
 



 
 

1 

 
 

 مراحل النظر يف النازلة الفقهية
 

 
 

 حبث مقدم إىل ندوة
 " حنو منهج علمي أصيل لدراسة القضااي الفقهية املعاصرة" 

 اليت ينظمها مركز التميز البحثي للقضااي الفقهية املعاصرة
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض

 هـ31-31/5/3113
 
 
 

 لشمراينإعداد الدكتور / صاحل بن علي ا
 رئيس قسم املخطوطات مبعهد البحوث العلمية

 جامعة أم القرى
 
 
 
 



 
 

2 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي هداان لإلسالم وما كنا لنهتدي لوال أن هداان ، والصالة والسالم على من 
 أمره ربه ابلدعوة والبالغ فدعاان ، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وسل ِّم علينا معهم

ان ُمناان     وبعد ُُ  تسليما دائما يـَُبلغِّ
فإن من نعم هللا تعاىل على هذه األمة أن أرسل إليها خري رسله ، وأنزل عليها أفضل كتبه 

حبفظ دينه ، وقي ض حلمله أئمة صادقني ، وعلماء خملصني ، وحر اسا  -سبحانه  -، وتكفل 
 ووأويل ااجاهلني ، فما االوا على لل  مأمونني ، ينفون عنه حتريف الغالني ، وانتحال املبطلني

متعاقبني ، يف كل عصر وحني ، حيمل اخللُف منهم عن السلف ، ويتقامسون مرياث رسول هللا 
 س أن يعبدوا رهبم على هدى يف العقائد واألحكام واألخالق والسلوك ، حىت تسىن للنا

 :صفات  منها، ياة وإن هذا املرياث قد اتسم بصفات تؤهله للرايدة واحلوبصرية ، 
 الكمال 

 والشمول 
 (لكل زمان ومكان  يتهصالح)  والثبات

 واحلفظ 
 ق مصاحل العباديوحتق
 اْليَـْومَ   :ففي السعة واملقدار ؛ يقول تعاىلففي املكانة والقدر وأما الشمول  لكماال أماف

يتُ  نِّْعَميتِّ  َعَلْيُكمْ  َوأَْْتَْمتُ  دِّيَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  ْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرضِّ وقال ،  (1املائدة)  ... دِّينا   اإلِّ
 : أُنِّيبُ  َوإِّلَْيهِّ  تـَوََكْلتُ  َعَلْيهِّ  َرب ِّ  اّللَُ  َللُِّكمُ  اّللِّ  إِّىَل  َفُحْكُمهُ  َشْيء   مِّن فِّيهِّ  اْختَـَلْفُتمْ  َوَما  
ََناَحْيهِّ  ريُ َيطِّ  طَائِّر   َوالَ  اأَلْرضِّ  يفِّ  َدآبَة   مِّن َوَما  :وقال ،  (31الشورى)  َما أَْمثَاُلُكم أَُمم   إِّالَ  ِبِّ

 اْلكَِّتابَ  َعَلْي َ  َونـَزَْلَنا  :وقال ،  (13األنعام) حُيَْشُرونَ  َرهب ِِّّمْ  إِّىَل  ثَُ  َشْيء   مِّن الكَِّتابِّ  يفِّ  فـََرْطَنا
َياان    ولقد جاء رسول هللا ،  (38)النحل لِّْلُمْسلِّمِّنيَ  َوُبْشَرى َوَرمْحَة   َوُهد ى َشْيء   ل ُِّكل ِّ  تِّبـْ

ومبانيه ، جاوات من أمور الناس شيئا ابتداء أبصول الدين العظام  بسنن اهلدى اليت ما
وأحوال الدنيا واآلخرة ، وانتهاء أبيسر أمور ، واإلسالم  املتمثلة يف أركان اإلميان، سام ااج

 وأقلها شأان من العطاس واملخاط واخلراءة وحنوها.، الناس 
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وما طائر يقلب جناحيه يف  تركنا رسول هللا " : قال  الطرباين عن أب لر وعند 
 .  (3)"اهلواء إال وهو يذكر لنا منه علما 

ونور ال ، ابطل ففيه ، وهدى ال ضالل فيه  حق ال " وكل ما تلقته األمة عن الرسول 
 دي لوال أن هداان هللاوما كنا لنهت، ظلمة فيه ، وشفاء وجناة ، واحلمد هلل الذي هداان هلذا 

