؾال ٜؿُٗٗا 

 باؿططة . 
ايططٜل ايجاْى : َطايعة نتب املصٓؿني ، َٚسْٚى ايسٚاٜٚٔ ٖٚٛ أٜطا 
ْاؾع ؾى باب٘ بؿططني : األٍٚ إٔ وصٌ ير٘ َرٔ ؾٗرِ َكاصرس شيرو ايعًرِ       

ٚشيرو  ، املطًٛب ، َٚعطؾة اصطالسات أًٖ٘ َا ٜتِ ي٘ ب٘ ايٓعط ؾى ايهتب 
ططٜل األٍٚ َٔ َؿاؾٗة ايعًُاء ، أٚ مما ٖٛ ضادع إيٝ٘ ٖٚٛ َعٓرى  وصٌ باي

قٍٛ َٔ قاٍ : نإ ايعًِ ؾى صسٚض ايطداٍ ثِ اْتكٌ إىل ايهتب ، َٚؿاؼر٘  
ٚايهتب ٚسسٖا ال تؿٝس ايطايب َٓٗا ؾٝئا زٕٚ ؾتح ايعًُاء ، بأٜسى ايطداٍ 

أٖرٌ  ٚايؿطط ايجاْى : إٔ ٜتشطى نترب املتكرسَني َرٔ     ، ٖٚٛ َؿاٖس َعتاز
 .(1 ايعًِ املطاز ؾإِْٗ أؾِٗ ب٘ َٔ غريِٖ َٔ املتأخطٜٔ

ؾٝؿِٗ مما شنطٙ اإلَاّ ايؿاطبى : إٔ أخص ايعًِ ال ٜهٕٛ إال بإسسى 
ٖاتني ايططٜكتني إَا ايتتًُص عًى ٜسى عامل َتدصص ٚأخص ايعًِ عٓ٘ َؿاؾٗة 
ٖٚى أْؿع ايططم ، ٚإَا بايكطاءة ؾى نتب أٌٖ ايعًرِ ثرِ عرطض َرا ٜكرطأ      

 ػإ عًى َتدصص يٝصشح ي٘ ٜٚصٛب ي٘ ٜٚؿُٗ٘ َا قطأ. اإلْ

 –ٖٚصٙ ٖى ططٜكة ايصشابة ايهطاّ ؾى تًكى ايعًِ ايؿطعى َٔ ايٓبى 
 –     املرساضؽ  ٚأٜطا ٖى ططٜكة ايعًُاء ٚايؿكٗاء األدرالء َرٔ أصرشاب

                                                 
/ زاض إسٝاء ايهتب ايعطبٝة ، ؾٝصٌ  61-60/ 1املٛاؾكات ؾى أصٍٛ األسهاّ : در (1 

 عٝػى ايبابى اؿًبى. 
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ٚنرإ ايطرالب   ، ؾرى تعًرِٝ تالَٝرصِٖ ٚطالبٗرِ      ايؿكٗٝة األضبعة ٚغريٖرا 
 ٕٛ٘ ٜٚهتبْٛ٘ ؾُٝا ال ٜؿَُْٗٛٓ٘ ثِ ٜطادع ٕٜٛػُعٜالظَٕٛ ايؿكٝ٘ ؾى زضغ٘ 

 يبع  املػائٌ ٚاأليؿاظ ٚاملصطًشات .  ِ اـاطئؾُٗٗ ِٚضاءٙ ٜٚصٛب  
ٜؿعًٕٛ شيرو  أمحس ؾهإ اإلَاّ أبٛ سٓٝؿة َٚايو ٚايؿاؾعى ٚاإلَاّ 

ِٗ ٚغريِٖ ؾى شيو ؾاٖسة عًرى َرا   َٗع طالبِٗ ٚؾى فايؼ عًُِٗ ٚؾك
 َة ألٌٖ ايعًِ ٚايتدصص . أقٍٛ ، َٚعًٛ
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 املبحح الجاىى 
 ضْابط الفتْى فى الفكُ اإلسالمى 

 ّالتعسٓف ببعض املصطلحات الصسعٔة
 ّٓصتنل ٍرا املبحح على مطلبني أذكسٍنا إمجاال ثه أتياّهلنا بالتفصٔل 

 ايتعطٜـ ببع  املصطًشات ايؿطعٝة .  املطًب األٍٚ :
 ك٘ اإلغالَى . ضٛابط ايؿتٛى ؾى ايؿ املطًب ايجاْى :

 املطًب األٍٚ : ايتعطٜـ ببع  املصطًشات ايؿطعٝة 
 ٖٚصٙ املصطًشات ٖى :  ايؿكٝ٘ ، ايساعٝة ، اؿهِ ، ايؿتٛى ، ايطابط ( 

 ُ   ـأّال : الفكٔ
ايؿك٘ : ؾِٗ ايؿئ قاٍ ابٔ ؾاضؽ : ٚنٌ عًرِ يؿرئ ؾٗرٛ   ؾكر٘( ٚ     

براب تعرب إشا    ايؿك٘( عًى يػإ محًة ايؿطع عًِ خاص ٚ  ؾك٘ ؾكًٗا( َٔ 
 .(1 ٘( بايطِ إشا صاض ايؿك٘ ي٘ غذٝةعًِ ٚ  ؾُك

إٔ ايؿكٝ٘ ٖٛ ايصى اغتهٌُ أزٚات َعٝٓة ًَٚهات : ٜٚؿِٗ َٔ ٖصا 
ؤًٖ٘ الغتٓباط َا ٖٛ َٛدٛز ؾى ايٓص أى َرٔ ظراٖطٙ ، ٚنرصيو    تخاصة 

 اغتٓباط َا ٚضاء ايٓص ، ؾٝهٕٛ ايؿِٗ غذٝة ٚطبٝعة ًَٚهة ي٘ . 
 ثاىٔا : الداعٔة

زعٛت اهلل  أزعٛٙ(  زعاء( ابتًٗت إيٝ٘ بايػؤاٍ ٚضغبت ؾُٝا  ٜكاٍ 
عٓسٙ َٔ اـري  زعٛت( ظٜسا ْازٜت٘ ٚطًبت إقباي٘  ٚزعا( املؤشٕ ايٓراؽ إىل  

 .(2 ايصالة ؾٗٛ  زاعى اهلل( ٚاؾُع زعاة ٚ  زعٛإ( 

                                                 
َرازة ؾكر٘ / كتراض     479َازة ؾك٘ / أغاؽ ايبالغرة : ص  248املصباح املٓري : ص (1 

 / َازة ؾك٘ .  509ايصشاح : ص
 / َازة زعٛ / .  189أغاؽ ايبالغة : ص –/ َازة زعا  103املصباح املٓري : ص (2 
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ـًرل  اضؾراز  ٜٚؿِٗ َٔ شيرو إٔ ايساعٝرة : ٖرٛ ايرصى ٜتصرسى إل     
ٜٚبعسِٖ عٔ نٌ َا ؾٝ٘ ضرطض  ، شة ٚخري  ِ ِٗ إىل نٌ َا ؾٝ٘ َصًٗٚتٛدٝ

 بايرتغٝب َطة ٚبايرتٖٝب َطة أخطى . ،  ِ 
 ثالجا : احلكه  

ٖٛ ايكطاء ٚأصً٘ املٓع ٜكاٍ :  سهُت( عًٝ٘ بهرصا إشا َٓعتر٘ َرٔ    
خالؾ٘ ؾًِ ٜكسض عًى اـطٚز َٔ شيو  ٚسهُت( بني ايكّٛ ؾصًت بٝرِٓٗ  

 .(1 ؾأْا  سانِ( ٚ  سهِ(
ٖٓا : َا ٜػتٓبط َٔ ايسيٌٝ ايؿطعى ايتؿصرًٝى يهرى   ٚاملطاز باؿهِ 

ًٜعّ ب٘ مجٝع املهًؿني ٚيصيو داء ؾى تعطٜـ ايؿك٘ : ايعًِ باألسهاّ ايؿطعٝة 
 . (2 ايعًُٝة املهتػبة َٔ أزيتٗا ايتؿصًٝٝة 

ٚداء ؾى تعطٜـ اؿهِ ايؿطعى : ٖٛ خطاب ايؿاضع املتعًل بأؾعاٍ 
 .(3 املهًؿني

ِ ايؿرطعى ٜتٓراٍٚ مجٝرع املهًؿرني ٖٚرِ      ٜٚؿِٗ مما غبل : إٔ اؿهر 
كاطبٕٛ ب٘ ، ؾاؿهِ يٝؼ يؿطز ٚاسس ٚال فُٛعة بعٝٓٗا ٚيهٓ٘ ىرص نرٌ   

 املهًؿني . 
 زابعا : الفتْى 

ايؿتىُّ : َٔ ايسٚاب خالف املػٔ ٖٚٛ نايؿاب ؾى ايٓراؽ ٚاؾُرع   
اء ٝاي أؾتاء( َجٌ ٜتِٝ ٚأٜتاّ ٚاألْجى  ؾتٝة( ٚ  ايؿتٛى( بايٛاٚ ٚبؿتح ايؿاء ٚب

ؾتطِ ، ٖٚى اغِ َٔ  أؾتى( ايعامل إشا بني اؿهرِ ٚ  اغرتؿتٝت٘( غرأيت٘ إٔ    

                                                 
/ َرازة سهرِ /    137/ َازة سهِ / أغاؽ ايبالغة : ص 78صاملصباح املٓري :  (1 

 / َازة سهِ .  48كتاض ايصشاح : ص
 /. 6/ 1اإلسهاّ ؾى أصٍٛ األسهاّ : در (2 
 /.1/95ى : درسَاإلسهاّ ؾى أصٍٛ األسهاّ ا  (3 
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ٜؿتٓى ٜٚكاٍ أصً٘ َٔ  ايؿتى( ٖٚرٛ ايؿراب ايكرٛى ٚاغرتؿتاٙ ؾرى َػرأية       
 . (1  ؾأؾتاٙ( ٚاالغِ  ايؿتٝا( ٚ  ايؿتٛى( ٚ  تؿاتٛا( إيٝ٘ اضتؿعٛا إيٝ٘ ؾى ايؿتٝا 

ايؿكٝ٘ يؿطز ٜػأي٘ عٔ ٜٚؿِٗ مما غبل : إٔ ايؿتٛى ٖى سهِ ٜصسضٙ 
َػأية ؽص٘ ؾى ظطٚف َعٝٓة ٚأسٛاٍ َعٝٓة ، ؾٗى سهِ ؿاية خاصة بعٝٓٗا 

ٚقس تهٕٛ ايؿتٛى سهِ ؾى قطٝة خاصة تٗرِ األَرة   ، ال تتعساٖا إىل غريٖا
ؾٝصسض ايؿكٝ٘ ؾٝٗا سهُا خاصًا بٗصٙ ايكطٝة ؾتصري بصيو ؾترٛى  ، بأنًُٗا 

  صٙ ايكطٝة ٚسسٖا زٕٚ غريٖا . 
 ٌٖ ايعًِ يؿغ املؿتى ٚايؿكٝ٘ ٚاسس . ؾعٓس أ

ٚيصيو قاٍ ابٔ ايكِٝ : قاٍ أبٛ عُطٚ : قراٍ أبرٛ عجُرإ اؿرساز :     
ألٕ ايؿكٝ٘  –ٜطٜس املؿتى  –ايكاضى أٜػط َأمثا ٚأقطب إىل ايػالَة َٔ ايؿكٝ٘ 

َٔ ايكٍٛ ، ٚايكاضى ؾأْ٘  مبا سططٙ َٔ ؾأْ٘ إصساض َا ٜطز عًٝ٘ َٔ غاعت٘
 .(2 األْاة ٚايتجبت 

 خامسًا : الضابط 
تكٍٛ :  ضبط( ايؿئ سؿع٘ باؿعّ ٚباب٘ ضطب ، ٚضدرٌ  ضرابط(   

 .(3 أى ساظّ ٚ ضبطت( ايبالز ٚغريٖا إشا قُت بأَطٖا قٝاًَا يٝؼ ؾٝ٘ ْكص 
َؿّٗٛ ايطابط عٓس ايؿكٗاء : ٖٛ ايصى هُع ؼت٘ ؾطٚعًا ؾكٗٝ٘ ٚيهٔ 

ُع ؾطٚعًا ؾكٗٝة نًٗا تهٕٛ َٔ باب ٚاسس . ٖٚصا غالف ايكاعسة : ؾإْٗا ػ
 .(4 ٚيهٔ َٔ أبٛاب ؾتى

                                                 
 / َازة ؾتى / .  491/ َازة ؾتى / كتاض ايصشاح : ص 239املصباح املٓري : ص (1 
 / .42/ 1ٛقعني : درإعالّ امل (2 
/ َازة ضربط /   185/ َازة ضبط / املصباح املٓري : ص376كتاض ايصشاح : ص (3 

 / َازة ضبط / .  370أغاؽ ايبالغة : ص
 / زاض ايػالّ يًطباع ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع . 22/ 1األؾباٙ ٚايٓعائط يًػٝٛطى : در (4 
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إشٕ ؾايطٛابط : تتعًل بباب ٚاسس ٚداْب ٚاسس ٚػُع ؾطٚعًا ؾكٗٝة 
 ؾى ٖصا ايباب . 

ٚيصيو عٓسَا أتٓاٍٚ ضٛابط ايؿتٛى ؾى املطًب ايجاْى ٜهٕٛ املكصٛز 
بٗا ايطٛابط ايتى تتعًل مبذاٍ ايؿتٛى ٚاؿهِ ايؿكٗى ؾكط ٚيٝؼ بأى ؾطع 

 ايؿطٜعة نايتؿػري ، ٚايًػة ، ٚايعكٝسة ، ٚاؿسٜح .  آخط َٔ ؾطٚع
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 املطلب الجاىى 

 ضْابط الفتْى فى الفكُ اإلسالمى
ٚاملكصٛز بصيو : األَٛض ايتى هب إٔ ٜطاعٝٗا ايؿكٝ٘ أٚ املؿتى عٓرس  
ايٓطل عهِ أٚ ؾتٛى ؾطعٝة ستى ؽطز ايؿتٛى ؾى إطراض األصرٍٛ ايعاَرة    

 يًؿطٜعة ٚايؿك٘ اإلغالَى . 
 اٍٚ ٖصٙ ايطٛابط َٔ خالٍ ايؿطٚع ا تٝة : ٚأتٓ

 الفسع األّل : مساعاة اليص ّفكَُ . 
ٚاملكصٛز َٔ ٖصا ايؿطع : إٔ ايؿكٝ٘ أٚ املؿتى عٓس ايٓطل عهِ البرس  
ٚإٔ ٜعتُس ؾى ؾتٛاٙ ٚسهُ٘ عًى َٓطٛم ايٓص ؾى املكاّ األٍٚ ٚإٔ ٜطاعى 

ايرصى ٜعطرى   ألٕ َٓطٛم ايرٓص ٖرٛ   ، ؾك٘ ايٓص ، ألْ٘ األصٌ ٚاألغاؽ 
 َٔ ٖصا ايٓص .  –ٚتعاىل  –ايسالية عًى َطاز ايؿاضع غبشاْ٘ 

َٔ َطاعاة أَٛض ثالثة :  ي٘ ايٓص عٓس تٓاٍٚ ايؿكٝ٘ أٚ املؿتى ي٘ البسؾ
  املٓطٛم ، ٚاملؿّٗٛ ، َٚؿّٗٛ املدايؿة( . 

نٌ شيو ٜػتدطز َٔ ايٓص ايؿطعى ٜٚطاعٝ٘ ايؿكٝ٘ ٚبايتاىل ٜطٝـ 
 . أسهاًَا دسٜسة ٚكتًؿة 

ٜٓبػى يًُؿتى إٔ ٜؿتى بًؿغ ايرٓص َُٗرا    ٜكٍٛ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ : 
أَهٓ٘ ، ؾإْ٘ ٜتطُٔ اؿهِ ٚايسيٌٝ َع ايبٝإ ايتاّ ، ؾٗٛ سهِ َطُٕٛ ير٘  
ايصٛاب ، َتطُٔ يًسيٌٝ عًٝ٘ ؾى أسػٔ بٝإ ، ٚقٍٛ ايؿكٝ٘ املعرني يرٝؼ   

ٗرادِٗ  نصيو ، ٚقس نإ ايصشابة ٚايتابعٕٛ ٚاألئُة ايصٜٔ غًهٛا عًى َٓ
ٜتشطٕٚ شيو غاٜة ايتشطى سترى خًرـ َرٔ بعرسِٖ خًرٛف ضغبرٛا عرٔ        
ايٓصٛص ٚاؾتكٛا  ِ أيؿاظا غري أيؿاظ ايٓصرٛص ، ؾأٚدرب شيرو ٖذرط     

 .(1 (ايٓصٛص
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ٚوطّ عًى املؿتى إٔ ٜؿتى بطرس يؿرغ ايرٓص ٚإٕ ٚاؾرل      ثِ قاٍ : 
 .(1 (َصٖب٘

 الفسع الجاىى : مساعاة فكُ اليفس . 
أٚ املؿتى عٓس ايٓطل باؿهِ أٚ ايؿتٛى هب َٚعٓى شيو : إٔ ايؿكٝ٘ 

، سز املػتؿتٕٛ ٜٚػأيٛا ْؿؼ ايػؤاٍعًٝ٘ إٔ ٜطاعى ساٍ املػتؿتى ي٘ ، ؾكس ٜتع
ٚيهٔ ؽتًـ ايؿتٛى َٔ ٖصا إىل شاى ، ٖٚصا األَط َٔ َػتًعَات ايؿكٝ٘ أٚ 
املؿتى ، إٔ تهٕٛ عٓسٙ ٖصٙ املًهة ايؿكٗٝة ايتى ػعً٘ ٜتؿطؽ ؾرى سراٍ َرٔ    

ٜٚطاعى ظطٚؾ٘ ، ٜٚؿتٝ٘ عًى قسض ساي٘ ، أَا إٔ تهٕٛ ايؿتٛى ٚاسسة  ٜػتؿتٝ٘
يهٌ َٔ ٜػأٍ ْؿؼ ايػؤاٍ ؾال ٜؿعٌ شيو إال غري عرامل بطرٛابط ٚأصرٍٛ    

 ايؿتٛى . 
عٔ أَط ؾٝذٝب٘  –  –ٚيكس نإ ايصشابى اؾًٌٝ ٜأتى ؾٝػأٍ ايٓبى 

ؾائع ؾرى  بإدابة ٜٚأتٝ٘ آخط ؾٝػأي٘ ْؿؼ ايػؤاٍ ؾٝذٝب٘ بإدابة أخطى ٖٚصا 
 ايػٓة ايٓبٜٛة املطٗطة . 

أى ايعٌُ أسب إىل  –  –عٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز قاٍ : غأيت ايٓبى  -1
 اهلل ؟ 

قاٍ : ، قاٍ : ثِ بط ايٛايسٜٔ ، قاٍ : ايصالة عًى ٚقتٗا قاٍ : ثِ أى 
 .(2  ثِ أى قاٍ : اؾٗاز ؾى غبٌٝ اهلل قاٍ : سسثٓى بِٗ ٚيٛ اغتعزت٘ يعازْى

ا ضغٍٛ اهلل أى اإلغالّ قاٍ : قايٛا ٜ –ضضى اهلل عٓ٘  –ى عٔ أبى َٛغ -2
 .(3 : َٔ غًِ املػًُٕٛ َٔ يػاْ٘ ٜٚسٙ أؾطٌ قاٍ
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 –  –إٔ ضدال غأٍ ايٓبى  –ضضى اهلل عُٓٗا  -عٔ عبس اهلل بٔ عُطٚ  -3
تطعِ ايطعاّ ، ٚتكطأ ايػالّ عًى َٔ عطؾت  أى اإلغالّ خري قاٍ : 

 .(1 (َٚٔ مل تعطف
غئٌ أى ايعٌُ  –  –إٔ ضغٍٛ اهلل  –ضضى اهلل عٓ٘  –ٜطة عٔ أبى ٖط -4

أؾطٌ ؾكاٍ : إميإ باهلل ٚضغٛي٘ ، قٌٝ ثِ َاشا قاٍ : اؾٗاز ؾى غبٌٝ 
 .(2 : سر َربٚضَاشا قاٍ اهلل ، قٌٝ ثِ

غئٌ َٔ  –  –ٚايصى ٜتطح َٔ خالٍ ٖصٙ األسازٜح : إٔ ايٓبى 
كتًؿرة ، ٚايرصى    –  –أنجط َٔ صشابى غؤاٍ ٚاسس ٚناْت إدابة ايٓبى 

، ؾطاعى إَاّ  ٝب نٌ ٚاسس عًى سػب ساي٘نإ ه –  –ٜعٗط إٔ ايٓبى 
 ؾك٘ ايٓؿٛؽ عٓس ايؿتٛى ٚاإلدابة عٔ ايػؤاٍ .  –  -املؿتني األٍٚ 

 الفسع الجالح : مساعاة الْاقع الرى حئاِ الياس 
نصيو َٔ ايطٛابط ايتى هب عًى ايؿكٝ٘ أٚ املؿتى َطاعاتٗرا  ؾكر٘   

أى إٔ ايٛاقع ايصى ٜعٝؿ٘ اإلْػإ ي٘ اعتباض ؾى ايؿطٜعة عٓس ايٓطل ، اقع( ايٛ
باؿهِ أٚ ايؿتٛى ٖٚصا َٔ مجاٍ ٚنُاٍ ايؿطٜعة اإلغرالَٝة ، إٔ اهلل تعراىل   
عٓس تؿطٜع٘ يألسهاّ ضاعى ايٛاقع ايصى نإ وٝاٖا ايصشابة ايهطاّ ٚأٖرٌ  

 اؾعٜطة ايعطبٝة . 
، طٜعة يٝػت بعٝسة عرٔ ايٛاقرع   ٚيصيو أقٍٛ : إٕ األسهاّ ؾى ايؿ

ب٘ ، ؾًٝػت األسهاّ ؾى داْب ٚايٛاقع يألَة  اٚثٝك اٚيهٔ ٖى َطتبطة اضتباط
ٚايٓاؽ ؾى داْب آخط نُا ٜتصٛض َٔ يٝؼ عٓسٙ ؾك٘ ؾررياٙ ٜٓطرل براؿهِ    
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ٚايؿتٛى ٜٚطًب َٔ ايٓاؽ تطبٝكٗا بصطف ايٓعط عٔ أى ؾئ آخط، أَا ايؿكٝ٘ 
 ؾاألَط كتًـ بايٓػبة ي٘ . 