"(2). 
 وهذا معىن كوهنا حتقق مصاحل العباد :

يُبواْ  آَمُنواْ  اَلذِّينَ  أَيُـَّها ايَ   : فقد قال تعاىل  حُيْيِّيُكمْ  لَِّما َدَعاُكم إَِّلا َولِّلَرُسولِّ  ّللِّ ِّ  اْسَتجِّ
فاحلياة احلقيقية إمنا هي يف  (21األنفال)  حُتَْشُرونَ  لَْيهِّ إِّ  َوأَنَهُ  َوقـَْلبِّهِّ  اْلَمْرءِّ  بـَنْيَ  حَيُولُ  اّلل َ  َأنَ  َواْعَلُمواْ 

 .ولرسوله تعاىل االستجابة هلل 
إنه مل يكن نيب من قبلي إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما : "  وقد قال 
 .(1)" وينذرهم شر ما يعلمه هلم ، يعلمه هلم

 وقد بعث كماهلا ومشوهلا وعامليتها واام  أما صالحها لكل امان ومكان فهذا الام من ل
إىل العامل كافة ؛ فيستحيل أن تعجز شريعته عن مسايرة البشرية مهما تغريت قروهنا وقاراهتا 

 بل ضبطتها من خالل أصلني عظيمني : ، وأحواهلا
 التغيري وال التبديل.اليت ال تقبل  الدينولل  يف ثوابت  : النصوص اخلاصة : أوهلما

بتغري العلة والزمان ، والتجدد  التغري: فيما يقبل  لقواعد العامةالنصوص و ا : واثنيهما
 .(1)واألحوال واألعراف، واملكان 

 انالة هللا دين أهل من أبحد تنزل فليست"  : وهبذا حوت الشريعة الغراء كل نواال العباد
 .(5)" فيها اهلدى سبيل على الدليلُ  هللا كتاب ويف إال

 َوإِّانَ  الذ ِّْكرَ  نـَزَْلَنا حَنْنُ  إِّانَ   فقال تعاىل :، فلقد انتدب هللا حلفظها  وأما حفظ الشريعة :
 ، وهذا احلفظ عام للكتاب والسنة . (8احلجر) حَلَافِّظُونَ  َلهُ 

ومن وسائل هذا احلفظ ما يقيض هللا هلا يف كل حني من محلة الشريعة وعلماء األمة 
ومن آواخر ما إىل ضيائها ، واالستظالل بظالهلا ة والدعو  ، والذب عن حياضها، خلدمتها 

و منهج علمي أصيل لدراسة القضااي الفقهية )حنهنال  هذه الندوة املباركة ندوة : 
اليت ينظمها مشكورا ومأجورا مركز التميز البحثي يف فقه القضااي املعاصرة ِبامعة  (املعاصرة
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من خالل حمورها ارك يف هذه الندوة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، وقد رغبت أن أش
هبذه الورقة ، وهللا أسأل يل وللقائمني على هذه الندوة وااجامعة وخدمة األمة وامللة الثالث 

 السداد يف القول والعمل.
 ويقوم هذا البحث على مقدمة ومتهيد وثالثة مطالب وخامتة :

 وهي هذه وفيها خطة البحث. املقدمة :
 سائل : وفيه أربع م التمهيد :

و منهج علمي أصيل لدراسة القضااي الفقهية )حنالتعريف بعنوان الندوة :  األوىل :
 .(املعاصرة
 .)مراحل النظر يف النازلة الفقهية (التعريف مبحور البحث :  الثانية :
 ضابط املسائل الناالة. الثالثة :

 أمهية النظر يف النواال الفقهية. الرابعة :
 احلكم على الناالة ، وفيه مسألتان : مراحل املطلب األول :
 يف الناالة : لناظرمتعلقة ابمراحل  املسألة األوىل :
 مرحلة التخلية : املرحلة األوىل :
 مرحلة التحلية : املرحلة الثانية :
 يف الناالة : لنظرمتعلقة ابمراحل  املسألة الثانية :
 أثره يف بيان حكمها.يف الكالم عن مرحلة تصوير الناالة و  املرحلة األوىل :

وهو قهي للناالة وأثره يف بيان حكمها يف الكالم على التوصيف الف املرحلة الثانية :
 مرتبتان :

 مرتبة التكييف. األوىل :
 مرتبة التنزيل. الثانية :