 مجلة ذلك : أ
مل تؿطض ايصالة بٗٝئتٗا ايتى ٖى عًٝٗا َطة ٚاسسة ٚيهٔ تسضز  الصالة : -1

 ايتؿطٜع بايصالة ؾهاْت ضنعتني ؾى أٍٚ ايٓٗاض ضنعتني ؾى أخطٙ . 
نصيو ايصٝاّ بٗٝئت٘ ٚصٛضت٘ ٖصٙ مل ٜؿطض ؾى ايبساٜرة ٖهرصا    الصٔاو : -2

عًٝٗرا   ٚيهٔ تسضز ايؿاضع اؿهِٝ ستى ناْت ٖرصٙ ايصرٛضة ايترى   
 ا ٕ . 

ؾًِ ؼطّ اـُط مجًة ٚاسسة َٚطة ٚاسسة ٚيهٔ ترسضز ايؿراضع    اخلنس : -3
اؿهِٝ ؾى ؼطميٗا إىل إٔ سطَت ْٗائٝا بكٛي٘ تعاىل  ٜأٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا 
إمنا اـُط ٚاملٝػط ٚاألْصاب ٚاألظالّ ضدرؼ َرٔ عُرٌ ايؿرٝطإ     

 (.(1 ؾادتٓبٛٙ يعًهِ تؿًشٕٛ 
 -طعٝة  األٚاَط ٚايٓٛاٖى( ضاعى املٛىل ٚغري شيو َٔ ايتهايٝـ ايؿ

ٚاقع ايصشابة ٚقتٗا ، ٚيصيو ٚدب عًى ايؿكٝر٘ أٚ املؿترى    -تباضى ٚتعاىل 
يصى ٜٓهط شيو اٚ، َطاعاة شيو ألٕ ٖصا َبسأ أغاغى ؾى ايتؿطٜع اإلغالَى 

ال ٜعطف ايؿطٜعة سل املعطؾة ، ٚبايتاىل ٜؿرتى عًى ايؿطٜعة َٚهاْتٗا بسٕٚ 
 إٔ ٜسضى . 

إضداء اـًٝؿة ايعازٍ عُط بٔ اـطاب تطبٝل سس ايػطقة ؾى عاّ ايطَازة،  -4
عٓسَا سسثت اجملاعة ٚمل هس ايٓاؽ َرا ٜأنًْٛر٘ ٚغرطقٛا َرٔ أدرٌ      
األنٌ ٚاؿٝاة ، ؾًِ ٜطبل اـًٝؿة ايعازٍ سس ايػطقة ألٕ أغربابٗا مل  

 تٛدس ؾهإ شيو َطاعاة يٛاقع ايٓاؽ . 
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 لْٓات . الفسع السابع : مساعاة فكُ األّ
نصيو َٔ األَٛض ا اَة ٚايتى ؽؿى عًى نجري َٔ ايٓراؽ ؾرى ٖرصٙ    
األٜاّ  ؾك٘ األٚيٜٛات( ، ؾتذس بع  َٔ يٝؼ عٓسٙ ؾك٘ ٜٓهط ٖصا األَط بؿسٙ 

، ٜٚعترب شيو متٝٝع يًؿطٜعة ٚايسٜٔ ، ٜٚكٍٛ : إٕ ايسٜٔ مجًة ٚاسسة ال ٜتذعأ 
، ٚيٜٛات ػعئة يًسٜٔ ٚهب إٔ ٜعطض عًى ايٓاؽ مجًة ٚاسسة ، ؾايكٍٛ باأل

ٚأسسثت ْٛعا َٔ ، ٚظازت َٔ األظَة ايؿكٗٝة ، ٖٚصٙ َؿهًة خطرية مٝاٖا 
 اـالقات بني ايؿباب املتسٜٔ ٚبني عٛاّ ايٓاؽ . 

ٚؾك٘ األٚيٜٛات َٔ َبازئ ايؿطٜعة اإلغالَٝة ، َٚبازئ ايتؿرطٜع ،  
عًى ايؿكٝ٘ إٔ يألسهاّ ، ؾٝذب  ٘إٜاٙ عٓس تؿطٜع -تباضى ٚتعاىل  -عًُٓا اهلل 

ٜطاعى شيو عٓس اؿهِ ٚايؿتٛى ، ٜٚٓعط َا ٖٛ أٚىل بايكٍٛ بر٘ َٚرا ايرصى    
ٚنصيو زؾع املطاض ، نٌ شيو ؼهُ٘ املصًشة يألَة ٚيألؾطاز ، ٜتأخط قٛي٘ 

طدرع يًُصراحل   ٜ ٘ٚيهٓر  ، عِٓٗ ، ؾًٝؼ األَط ضادعا  ٛى املؿتى أٚ ايؿكٝ٘
 غتعٛز عًى ايػائٌ أٚ املػتؿتى . ٚاملؿاغس ايتى غتعٛز عًى األَة بأنًُٗا أٚ 

 أمجلة ذلك : 
ؾى بساٜرة ايرسعٛة ٚاإلغرالّ ؾرى ايهعبرة ٚسٛ را        –  –صًى ايٓبى  -1

عًى تهػري صِٓ ٚاسس ، َرع   –  –ثالمثائة صِٓ ٚمل ٜكسّ ايٓبى 
إٔ أغاؽ زٜٓ٘ ٖرٛ ْبرص األٚثرإ ٚاألصرٓاّ ، ؾهرإ شيرو َطاعراة        

 .  -تعاىل  -يألٚيٜٛات ؾى ايسعٛة إىل اهلل 
إٔ ايؿطٜعة اإلغالَٝة ضاعت األٚيٝات ؾى تؿطٜع األسهاّ ؾؿطعت َرا   -2

ْاغب ايٓاؽ ٚاقعًا ٚسااًل ستى إشا اغتكط اإلميإ ؾى ايكًرب ناْرت   
 .ة بعس شيو ٝايتهايٝـ ايؿطع

 ٖٚصا ٚاضح َٔ سسٜح ايػٝسة عائؿة ضضى اهلل عٓٗا : 
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ايكرطإٓ  ا أْرعٍ َرٔ   أٍٚ َر  –ضضى اهلل عٓٗا  –تكٍٛ ايػٝسة عائؿة 
ؾٝٗا شنط اؾٓة ٚايٓاض ، ستى إشا ثاب ايٓراؽ إىل اإلغرالّ    غٛضة َٔ املؿصٌ

ْعٍ اؿالٍ ٚاؿطاّ ، ٚيٛ ْعٍ َٔ أٍٚ األَط ال تعْٛا يكايٛا : ال ْرسع ايعْرا   
، بسًاأبسا ، ٚيٛ ْعٍ َٔ أٍٚ األَط : ال تؿطبٛا اـُط ، يكايٛا : ال ْرتى اـُط أ

ٜة أيعب  بٌ ايػراعة َٛعرسِٖ ٚايػراعة    ٚأْا داض –  –أْعٍ عًى ايٓبى 
ايٓػاء إال ٚأْا عٓرسٙ  أزٖى ٚأَط( ٖٚى َٔ غٛضة ايكُط ، َٚا ْعيت ايبكطة ٚ

 .(1 ؾى املسٜٓة(

ٚمٔ ؾتٝإ سعاٚضة ،  –  –عٔ دٓسب بٔ عبس اهلل قاٍ : نٓا َع ايٓبى  -3
عًُٓا ايكرطإٓ ؾاظززْرا بر٘    ؾتعًُٓا اإلميإ قبٌ إٔ ْتعًِ ايكطإٓ ، ثِ ت

 . (2 اًْاإمي

أقرط ٖرصا املبرسأ     –تبراضى ٚتعراىل    -ٚايصى ٜتطح مما غبل : إٔ اهلل 
األغاغى ؾى ايؿطٜعة اإلغالَٝة ٖٚٛ  ؾك٘ األٚيٜٛات( ؾهإ اإلميإ أٚال ثِ 

ؾًُا ْعٍ ايكطإٓ ٚتعًُٛٙ اظزاز اإلميإ ، ٚنإ َٔ املُهرٔ إٔ  ، ايكطإٓ تعًِ 
 ط عٔ أى ؾئ آخط. صطف ايٓعأٚال بٜٓعٍ ايكطإٓ مبا ؾٝ٘ َٔ أسهاّ 

ٚاضح ؾى إقطاض ٖصا  -ضضى اهلل عٓٗا  –عائؿة نصيو قٍٛ ايػٝسة 
ٚيهٔ َا ْعٍ نرإ ا رسف َٓر٘ ظٜرازة     ، املبسأ إٔ أٍٚ َا ْعٍ مل ٜهٔ تهًٝؿا 

اإلميإ عٔ ططٜل شنط اؾٓة ٚايٓاض ، ٚيٛ نإ أٍٚ َرا ْرعٍ إٔ اؾعًرٛا أٚ ال    
 ؿص ايٓاؽ ؾٝئا . تؿعًٛا قبٌ اغتكطاض اإلميإ ؾى ايكًب ، َا ْ
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عٓس ايهعبة ٚسٛ ا  –  –نصيو ؾك٘ األٚيٜٛات ٚاضح ؾى صالت٘ 
ٚيهٔ تطنٗرا  ، ٚمل ٜكِ بتهػريٖا ٚؼطُٝٗا ، ٖصا ايهِ ٚايعسز َٔ األصٓاّ 

 ٖٚادط ٖٚى َٛدٛزة َٚا نػطت األصٓاّ ٚسطُت إال ؾى ؾتح َهة . 

تر٘ عٓرس   ؾٗصا َبسأ ؾى غاٜة األُٖٝة هب عًى ايؿكٝ٘ أٚ املؿتى َطاعا
 ايؿتٛى ٚاؿهِ . 

 الفسع اخلامس : مساعاة مكاصد الصسٓعة اإلسالمٔة .  -
أضاز َرٔ تؿرطٜع٘ يألسهراّ َٚرٔ ٚضرع٘       –تباضى ٚتعاىل  –إٕ اهلل 

ايؿطٜعة يًدًل ؼكٝل املصاحل  ِ ٚزؾع املؿاغس عِٓٗ ، ؾٗرصا ٖرٛ املكصرس    
ؿطٜع إٔ ٜطٝل َٔ ايت –تباضى ٚتعاىل  –األغاغى َٔ ايتؿطٜع ٚمل ٜطز املٛىل 

عًى اـًل أٚ ٜطعِٗ ؾى سطز ، ٚيصيو ٚدب عًى ايؿكٝ٘ أٚ املؿتى َطاعاة 
َكاصس ايؿطٜعة عٓس اؿهِ ٚايؿتٛى ، ؾكس ٜؿتى ايؿكٝ٘ باملكصس َرٔ ايرٓص   
ٚايتؿطٜع ، ٚال ٜؿتى مبٓطٛم ايٓص ، ألٕ ايؿكٝ٘ ضاعى َكاصس ايؿطٜعة َرٔ  

 خالٍ ايٓص . 
ايتى ٜٓعط ؾٝٗا قػرُإ : أسرسُٖا   ٜكّٛ اإلَاّ ايؿاطبى : ٚاملكاصس 

ٜطدع إىل قصس ايؿاضع ٚا خط ٜطدع إىل قصس املهًـ ، ؾاألٍٚ : ٜعترب َرٔ  
دٗة قصس ايؿاضع ؾى ٚضع ايؿطٜعة ابتساء ، َٚٔ دٗة قصسٙ ؾرى ٚضرعٗا   
يألؾٗاّ ، َٚٔ دٗة قصسٙ ؾى ٚضعٗا يًتهًٝـ مبكتطاٖا ، َٚٔ دٗة قصسٙ 

 . (1 ؾى زخٍٛ املهًـ ؼت سهُٗا 
تهايٝـ ايؿطٜعة تطدع إىل سؿغ َكاصرسٖا ؾرى اـًرل ،     ٍٛ : ٜٚك

ٖٚصٙ املكاصس ال تعسٚ ثالثة أقػاّ : أسسٖا إٔ تهٕٛ ضطٚضٜة ، ٚايجاْى : إٔ 
 ػٝٓٝة . ٚايجايح : إٔ تهٕٛ ؼتهٕٛ سادٝة . 

                                                 
 /.2/ 2املٛاؾكات : در (1 
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ؾأَا ايططٚضٜة ؾُعٓاٖا : أْٗا البس َٓٗا ؾى قٝاّ َصاحل ايسٜٔ ٚايسْٝا 
احل ايسْٝا عًى اغتكاَة بٌ عًرى ؾػراز ٚتٗراضز    عٝح إشا ؾكست مل ػط َص

 ٚؾٛت سٝاة . 
ٚأَا اؿادٝات ؾُعٓاٖا : أْ٘ َؿتكط إيٝٗا َٔ سٝرح ايتٛغرعة ٚضؾرع    

ؾإشا مل  ، ايطٝل املؤزى ؾى ايػايب إىل اؿطز ٚاملؿكة ايالسكة يؿٛت املطًٛب
تطاع زخٌ عًى املهًؿني عًى اؾًُة اؿرطز ٚاملؿركة ٚيهٓر٘ ال ٜبًرؼ َبًرؼ      

 ػاز ايعازى املتٛقع ؾى املصاحل ايعاَة . ايؿ

ٚأَا ايتشػٝٓٝات ؾُعٓاٖا : األخص مبا ًٜٝل َٔ قاغٔ ايعازات ٚػٓب 
 .(1 األسٛاٍ املسْػات ايتى تأْؿٗا ايعكٍٛ ايطادشات 

ٚايؿطٜعة نًٗا َصاحل إَرا ترسضأ َؿاغرس أٚ ػًرب َصراحل ، ؾرإشا       
ت٘ بعس ْساءٙ ، ؾال ػس إال مسعت اهلل ٜكٍٛ :  ٜأٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا( ؾتأٌَ ٚصٝ

خريا وجو عًٝ٘ أٚ ؾطا ٜعدطى عٓ٘ أٚ مجعا بني اؿح ٚايعدط ، ٚقس أبإ ؾى 
نتاب٘ َا ؾى بع  األسهاّ َٔ املؿاغس سجا عًى ادتٓاب املؿاغس ، َٚرا ؾرى   

 .(2 بع  األسهاّ َٔ املصاحل سجا عًى إتٝإ املصاحل 

ا إخطاز ايعناة ٚجال أداظٖٚصا َٛدٛز عٓس ايؿكٗاء : ؾايػازة اؿٓؿٝة َ
قُٝة عٓس عسّ ٚدٛز عٝٓٗا ، ظناة ايؿطط ٚغريٖا ٖٚصا َطاعاة ملكاصس ايؿطٜعة 

غٓاء ؾٗصا اإلغالَٝة ، أى إشا نإ املكصس َٔ ايؿطٜعة ؾى ايعناة ايهؿاٜة ٚاإل
 ٜتشكل بايعني ٜٚتشكل بايكُٝة . 

                                                 
 .5-3/ 2در املٛاؾكات : (1 
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ى إشٕ ؾُطاعاة َكاصس ايؿطٜعة اإلغالَٝة َٔ ايتؿطٜع أَط هب عًر 
ايؿكٝ٘ أٚ املؿتى اعتباضٙ عٓس اؿهِ ٚايؿتٛى ٖٚصا املبرسأ َرٔ أٖرِ ضرٛابط     

 ايؿتٛى. 
ٖصٙ ٖى فٌُ ايطٛابط ايتى هب عًى ايؿكٝ٘ أٚ املؿتى إٔ ٜطاعٝٗرا  
عٓس ايٓطل عهِ أٚ ؾتٛى ، ٚإٔ عسّ اعتباضٖا ٜرتتب عًٝ٘ َؿهالت خطرية ، 

صطسّ ٜٓاؽ ، ٚإَا إٔ طٝل عًى ايٌُٜ ايٓص ؾٛم طاقت٘ ، ٚإَا إٔ وإَا إٔ 
عطض ايسٜٔ ٚاألسهاّ ٜطز ايؿطٜعة َٔ َعاٜاٖا ، ٚإَا إٔ ػبايٛاقع ، ٚإَا إٔ 

 عًى ايٓاؽ عطضًا ٜػٞء إىل ايسٜٔ ٚايؿطٜعة. 
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 املبحح الجالح
 العلْو التى جيب على الفكُٔ أٌ ٓله بأصْهلا .

ؾى  عطضأؾَٔ متاّ تٓاٍٚ ٖصا ايبشح إٔ ٜتٓاٍٚ َٔ مجٝع دٛاْب٘ ، 
املبشح ايعًّٛ ايتى هب عًى ايؿكٝ٘ أٚ املؿتى إٔ ًِٜ بأصٛ ا ستى تهٕٛ  ٖصا

ؾتٛاٙ َٓطبطة ٚؾرل قٛاعرس ايؿرطٜعة اإلغرالَٝة ، ٚٚؾرل األصرٍٛ ايعاَرة        
 يًؿطٜعة . 

ٚيعًى شنطت ٚقًت عًّٛ ًِٜ بأصٛ ا ، ؾًٝؼ ايػطض إٔ ًِٜ ايؿكٝ٘ 
ٔ أصٍٛ بهٌ َا غأشنطٙ عًى ٚد٘ ايتدصص ايسقٝل ، ٚيهٔ ٜهٕٛ عٓسٙ َ

 ٘ عًى إصساض سهُ٘ ٚضبط ؾتٛاٙ . ٖٓصٙ ايعًّٛ َا ٜعٝ
 ٚغٛف أتٓاٍٚ ٖصٙ ايعًّٛ َٔ خالٍ ايؿطٚع ا تٝة : 

 الفسع األّل : معسفة الكسآٌ ّعلْمُ 
ٖصا ٖٛ أصٌ نٌ ايعًّٛ ؾٝذرب عًرى ايؿكٝر٘ إٔ ٜتعرطض يًكرطإٓ       

ٓة تابعرة  ٚعًَٛ٘ ؾى املكاّ األٍٚ ، ألْ٘ أصٌ األزية ايتى ٜطدع إيٝٗا ، ٚايػ
ؾٝكبٌ ايؿكٝ٘ عًى ايكطإٓ سؿعًا َٚعطؾة باب األسهاّ ايرٛاضزة  ، بعس شيو ي٘ 

ٚنرصيو  ، عًِ بايٓاغر ٚاملٓػرٛر   ٙثِ ٜكطأ تؿػريا ي٘ ، ثِ ٜهٕٛ عٓس، ؾٝ٘ 
 ايكطاءات ، ستى ٜطبط ؾتٛاٙ ٚسهُ٘ .  دَٛٙعطؾة ٚ

: ٜكٍٛ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ : قاٍ اإلَاّ أمحس ؾى ضٚاٜة ابٓ٘ صاحل عٓر٘  
 . (1 ايكطإٓ  دٜٛٙٓبػى يًطدٌ إشا محٌ ْؿػ٘ عًى ايؿتٝا إٔ ٜهٕٛ عاملًا بٛ

ٚقاٍ ؾى ضٚاٜة أبى اؿاضخ : ال هٛظ اإلؾتاء إال يطدٌ عامل بايهتاب 
 .(2 ٚايػٓة 
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 .(1 ٜكٍٛ اإلَاّ ايؿاطبى : ايعامل بايكطإٓ عامل ظًُة ايؿطٜعة 
ٗا باب إال ٚي٘ ثِ ْكٌ عٔ ابٔ سعّ قٛي٘ : نٌ أبٛاب ايؿك٘ يٝؼ َٓ

 .(2 أصٌ ؾى ايهتاب ٚايػٓة 
: البس ؾى نٌ َػأية ٜطاز ؼصٌٝ عًُٗا عًرى   -ضمح٘ اهلل  –ثِ قاٍ 

إىل أصًٗا ؾى ايكطإٓ ايهطِٜ ؾإٕ ٚدست َٓصٛصرًا   تأنٌُ ايٛدٛٙ إٔ ًٜتؿ
 .(3 عًى عٝٓٗا أٚ شنط ْٛعٗا أٚ دٓػٗا ؾصاى ٚإال ؾُطاتب ايٓعط ؾٝٗا َتعسزة 

ال وٌ ألسس إٔ ٜؿتى ؾى  :  -ضضى اهلل عٓ٘  -عى ايؿاؾٜكٍٛ اإلَاّ 
ْاغد٘ َٚٓػٛخ٘، ٚقهُر٘ َٚتؿرابٗ٘ ،   هلل إال ضدال عاضؾًا بهتاب اهلل زٜٔ ا

 .(4 (ٚتأًٜٚ٘ ٚتٓعًٜ٘ ، َٚهٝ٘ َٚسْٝ٘ ، َٚا أضٜس ب٘
قاٍ ايؿٛناْى : َٚٔ ؾطٚط اجملتٗس : إٔ ٜهٕٛ عاملًا بٓصٛص ايهتاب 

ٜهٔ فتٗسًا ، ٚال هٛظ ي٘ االدتٗراز ، ٚال   ٚايػٓة ، ؾإٕ قصط ؾى أسسُٖا مل
 .(5 ٜؿرتط َعطؾت٘ ظُٝع ايهتاب ٚايػٓة بٌ َا ٜتعًل َُٓٗا باألسهاّ 

ٖصٙ ٖى أقٛاٍ ايعًُاء ؾى شيو ، ٚال أضٜس اإلطاية ؾرى ٖرصا املكراّ    
ؾاألَط بني ، ؾهِ َٔ سهِ ْػذ ؾى ايكطإٓ ايهطِٜ إَا بأٜة أٚ سسٜح ، ٚال 

شيو ؾإشا ؼسخ ػسٙ ٜٓطل باؿهِ ٖٚٛ ال ٜعًِ أْر٘   ٜعًِ ايطاغذ ؾى ايعًِ
 َٓػٛر . 