 . قول أهل اخلربة يف القضااي الفقهية املطلب الثاين :
 ااي الفقهية.األخطاء املنهجية يف دراسة القض املطلب الثالث :

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. اخلامتة :
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عل قول أهل اخلربة واألخطاء املنهجية يف دراسة القضااي جُ ويف اخلطة املقرتحة هلذا احملور 
الفقهية ضمن مراحل النظر يف الناالة ، ومل يظهر يل لل  ؛ ألن قول أهل اخلربة من 

وليس من مراحل النظر ، يف املرحلة األوىل مستلزمات التصور الصحيح للناالة فهو داخل 
 بنفسه ؛ ألن املراحل وأيت تبعا.مرحلة مستقلة 

وليست مرحلة مستقلة كما ال ، يف كل مرحلة وتتصور كما أن األخطاء املنهجية تقع 
 وهللا ويل التوفيق.، الشروع يف املوضوع وهذا أوان لذل  جعلتها يف مطلب مستقل ، ؛ خيفى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمهيد : وفيه أربع مسائل :
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و منهج علمي أصيل لدراسة القضااي املسألة األوىل : التعريف بعنوان الندوة  : )حن
 (: الفقهية املعاصرة
 ه ث ابعتبار وضعه :ؤلف من أجزاء نعرفه ابعتبار أجزائهذا العنوان م

. الَعَربَِّيةِّ  حُنْوُ :  ومنه وامْسا   ظَْرفا   ، يكونُ  دُ وهو الَقصْ  وحُنُو   أحْناء  : وااجِّهُة  الطَريقُ :  فالَنْحوُ 
 . (6)كانـَْتحاهُ  َقَصَده:  ويـَْنحاهُ  يـَْنُحوهُ  حَناهُ 

، وهو الط ريق. ونـََهج يل األْمَر: أوَضَحه. وهو ُمستقيم املِّْنهاج.  واملنهج : من النَـْهج
َْنهج: الطَريق أيضا ، وااجمع املناهج..ويف اتج العروس :

 الطَريقُ " :  فسكون بفتح"  النَـْهج وامل
حُ  ُ "  الواضِّ ْرَعة   مِّنُكمْ  َجَعْلَنا لُِّكل    :  التنزيل أَيضا  ، ويف حمرَكة   النَـَهج وهو.  البَـني ِّ َهاجا   شِّ نـْ  َومِّ

 (7)الواضح الطَريقُ :  واملِّْنهاجُ  ، (13)املائدة. 
 .(3)العلمي : نسبة إىل العلم وهو نقيض ااجهل

ها من )أصل( اهلمزة والصاد والالم، ثالثة أصول  متباعد  بعضُ : من األصل و واألصيل
 .ي  بعض، أحدها: أساس الشيء، والثاين: احلي ة، والثالث: ما كان من الن هار بعد العش

 الشيء(  اْسَتْأَصلَ ) و أصله احلائط ، وأساس أسفله الشيء واملقصود هنا األصل األول فَأْصلُ 
) و، إليه  الشيء لل  وجود يستند ما شيء كل   : أصل قيل حىت كثر ث وقوي أصله ثبت
 .(8)عليه يبىن اثبتا(  َأْصال  )  له جعلت(  وَأْصيال  ( ) َأَصْلُته

ل  واحد يدلُّ على َخفاء وخفض  وَعَفاء . صالدال والراء والسني أو ، )درس( من  الدراسة :
. ومن الباب َدَرْستُ   ع ما كان قرأالُقرآَن وغريَه. ولل  أن  الد ارَِّس يتتبَ  فالَدْرس: الطَريق اخلفي 

 .(31)للشىء والتـََعهُّد الرايضةُ  الدراسة وأصلُ  .ه، كالَسال  للطريق يَتتبَـعُ 
َية   ، واحدهتا اأَلحكامالقضااي :   . (33)َقضِّ

 : يقال(  له الفهم)  : الصحاح يف(  و ابلشئ العلم وهو ابلكسر الفقه) الفقهية : من 
 العلم ، ويف االصطالح : هو(32)( الفطنة) :  ، والفقه فيه فهما أي الدين يف فقها فالن أوتى

التفصيلية ، واملسائل الفقهية : هي اليت حتتاج إىل فهم  أدلتها من العملية الشرعية ابألحكام
 . (31)ودقة يف النظر واالستنباط، وفطنة 