إشٕ ؾُعطؾة ايكطإٓ ٚعًَٛ٘ َٔ أٚىل ايعًّٛ ايتى هرب عًرى ايؿكٝر٘    
 اإلملاّ بٗا ٚبأصٛ ا . 
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 الفسع الجاىى : معسفة السية ّعلْمَا . 
نصيو َٔ ايعًّٛ ايالظَة يًؿكٝ٘ إٔ ًِٜ بايػٓة ٚعًَٛٗا ألْٗا املصسض 

ازض ايتؿطٜع اإلغالَى ، ؾٗى املبٝٓة جملُرٌ ايكرطإٓ ، ٚاملكٝرسة    ايجاْى َٔ َص
ملطًك٘ ، ٚاملدصصة يعاَة ، ٖٚى املؿصًة يهًٝات٘ ، ٖٚى ٚسى نايكطإٓ غٛاء 

ٚيصيو ٚدب عًى ايؿكٝ٘ إٔ ٜهرٕٛ عاملرًا بأسازٜرح األسهراّ ٚإٔ      ،بػٛاء 
 ٜطًع عًى ؾطٚح يًػٓة ايٓبٜٛة . 

ّ أمحس قٛي٘ : ٜٓبػى عًى ايطدرٌ  ٚقس ْكٌ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ عٔ اإلَا
إشا محٌ ْؿػ٘ عًى ايؿتٝا إٔ ٜهٕٛ عاملًا باألغاْٝس ايصشٝشة ، عاملًا بايػرٓة ،  

ٚقًرة   –  –ٚإمنا داء خالف َٔ خايـ يكًة َعطؾتِٗ مبا داء عٔ ايٓبرى  
 . (1 َعطؾتِٗ بصشٝشٗا ٚغكُٝٗا 

دٌ ايهتب ٚقاٍ اإلَاّ أمحس ؾى ضٚاٜة ابٓ٘ عبس اهلل : إشا نإ عٓس ايط
ٚاختالف ايصشابة ٚايتابعني ؾال هٛظ  –  –املصٓؿة ؾٝٗا قٍٛ ضغٍٛ اهلل 

إٔ ٜعٌُ مبا ؾاء ٜٚتدري ؾٝكطى ب٘ ٜٚعٌُ ب٘ ستى ٜػأٍ أٌٖ ايعًِ َا ٜؤخص 
 . (2 ٝعٌُ عًى أَط صشٝح ؾب٘ 

ت ضدال ٜػرأٍ أمحرس : إشا   عٚقاٍ قُس بٔ عبس اهلل بٔ املٓازى : مس
ح ٜهٕٛ ؾكٝٗا قاٍ : ال قراٍ ، ؾُرائتى أيرـ ؟    سؿغ ايطدٌ َائة أيـ سسٜ

قاٍ : ال قاٍ : ؾجًجُائة أيـ قاٍ ال ،  قاٍ : ؾأضبعُائة أيرـ ،  قراٍ : بٝرسٙ    
 . (3 ٖهصا ٚسطى ٜسٙ 
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ٚمما ْكٌ عٔ اإلَاّ ايؿاؾعى : ال وٌ ألسس إٔ ٜؿتى ؾى زٜٔ اهلل إال 
َرٔ   ٚبايٓاغرذ ٚاملٓػرٛر ٜٚعرطف    –  –ضداًل بصريًا عسٜح ضغرٍٛ اهلل  
 .(1 اؿسٜح َجٌ َا عطف َٔ ايكطإٓ

ٖصا بع  َا ؼسخ عٓ٘ ايؿكٗاء ؾُٝا ٜٓبػى إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ ايؿكٝ٘ إشا 
ٚيعٌ ايتؿسٜس َٔ ايؿكٗاء األدالء بٗرصٙ ايصرٛضة    اهلل ، أضاز ٜتهًِ ؾى زٜٔ

ٚسترى ال ٜتػراٌٖ ايٓراؽ ؾرى فراٍ األسهراّ ٚاؿرالٍ        ، ـطٛضة املػرأية  
 ٚاؿطاّ . 

 معسفة عله أصْل الفكُ . الفسع الجالح : 
َٔ ايعًّٛ ايالظَة يًؿكٝ٘ إٔ ًِٜ بأصٛ ا  عًِ أصٍٛ ايؿك٘( ٖٚٛ َٔ 

ألٕ ايكٛاعس األصٛيٝة ٖى ايتى تعني ايؿكٝ٘ عًى تٛصٝـ األَط ، أِٖ ايعًّٛ 
غبشاْ٘ -ايؿطعى تٛصٝؿا زقٝكا ٜٚعطف بٗا إشا نإ األَط ايٛاضز َٔ ايؿاضع 

أٚ ايٓٗى ايرٛاضز براألَط ٜؿٝرس اؿطَرة أٚ      ٜؿٝس ايٛدٛب أٚ ايٓسب -ٚتعاىل 
ري نٌ شيو ال ٜعطف إال عٔ ططٜل ايكٛاعرس  ٝايهطاٖة أٚ إٔ األَط ٜؿٝس ايتد

 األصٛيٝة ؾال غٓى يًؿكٝ٘ عٓٗا إطالقا. 
 ٚيٝؼ نٌ أصٛىل ؾكٝ٘(  –نٌ ؾكٝ٘ أصٛىل  ؾهُا ٜكاٍ  

ٜكٍٛ اإلَاّ ايػٝٛطى : يهٌ َٔ عًِ  ايؿك٘( ٚعًِ  أصٍٛ ايؿكر٘(  
عسٙ عًى ايطغِ َٔ ٚدٛز االضتباط اؾصضى ايٛثٝل بُٝٓٗا عٝح ال ٜٓؿو قٛا

 أسسُٖا عٔ ا خط . 
ٚعًِ أصٍٛ ايؿك٘ بايٓػبة يًؿكٝ٘ َٝعإ ٚضابط يالغتٓباط ايصشٝح ، 
ؾأْ٘ ؾى شيو ؾإٔ عًِ ايٓشٛ يطبط ايٓطل ٚايهتابة ، ٚقٛاعس ٖصا ايؿٔ ٖى 

ٗرا اؿهرِ َرٔ ايرسيٌٝ     ٚغط بني األزية ٚاألسهراّ ، ؾٗرى ايترى ٜػرتٓبط ب    
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ايتؿصًٝى ، َٚٛضعٗا زائُا ٖٛ ايسيٌٝ ٚاؿهِ نكٛيرو األَرط يًٛدرٛب ،    
 .(1 ٚايٓٗى يًتشطِٜ 

ٜكٍٛ اإلَاّ ايؿٛناْى : ٚهب عًرى اجملتٗرس إٔ ٜهرٕٛ عاملرًا بعًرِ      
أصٍٛ ايؿك٘ الؾتُاي٘ عًى َا متؼ اؿادة إيٝ٘ ، ٚعًٝ٘ إٔ ٜطٍٛ ايباع ؾٝ٘ ، 

طٛالت٘ مبا تبًؼ إيٝ٘ طاقت٘ ، ؾإٕ ٖرصا ايعًرِ ٖرٛ    ٜٚطًع عًى كتصطات٘ ، َٚ
 .(2 عُاز ؾػطاط االدتٗاز ، ٚأغاغ٘ ايصى تكّٛ عًٝ٘ أضنإ بٓائ٘

 .  (3 قاٍ ايؿدط ايطاظى : إٕ أِٖ ايعًّٛ يًُذتٗس عًِ أصٍٛ ايؿك٘ 

قاٍ ايػعاىل : إٕ أععِ عًّٛ االدتٗاز تؿرتٌُ عًرى ثالثرة ؾٓرٕٛ :     
 .(4 ٘ اؿسٜح ، ٚايًػة ، ٚأصٍٛ ايؿك

 الفسع السابع : معسفة الكْاعد الفكَٔة . 
َٔ ايعًّٛ ايالظَة يًؿكٝ٘ اإلملاّ بايكٛاعس ايؿكٗٝرة َٚعطؾتٗرا َعطؾرة    
دٝسة ، ألٕ قٛاعس ايؿك٘ تٝػط عًى ايؿكٝر٘ ، ٚؽتصرط ير٘ ايطرطم يًٛصرٍٛ      
يألسهاّ املدتًؿة ؾى أبٛاب ايؿك٘ عٔ ططٜل ايكاعسة ايؿكٗٝرة ، ؾٗرى تعرني    

 ع ايؿطٚع ؾى األبٛاب املدتًؿة ٚٚضعٗا ؼت قاعسة ٚاسسة . ايؿكٝ٘ عًى مج

ٚيصيو تربظ قُٝة ٚأُٖٝة ايكٛاعس ايؿكٗٝة يًؿكٝ٘ ؾى املػائٌ املػتذسة 
ايتى يٝؼ  ا ْص ؾطعى ، ؾٗى تػاعس عًى إهاز أسهاّ يألَٛض املػتذسة ، 

 ٗا َٔ أسهاّ غابكة ، أٚ ٚضعٗا ؼت قاعسة عاَة. ٗإزضادٗا ؼت َا ٜؿابٚ

                                                 
 /.1/20األؾباٙ ٚايٓعائط : در (1 
 /.2/720ٍٛ يًؿٛناْى : درؿشإضؾاز اي (2 
 /.2/720ٍٛ : درشإضؾاز ايؿ (3 
 /.2/720ٍٛ : درإضؾاز ايؿش (4 



 

 األزمة الفقوية املعاصرة وأثرها على الفتوى (199)

ٚايكٛاعس ايؿكٗٝة تطبى ؾى ايباسرح املًهرة   : كٍٛ اإلَاّ ايػٝٛطى ٜ
ايؿكٗٝة ، ٚػعً٘ قازضًا عًى اإلؿام ٚايتدطٜر ملعطؾة األسهاّ ايترى يٝػرت   

 . (1 مبػطٛضة ؾى ايؿك٘ ، سػب قٛاعس َصٖب إَاَ٘ 
ٚاإلملاّ بايكٛاعس أَط َكسٚض ، ميٗس ايططٜل يإلملاّ برايؿطٚع ايؿكٗٝرة   

 .(2 ايهجرية 
ني إٔ عسّ دٛاظ اغتٓاز ايكاضرى أٚ املؿترى إىل إسرسى    بٜٓبػى إٔ ْٚ

ايكٛاعس ايؿكٗٝة ٚسسٖا ، إمنا نً٘ ؾُٝا ٜٛدس ؾٝ٘ ْص ؾكٗى ميهرٔ االغرتٓاز   
ة ال ٜٛدس ؾٝٗا ْص ؾكٗرى أصرال يعرسّ تعرطض     ثإيٝ٘ ، ؾأَا إشا ناْت اؿاز

ٛى ايؿكٗاء  ا ٚٚدست ايكاعسة ايتى تؿًُٗا ، ؾرُٝهٔ عٓسئرص اغرتٓاز ايؿتر    
 .(3 ٚايكطاء إيٝٗا 

 الفسع اخلامس : معسفة عله اللػة العسبٔة . 
نصيو َٔ ايعًّٛ ايالظَة يًؿكٝ٘ اإلملاّ بأصٛ ا  عًِ ايعطبٝة( ألْٗا 
يػة ايكطإٓ َٚعطؾة ايًػة ايعطبٝة بأيؿاظٗا َٚؿتكاتٗا ٚاؾرتانٗا َعني ؾى ؾِٗ 

 اؿهِ ايؿطعى ٚايٛصٍٛ إيٝ٘ . 
عاملرًا بًػرإ   ٜهرٕٛ  هب عًى اجملتٗرس إٔ  ٜكٍٛ اإلَاّ ايؿٛناْى : ٚ

ايعطب ، عٝح ميهٓ٘ تؿػري َا ٚضز ؾى ايهتاب ٚايػٓة َٔ ايػطٜب ٚمرٛٙ ،  
ٚال ٜؿرتط إٔ ٜهٕٛ ساؾعا  ا عٔ ظٗط قًب ، بٌ املعترب إٔ ٜهرٕٛ َتُهٓرا   

 . (4 َٔ اغتدطادٗا َٔ َؤيؿات األئُة املؿتػًني بصيو

                                                 
 /.1/29األؾباٙ ٚايٓعائط : در (1 
 /.1/29األؾباٙ ٚايٓعائط : در (2 
 /.1/30اٙ ٚايٓعائط : دراألؾب (3 

 . 2/719ٍٛ يًؿٛناْى : درإضؾاز ايؿش (4 
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ض عًى نٌ َػًِ َٔ فتٗس قاٍ املاٚضزى : َٚعطؾة يػإ ايعطب ؾط
 . (1 ٚغريٙ

ا تجبت ٖصٙ املًهة ٚالبس إٔ تجبت ي٘ املًهة ايكٜٛة ؾى ٖصٙ ايعًّٛ ، ٚإمن
 ، ٚنجطة املالظَة يؿٝٛر ٖصا ايؿٔ . بطٍٛ املُاضغة

ٚإمنا ٜتُهٔ َٔ َعطؾة َعاْٝٗا ، ٚخٛاص تطانٝبٗا ، َٚرا اؾرتًُت   
  ٛ ، ٚايصرطف ، ٚاملعراْى ،    عًٝ٘ َٔ يطائـ املعاٜا َٔ نإ عاملًا بعًرِ ايٓشر

ٚايبٝإ ، ستى ٜجبت ي٘ ؾى نٌ ؾٔ َٔ ٖصٙ ايؿٕٓٛ ًَهة ، ٜػتشطط بٗا نٌ 
َا وتاز إيٝ٘ عٓس ٚضٚزٙ عًٝ٘ ، ؾإْ٘ عٓس شيو ٜٓعط ؾى ايسيٌٝ ْعطا صشٝشًا ، 

 .(2 ٜٚػتدطز َٓ٘ األسهاّ اغتدطادًا قٜٛا

إال ضدال  ٜكٍٛ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ : ال وٌ ألسس إٔ ٜؿتى ؾى زٜٔ اهلل
 .(3 بصريا بايًػة بصريا بايؿعط َٚا وتاز إيٝ٘ يًػٓة ٚايكطإٓ 

ٚإشا ناْرت عطبٝرة ؾرال    ، ٜكٍٛ اإلَاّ ايؿاطبى : ٚايؿطٜعة عطبٝرة  ٚ
ٜؿُٗٗا سل ايؿِٗ إال َٔ ؾِٗ ايًػة ايعطبٝة سل ايؿِٗ ألُْٗا غٝإ ؾى ايُٓط 

ٛ َبتسئ ؾى ؾِٗ َا عسى ٚدٛٙ االعذاظ ؾإشا ؾطضٓا َبتسئا ؾى ؾِٗ ايعطبٝة ؾٗ
أٚ َتٛغطا ؾٗٛ َتٛغط ؾى ؾِٗ ايؿطٜعة ، ٚاملتٛغط مل ٜبًؼ زضدة  ، ايؿطٜعة
اْتٗى إىل زضدة ايػاٜة ؾى ايعطبٝة نإ نصيو ؾى ايؿطٜعة ؾهإ  شاؾإ، ايٓٗاٜة 

 . (4 ؾُٗ٘ ؾٝٗا سذة 

                                                 
 .719/ 2ٍٛ : درؿشإضؾاز اي (1 
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ثِ قاٍ : ٚايتشكٝل ؾٝ٘ ال ٜؿرتط إٔ ٜبًؼ َبًؼ اـًٝرٌ ٚاملرربز ٚإٔ   
 . (1 ٜٚتعُل ؾى ايٓشٛ ٜعًِ مجٝع ايًػة 

ًػرة ، ٚايٓشرٛ ،   ٜكٍٛ ابٔ خًسٕٚ : أضنإ ايًػإ ايعطبى أضبعة : اي
، َٚعطؾتٗا ضطٚضٜة عًى أٌٖ ايؿطٜعة إش َأخص األسهراّ  ٚايبٝإ ، ٚاألزب

ايؿطعٝة نًٗا َٔ ايهتاب ٚايػٓة ٖٚى بًػة ايعرطب ْٚكًرٗا َرٔ ايصرشابة     
َٔ َعطؾة ايعًّٛ املتعًكة  ٚايتابعني عطب ٚؾطح َؿهالتٗا َٔ يػاتِٗ ؾالبس

 .(2 بٗصا ايًػإ ملٔ أضاز عًِ ايؿطٜعة 
 الفسع السادس : معسفة مسائل اإلمجاع ّمْاقعُ . 

نصيو هب عًى ايؿكٝ٘ إٔ ًِٜ مبٛاقع اإلمجاع َٚػائً٘ ستى ال ٜؿتى 
 غالؾٗا . 

ٜكٍٛ اإلَاّ ايؿٛناْى : ٚهب إٔ ٜهٕٛ عاضؾًا مبػائٌ اإلمجاع ، ستى 
ذٝة اإلمجاع ٜٚطى الف َا ٚقع اإلمجاع عًٝ٘ ، إٕ نإ ممٔ ٜكٍٛ عال ٜؿتى غ

َّأْ٘ زيٌٝ ؾطعى اإلدٗراز َرا ٚقرع عًٝر٘      إٔ ًٜتبؼ عًى َٔ بًؼ ضتبة ، ٚق
 . (3 اإلمجاع ؾى املػائٌ 

ٚاإلمجاع ال ٜٓعكس بسٕٚ اجملتٗس ألْ٘ َٔ أٌٖ اؿٌ ٚايعكس ، ٚزاخرال  
 . (4 ؾى َؿّٗٛ يؿغ األَة املؿٗٛز  ِ 

 فسع السابع : معسفة فسّع الفكُ . ال
اختًـ عًُاء األصٍٛ ٌٖ ٜؿرتط ؾى اجملتٗس إٔ ٜهٕٛ ًًَُا بؿرطٚع  

 ؟ ال ايؿك٘ أّ 

                                                 
 .117: صإبًٝؼ/ تًبٝؼ 4/61: دراملٛاؾكات (1 
 .194طاط املػتكِٝ : صايص ءاط/ اقت402/403َكسَة ابٔ خًسٕٚ :  (2 
 /.2/719ٍٛ : درؿشإضؾاز اي (3 
 /.1/229ى :درسَآلاإلسهاّ ي (4 
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 شٖب مجاعة َِٓٗ أبٛ إغشام االغؿطاٜٝٓى ٚأبٛ َٓصٛض املاتطٜسى :  -1
إىل اؾرتاط ايعًِ بؿطٚع ايؿك٘ ، ٚاختاضٙ ايػعاىل ٚقاٍ : إمنرا وصرٌ   

 ُاضغت٘ ؾٗٛ ططٜل يتشصٌٝ ايسضبة ؾى ٖصا ايعَإ . االدتٗاز ؾى ظَآْا مب
ٚشٖب آخطٕٚ إىل عسّ اؾرتاط َعطؾة اجملتٗس بؿطٚع ايؿك٘ ٚقايٛا : غًٝعّ  -2

ايسٚض ٚنٝـ وتاز إيٝ٘ ٖٚٛ ايرصى ٜٛيرسٖا ، بعرس سٝاظتر٘ ملٓصرب      
 . (1 اإلدتٗاز 

 الفسع الجامً : اإلملاو بعله بأصْل الدًٓ . 
 ى اؾرتاط َعطؾة اجملتٗس بأصٍٛ ايسٜٔ : ٚقس اختًـ عًُاء األصٍٛ ؾ

 ؾصٖبت املعتعية إىل اؾرتاط ايعًِ بأصٍٛ ايسٜٔ .  -1
ٚشٖب اؾُٗٛض إىل أْ٘ ال ٜؿرتط ؾى اجملتٗس إٔ ٜهٕٛ عاملا بعًِ بأصٍٛ  -2