  : اء أصول  ثالثة صحيحةالعني والصاد والر و )عصر(  واملعاصرة : مادهتا
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وامتساك   ، والثالث تـََعلُّق  بشيء   ، والثاين َضْغط شيء حىَت يتحَلب فاألَول دهر  وحني
 .(31)به

إَن اإلْنَساَن َلفِّي  .َوالَعْصرِّ . قال هللا: وهو املقصود هنا  فاألَول الَعْصر، وهو الَدهر
 : : الَليل والنهار. قال : والَعْصران اخلليل قال( 2 -3العصر ) ُخْسر  

 (35)ولن يلبث الَعْصرانِّ يوم  وليلة        إلا اختلفا أن يُدرِّكا ما تـََيَمما

العصر احلاضر الذي نعيشه ووقعت فيه كثري من املستجدات  واملقصود ابملعاصرة هنا :
 اليت حتتاج إىل االجتهاد وبيان حكمها الشرعي.
و منهج علمي أصيل حنابعتبار وضعه : )  ومن خالل ما تقدم فإن تعريف العنوان

 ( : لدراسة القضااي الفقهية املعاصرة
قصد الطريق املبين على العلم الثابت لفهم األحكام الشرعية املستجدة اليت مل هو : ) 

 (.  تكن معروفة من قبل أبصلها أو بوصفها
 

 : لة الفقهية (راحل النظر يف الناز ) م : لثانية : التعريف بعنوان البحثاملسألة ا
 أو َمْرَحَلة   َكذا وبـَنْيَ  بـَْينِّ :  يُقالُ  اْلَمْنزَِّلنْيِّ  بـَنْيَ  اْلَمْنزِّلُ  املراحل : مجع مرحلة واملرحلة

 .(36)َمْرَحَلتانِّ 
 .(37)والنظر : هو الفكر يف املنظور فيه

نظر والناالة : الواقعة أو احلادثة ، وهي يف اصطالح الفقهاء : احلادثة اليت حتتاج إىل 
 .(38).وال يوجد نص شرعي مباشر أو اجتهاد فقهي سابق ينطق هبا(33)شرعي

 
 املسألة الثالثة : ضابط النوازل والقضااي املعاصرة :

، النواال املعاصرة هي املستجدات اليت مل تكن معروفة من قبل مثل النقود اإللكرتونية 
وإعادة تعريف املوت ،  ، ضاءواراعة األع، واكاة األسهم والسندات ، والشركات املسامهة 

 واالسم التجاري ، وحنو لل .، والتأليف ، واحلقوق املعنوية كحق االخرتاع 
والقضااي املعاصرة تكون مستجدة ابلنسبة للعصر الذي نشأت فيه وال تكون كذل  يف 

ووقائع ، كان الفقهاء يسموهنا حوادث وأقضية ،  ولكل عصر مستجدات ، العصور املتأخرة 
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تبقى قابلة لالجتهاد ما مل تكن قد غري أهنا  ، ل ، وال تعد نواال ابلنسبة للعصر املتأخرونواا 
 حمل إمجاع يف العصر املتقدم.

وقد تكون بعض القضااي املعاصرة معروفة أبصلها لكنها ليس معروفة بوصفها حيث 
ملعهود استجد هلا من األوصاف بسبب تغري األحوال واألعراف ما تسبب يف تغيري حكمها ا

  عند الفقهاء املتقدمني كمسائل قبض املبيع ، واإلجارة املنتهية ابلتملي .
وقد يعاد النظر يف كثري من املسائل القدمية بسبب حدوث كثري من التقنيات اليت قد ترفع 

قول جديد يف املسألة ، فتكون  نشوءأو تستدعي ، خالفا متقدما ، أو ترجح قوال على آخر 
انالة هبذا االعتبار كاستخدام التقنية الطبية احلديثة يف إثبات القصاص يف كسر  املسألة القدمية

السلم يف غري املكيل واملواون مما ضبطت أوصافه ابلصناعة احلديثة كمن غري مفصل ، و  العظام
 .(21)وغري لل 

وقد تسمى انالة جتواا ابعتبار ما استجد هلا من عوارض لكن حكمها معروض ومعروف 
قدمني كمسائل شقق التملي  ، ومثل مسألة انتقاض الوضوء ابلغسيل الكلوي سواء  عند املت

كان الدموي أو الربوتين ، فاملتقدمون حبثوا خروج الدم من بدن اإلنسان وهل ينقض الوضوء 
مسألة ما إلا انسد املخرج األصلي وانفتح خمرج آخر غري معتاد طارئ فهل أو ال ؟ كما حبثوا 
 األصلي أو ال ؟  أيخذ حكم املخرج

ومن القضااي القدمية ما أيخذ وصف املعاصرة ابعتبار اشتماهلا على أكثر من وصف انتج 
                             (B.O.T) عن تركيب العقود كعقود البناء والتشغيل واإلعادة

(Build Operate and Transfer)  حة وصور العينة املبا، تورق عقود الكمبختلف صورها ، و
 واحملرمة.