 ايسٜٔ . 
ٚشٖب ؾطٜل آخط إىل ايتؿصٌٝ ؾكاٍ : ٜؿرتط ايعًِ بايططٚضٜات ؾايعًِ  -3

ٚصؿات٘ َٚرا ٜػرتشل ٚايتصرسٜل     –ىل غبشاْ٘ ٚتعا –بٛدٛز ايطب 
 . (2 بايطغٍٛ َٚا داء ب٘، ٚال ٜؿرتط عًُ٘ بسقائك٘ 

نصيو دعٌ عًُاء األصٍٛ : َٔ مجًرة َرا ًٜرِ بر٘ اجملتٗرس َعطؾرة       
ايكٝاؽ بؿطٚط٘ ٚأضناْ٘ قايٛا : ألْ٘ َٓاط االدتٗاز ٚأصرٌ ايرطأى ، َٚٓر٘    

٘( ؾإْ٘ باب ٜتؿعب ايؿك٘ ٖٚٛ نصيو ، ٚيهٓ٘ َٓسضز ؼت عًِ  أصٍٛ ايؿك
 . (3 َٔ أبٛاب٘ ٚؾعبة َٔ ؾعب٘ 
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: إشا نإ بصريا برايطأى ،  ايطدٌ ؟ قاٍ قٌٝ البٔ املباضى : َتى ٜؿتى
 . (1 بصريًا باألثط 

ٚاملكصٛز بايطأى : ايكٝاؽ ايصشٝح ٚاملعاْى ٚايعًٌ ايصشٝشة ايتى 
 . (3 ، (2 عًل ايؿاضع بٗا األسهاّ ٚدعًٗا َؤثطة ؾٝٗا ططزًا ٚعهػا 

عطض ايعًّٛ ايتى هب عًى ايؿكٝ٘ أٚ املؿتى إٔ ًِٜ بأصٛ ا ، ٚبعس 
ٜتطح إٔ األَط دس خطري ٚإٔ املػأية يٝػت نًُة ىطدٗا اإلْػإ َٔ ؾُر٘  
بسٕٚ ضٛابط ٚال قٛاعس ٚال عًِ ، ٚيهٔ املػأية إٔ ايؿكٝ٘ وٌ ٚوطّ يًٓاؽ 

 ٜٚٛغع ٜٚطٝل عًى خًل اهلل  ٜٚطع ايٓاؽ عًى ايططٜل ايصشٝح . 
أضزت َٔ شيو بٝإ خطٛضة األَط ستى ال ٜتذطأ نٌ ٚاسس عًى ٚقس 

 ايؿطٜعة ٜٚطًل أسهاًَا ٚؾتاٚى ال عًِ ي٘ بٗا ؾٝشسخ بًبًة بني املػًُني . 

                                                 
 /.1/51إعالّ املٛقعني : در (1 
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 املبحح السابع 
 اآلثاز املرتتبة على األشمة الفكَٔة املعاصسة .

 ّتتلخص ٍرِ اآلثاز فى اآلتى : 
ٔ املًتعّ ظاٖطٜا َٔ ٖصٙ األَرة  نجطة اـالؾات خاصة بني ايؿباب املتسٜ -1

 اإلغالَٝة. 
ؾٝٛع ايتعصب يًعًُاء ٚأصشاب ا ضاء ايؿكٗٝة ، بسٕٚ ايٓعط إىل زيٌٝ  -2

ٖصا ايعامل ، ٚعًُ٘ ، ؾأصبح ايتعصب الغِ ايعامل بصطف ايٓعط عٔ 
 صشة َا ٜكٍٛ. 

 اضططاب ايؿتٛى بني ايكبٍٛ ٚايطؾ  َٔ قبٌ ايٓاؽ.  -3
ؾسٜسة ؾى تًكى األسهاّ ٚايؿترٛى ٚ  ٜعًُرٕٛ   ٚقٛع ايعٛاّ ؾى سرية  -4

ٚيصيو ٜٓكػِ ايعٛاّ إىل آخص بطأى ٜٛاؾل ٖٛاٙ ٚال ٜػأٍ أسسًا آخط 
ٚبني غائٌ نجري ايػرؤاٍ ٜٚررتزز برني ايعًُراء يًٛصرٍٛ يًشكٝكٝرة       

 ٚايطأى ايصٛاب. 
 ؾكسإ ايجكة ؾى املؤغػات ايسٜٓٝة ٚضدا ا .  -5
خاصة إٕ نإ ٜٓتُى إىل َؤغػة زٜٓٝة ؾكسإ ايجكة ؾى بع  أٌٖ ايعًِ ،  -6

ضمسٝة أٚ ٜٓتُى إىل مجاعرة َرٔ اؾُاعرات ايعاًَرة عًرى ايػراسة       
 اإلغالَٝة. 

ايتذطؤ عًى بع  أٌٖ ايعًِ بتذطوِٗ ٚإيصام ايتِٗ بِٗ بسٕٚ تطٚى  -7
 ٚال تعكٌ ٚايتطاٍٚ عًِٝٗ ٚضَِٝٗ مبا يٝؼ ؾِٝٗ . 

بني طبكة أٌٖ ايعًِ ، َٓٗا ة ؾٝٛع اؾسٍ ايعكِٝ ٚاؿٛاضات ايتى ال ؾائس -8
ٚاْتصاض نٌ عامل يطأٜ٘ ، يسضدة تصٌ إىل سس االْتكاص َٔ بعطِٗ 

 ايبع  . 
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تؿطقة األَة اإلغالَٝة خاصة إشا ناْت ايؿتٛى ؽص األَة بأنًُرٗا ٚال   -9
ؽص بًس َٔ ايبًسإ ، مما ٜصب ؾى خسَة أعساز اإلغالّ خاصة إٔ 

 ٍٛ . اـالف ايكائِ ؾى ايؿطٚع ٚيٝؼ األص
ؾٝٛع اـالؾات ٚايٓعاعات زاخٌ بٝٛت املػًُني ، ٚشيو بػبب ٚدٛز  -10

ؾطز ًَتعّ ظاٖطٜا ؾٝٗا ، ؾٝبسأ ٖصا ايؿاب بإيعاّ أًٖر٘ براضاء بعر     
ايعًُاء ٚيٝؼ عٓسٙ َٔ ايؿك٘ ايصى ٜؤًٖ٘ يصيو أٚ ٚدٛز أنجط َرٔ  

 ؾطز ًَتعّ ٚنٌ ٚاسس َِٓٗ ٜتعصب يطأى ؾٝذ َعني. 
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 اخلامتة
 امتة على التْصٔات ّاملكرتحات . ّتصتنل اخل

ٛدس ططٜكا ؿًٗا أقرتح ْأقٍٛ: ستى نطز َٔ ٖصٙ األظَة ايؿكٗٝة ٚ
 بع  األَٛض ايتى إشا أخص بٗا غاعستٓا ؾى سٌ ٖصٙ األظَة . 

 ّتتنجل التْصٔات ّاملكرتحات فى اآلتى : 
ٙ تؿعٌٝ اجملاَع ايؿكٗٝة ايكائُة عًى َػتٛى ايعامل اإلغالَى ٚدعٌ ؾتٛا -1

َا ٜصسض عٓٗا ًَعّ يهٌ األَة اإلغالَٝة خاصة ؾى ايكطاٜا ايترى  ٚ
 ؽص األَة بأنًُٗا . 

ٚشيرو ظعرٌ ضئٝػرٗا    ، اغتكاليٝة املؤغػات ايسٜٓٝة عٔ غٝاغة ايسٚية  -2
ٚأعطاءٖا ٜهْٛٛا باالْتشاب َٔ ٖٝئة نباض ايعًُراء ، ٚشيرو سترى    

ٚدعرٌ  ، ٜٚطُرئٔ ايٓراؽ يؿتٛاٖرا     ،تعٛز ايجكة إىل ٖصٙ املؤغػرات 
ٗا ال ٜؿتٕٛ ؼرت ضرػط ٚيهرٔ مياضغرٕٛ ايؿترٛى برسٕٚ أى       ئعًُا

 َؤثطات . 
ٚضع قٝٛز ٚضٛابط يًكٓرٛات ايؿطرائٝة إشا نٓرا ْػرتطٝع شيرو ، ٚأال       -3

ٜػتطاف ؾٝٗا إال ايعًُاء َٔ أٖرٌ ايتدصرص ٚأصرشاب ايكبرٍٛ     
 ٚايجكة يسى ايٓاؽ . 

ؿك٘ ٚغريٙ اياصة إؾػاح اجملاٍ يًعًُاء ٚاملتدصصني ؾى ؾطٚع ايؿطعٝة خ -4
يٝذٛبٛا ايبالز ٜٚؿكٗٛا ايعباز بسٕٚ قٝٛز عًِٝٗ ٚنصيو ؾتح املػادس 

 َٚطانع ايؿباب يعٜازة ايٛعى يسى ايٓاؽ ٚايؿباب خاصة. 
ٚدٛز بطاَر ؾى ايتًؿاظ ثابتة ٜػتطراف ؾٝٗرا أٖرٌ ايعًرِ ٚايتدصرص       -5

ايؿكٗى ايرسقٝل ٚيرٝؼ ؾرٝدًا ؾرى َؤغػرة زٜٓٝرة ، ٚيهرٔ ٜهرٕٛ         
ع عًى ٖصا ايًؿغ ٖٚصا املعٓى ، يٝكٛيٛا ايهًُة املبٓٝة َتدصصا ٚأضن

 عًى ضٛابط ؾكٗٝة ٚأصٍٛ ؾطعٝة . 
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عسّ ٚدٛز َؤغػات زاخٌ ايسٍٚ اإلغرالَٝة تتعاَرٌ َعراَالت ؾٝٗرا      -6
املؤغػات ايطبٜٛرة ، ٚؾرطنات ايترأَني    نكايؿات ٚسطَة ؾطعٝة ، 

امل ؾٝٗا عًى اؿٝاة ٚغري شيو ، ألٕ شيو وسخ بًبًة عٓسَا ٜػتؿتى ع
كُٝٗا تؾٝكٍٛ أْٗا سطاّ ؾإشا ناْت نصيو ؾًُاشا تتعاٌَ ايسٚية َعٗا ٚ

 عًى أضاضٝٗا. 
عسّ عطض املػائٌ اـالؾٝة عًى مجٗٛض ايٓاؽ ؾى ايتًؿاظ ، ألْ٘ يألغـ  -7

ؾى ْٗاٜة ايربْاَر ال ٜصًٛا إىل قٍٛ ؾصرٌ ؾرى املػرأية برٌ ٜرتنرٛا      
كة املػأية مما ٜعٜس األَط املػتُع ؾى سرية مما هعً٘ ال ٜكـ عًى سكٝ

 َؿهًة ؾٛم أصٌ املؿهًة. 
تٛدٝ٘ ايٓاؽ زائًُا إىل املتدصصني َٔ أٌٖ ايؿك٘ ايؿطعى ، يٝؿتِٖٛ ؾُٝا  -8

وتادٕٛ إيٝ٘ ، ٚشيو َٔ قبٌ ايعٛاّ أٚ بع  املترسٜٓني أٚ ايعًُراء   
ٚيهٔ ٜٛدٗٛا ، إلدابة ؾى اغري املتدصصني ، ؾإشا غئًٛا ؾال هتٗسٚا 

  َتدصص ٖٚصٙ قُة األَاْة ايعًُٝة. ايػائٌ إىل
ٚضع عكٛبة تععٜطٜة يهٌ َٔ ٜتشسخ ؾى األَرٛض ايؿرطعٝة ٖٚرٛ غرري      -9

ٚشيو يطبط ٖصٙ املػائٌ ٚضزع نٌ َٔ ، َؤٌٖ أٚ غري  َتدصص 
 تػٍٛ ي٘ ْؿػ٘ إٔ ٜتذطأ عًى ايؿطٜعة ٚايسٜٔ ٚايؿك٘ اإلغالَى . 

ؾهط ألٕ ٜتشسثٛا ؾى عسّ ؾتح اجملاٍ ملٔ ٜػُٛا أْؿػِٗ أصشاب ضأى ٚ -10
األَٛض ايسٜٓٝة ، ٚعسّ اغتطاؾتِٗ ؾى بطاَر ايتًؿاظ ، بٌ هب ؼصٜط 

 ايٓاؽ َِٓٗ ٚعكابِٗ عًى شيو. 
إٔ أنرٕٛ بٗرصا ايبشرح ٚقرس      –تبراضى ٚتعراىل    –ٚأخريًا أغأٍ اهلل 

ٚأصشاب ايهًُة ؾى ايبالز اإلغالَٝة ، ٚاملتدصصني  ،ٚضعت ٜسى ايكاضئ
غربشاْ٘   -ُت ؾى سًٗا ٚيٛ دعئٝا ، نُا أغأي٘ ٚغاٖ، عًى أصٌ املؿهًة 
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إٔ هعً٘ خايصًا يٛدٗ٘ ايهطِٜ ٚإٔ ٜهٕٛ ؾى َٝعإ سػٓاتى ٜرّٛ   –ٚتعاىل 
 إٔ أيكاٙ ، إْ٘ عًى َا ؾاء قسٜط ٚباإلدابة دسٜط . 

 ٚصًى ايًِٗ عًى غٝسْا قُس ٚعًى آي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ 

 

 الدكتــور
 رمضان السيد القطان

 مدرس الفقه العام
 الشريعة والقانون كلية

 )دمههور( 
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 املصادز ّاملسادع
 كتب التفسري : 

اؾاَع ألسهاّ ايكطإٓ ، ٚاملبني ملا تطُٓ٘ َٔ ايػٓة ٚآى ايؿطقإ : يإلَاّ  -
 أبى عبس اهلل قُس بٔ أمحس األْصاضى ايكططبى ، زاض ايطٜإ يًرتاخ. 

ايسَؿكى املتٛؾى  تؿػري ايكطإٓ ايععِٝ : يإلَاّ أبى ايؿساء اؿاؾغ ابٔ نجري -
 ٖر ، زاض ايؿهط يًطباعة ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع .  774غٓة 

 كتب احلدٓح : 
صشٝح ايبداضى عاؾٝة ايػٓسى : يًعالَة املسقل أبى عبس اهلل قُرس برٔ    -

إمساعٌٝ ايبداضى ، زاض إسٝراء ايهترب ايعطبٝرة ، ؾٝصرٌ عٝػرى ايبرابى       
 اؿًبى . 

 ّ. 1987 -ٖر  1407يًرتاخ ،  ايطٜإ صشٝح َػًِ بؿطح ايٓٛٚى : زاض  -

غٓٔ أبى زاٚز : يًشاؾغ أبٛ زاٚز غًُٝإ بٔ األؾعح ايػذػتاْى املتٛؾى  -
ٖررر ،  1414ايٓؿررط ٚايتٛظٜررع ، ٖررر ، زاض ايؿهررط يًطباعررة ٚ 275غررٓة 

1994 . ّ 
غٓٔ ابٔ َاد٘ : يًشاؾغ أبى عبس اهلل قُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚٓى ، زاض ايؿهط  -

 ٜع . يًطباعة ٚايٓؿط ٚايتٛظ
ٖر  279غٓٔ ايرتَصى : ألبى عٝػى قُس بٔ عٝػى بٔ غٛضة املتٛؾى غٓة  -

ضبط ٚتصشٝح صسقى قُس مجٌٝ ايعطاض ، زاض ايؿهرط يًطباعرة ٚايٓؿرط    
 ٚايتٛظٜع . 

 كتب اللػة : 
أغاؽ ايبالغة : يإلَاّ ايعالَة دراض اهلل أبرى ايكاغرِ قُرٛز برٔ عُرط        -

 ط ٚايتٛظٜع . ايعكؿطى ، زاض ايؿهط يًطباعة ٚايٓؿ
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املصباح املٓري : يًعالَة أمحس بٔ قُس بٔ عًى ايؿٝرَٛى املكرطى ، املهتبرة     -
 ايعصطٜة ، بريٚت . 

كتاض ايصشاح : يإلَاّ قُس بٔ أبى بهط ايطاظى ، تطتٝب قُٛز خاطط ،  -
 زاض اؿسٜح ، ايكاٖطة. 

 كتب الرتاده : 
يٝـ خامتة احملككرني ايعالَرة   تعٜني املُايو مبٓاقب غٝسْا اإلَاّ َايو : تأ -

دالٍ ايسٜٔ ايػٝٛطى َطبٛع َع املسْٚرة ، زاض ايؿهرط يًطباعرة ٚايٓؿرط     
 ٚايتٛظٜع . 

ض ايعنٝة ؾى طبكات املايهٝة : ترأيٝـ ايؿرٝذ قُرس برٔ قُرس      ة ايٓٛؾذط -
 كًٛف ، زاض ايؿهط يًطباعة ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع . 

ؿرٝذ عٝػرى برٔ َػرعٛز     َٓاقب غٝسْا اإلَاّ َايو : ترأيٝـ ايعالَرة اي   -
 ايعٚاٚى ، َطبٛع َع املسْٚة . 

 كتب أصْل الفكُ : 
إضؾاز ايؿشٍٛ إىل ؼكٝل اؿل َٔ عًِ األصٍٛ : يإلَاّ اؿاؾغ قُس عًى  -

بٔ قُس ايؿٛناْى ، ؼكٝل ٚتعًٝل ايسنتٛض ؾعبإ قُس إمساعٝرٌ ، زاض  
 ّ . 1998 - ٖر 1418ايرتمجة ، ط أٚىل ايػالّ يًطباعة ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ٚ

سهاّ ؾى أصٍٛ األسهاّ : يإلَاّ ايعالَة عًرى برٔ قُرس ا َرسى ،     اإل -
 تعًٝل عبس ايطاظم عؿٝؿى ، املهتب اإلغالَى . 

املٛاؾكات ؾى أصٍٛ األسهاّ : يإلَاّ ألبى إغشام إبطاِٖٝ برٔ َٛغرى    -
ٖرر ، زاض إسٝراء    790ايًدُى ايػطْاطى ايؿٗري بايؿاطبى ، املتٛؾى غٓة 

 يعطبٝة ، ؾٝصٌ عٝػى ايبابى اؿًبى . ايهتب ا
 



 

 األزمة الفقوية املعاصرة وأثرها على الفتوى (199)

 كتب الفكُ ّمصادز أخسى : 
إعالّ املٛقعني عٔ ضب ايعًُني : البٔ قِٝ اؾٛظٜة ، ؼكٝل ٚتعًٝل عصاّ  -

 1417ايسٜٔ ايصبابطى ، زاض اؿسٜح يًطباعة ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع . ط ثايجة 
 . 1997ّٖر/ 

يؿٝذ اإلغالّ أمحس بٔ :  اقتطاء ايصطاط املػتكِٝ ملدايؿة أصشاب اؾشِٝ -
ؼكٝل ؾؤاز بٔ عًى  728عبس اؿًِٝ بٔ عبس ايػالّ بٔ تُٝٝة ، املتٛؾى غٓة 

ساؾغ ، مجعٝة إسٝاء ايرتاخ اإلغالَى ، ايطراسٝة ، ايهٜٛرت ، ط ثاْٝرة    
 ّ. 2004 -ٖر 1425

 تاضٜذ املصاٖب اإلغالَٝة : يإلَاّ قُس أبٛ ظٖطة ، زاض ايؿهط ايعطبى .  -
ًٝؼ : يًشاؾغ اإلَاّ مجاٍ ايسٜٔ أبرى ايؿرطز عبرس ايرطمحٔ برٔ      تًبٝؼ إب -

 ٖر ، زاض ايٓٛض اإلغالَٝة .  597اؾٛظى ايبػسازى ، املتٛؾى غٓة 
األؾباٙ ٚايٓعائط ؾى قٛاعس ٚؾطٚع ايؿاؾعٝة : يإلَراّ درالٍ ايرسٜٔ عبرس      -

ٖرر ، زاض ايػرالّ يًطباعرة ٚايٓؿرط      911ايطمحٔ ايػٝٛطى ، املتٛؾى غٓة 
 .  ٚايتٛظٜع

قٛاعس األسهاّ ؾى َصاحل األْاّ : يإلَاّ احملسخ ايؿكٝ٘ غًطإ ايعًُراء   -
 660أبى قُس عع ايسٜٔ عبس ايععٜع بٔ عبس ايػالّ ايػًُى ، املتٛؾى غٓة 

 ٖر ، َؤغػة ايطٜإ ، يًطباعة ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع . 
َكسَة ابٔ خًسٕٚ : يًعالَة عبس ايطمحٔ بٔ خًرسٕٚ املػطبرى ، زاض ابرٔ     -

 االغهٓسضٜة .  –سٕٚ خً
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 فَسس املْضْعات
 الصفحة املْضْع

 913 املكسَة .  -

: أغباب األظَة ايؿكٗٝة املعاصطة َٚصازض اغتؿاء  املبشح األٍٚ -

 األسهاّ ايؿطعٝة ؾى ايٛقت املعاصط . 

916 

ضٛابط ايؿتٛى ؾى ايؿك٘ اإلغالَى ٚايتعطٜـ  املبشح ايجاْى : -

 ببع  املصطًشات ايؿطعٝة . 

944 

 957 : ايعًّٛ ايتى هب عًى ايؿكٝ٘ إٔ ًِٜ بأصٛ ا.  ايجايح املبشح -

 967 : ا ثاض املرتتبة عًى األظَة ايؿكٗٝة املعاصطة   ايطابع املبشح -

 969  اـامتة . -

 972 ؾٗطؽ املصازض ٚاملطادع .  -

 975 ؾٗطؽ املٛضٛعات .  -

 