وليس من القضااي املعاصرة ما تغري امسه وبقي مضمونة ، فالعربة ابملعىن ال ابالسم ،  
كتسمية الراب ابلفوائد البنكية أو شهادات االستثمار ، أو تسمية اخلمر مشروابت روحية أو 

 خمدرة وحنو لل  ، فهذه القضااي أحكامها اثبتة ال تتغري بتغيري مسماها.
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 الرابعة : أمهية النظر يف النوازل :املسألة 
 

 تكمن أمهية النظر واالجتهاد يف النواال العامة والفقهية خاصة يف أمور منها :
 
 هداية اخللق إىل احلق حىت يعبدوا هللا على هدى وبصرية .  - 3
 وصالحيتها لكل امان ومكان ، وحتقيق قول هللا عز وجل :  بيان كمال الشريعة -2
يُت َلُكُم اإْلْسالمَ  ْكَمْلُت َلُكمْ اْليَـْوَم أَ   .(1)املائدة  دِّينا   دِّيَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِّْعَميتِّ َوَرضِّ
تقدمي أدق تصور شرعي لواالجتهاد ،  التمكني لتحكيم الشريعة يف مجيع مناحي احلياة -1

 .حيقق املراد اإلهلي
 حتصيل ثواب االجتهاد ابألجر أو األجرين. -1
هللُا العلماَء ؛ ومباينة أهل الضالل الذين أخذ هللُا امليثاَق  لوفاء ابألمانة اليت مح لهاا -5

 فنبذوه وراء ظهورهم واشرتوا به مثنا قليال.، عليهم ليبيننه للناس وال يكتمونه 
إعطاء النواال املستجدة يف كل عصر أحكامها الشرعية املناسبة يدخل دخوال  أولي ا  -6

 .(23)جديد هلذا الدين الذي جاءت النصوص ابمتداح أهلهحتت مهمة الت
ابلشريعة الشانئني هلا والقادحني فيها من املنافقني وسواهم فيه قطع لطرق املرتبصني  -7

 ممن هو من غري أهلها.
 الفقهاء املتقدمني ىفيه إكمال ملسرية الفقه العظيمة على مر التأريخ ، وسري على خط -3

 م لبناته.يف تشييد بنائه وإحكا
 يف دراسة النواال نصيحة لكتاب هللا وسنة رسوله وأئمة املسلمني وعامتهم. -8
 وفيها ضبط لعبادات وتعامالت املسلمني ومحاية هلم من خمالفة الشريعة. -31
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 مراحل احلكم على الناالة ، وفيه مسألتان :املطلب األول : 
 املسألة األوىل : مراحل للناظر يف النازلة :

متعلقة  قبل الشروع يف لكر مراحل النظر يف الناالة وهي املعنية ابلبحث فثمة مراحل
إشارة مير هبا وأييت عليها قبل تصدره للنظر ، وحيسن أن يشار إليها هنا لناظر ال بد أن اب

 من وجودها الوجود ومن عدمها العدم لذاهتا :  يلزم  فإنهمقتضبة تدل على ما وراءها ، 
 لة التخلية :األوىل : مرح

  ( من كل عالق وعائق : القلب واليدونعن ابلتخلية هنا ختلية ) 
ة أو إصرارا على صغري ، أو كبرية من الذنوب ، أو بدعة ، يكون شركا وإن َصُغر :  العائقو 
.  

، فال بد أن يكون عند املتصدي للناالة كفاية وإال وحنومها يكون دينارا ودرمها  : والعالق
، واي هلل كما هو حباجة إىل هذه الكفاية كل (22)كما قال اإلمام أمحد رمحه هللامضغه الناس  

 واثنني منهم على وجه اخلصوص :  مفت  

 من أمس  بباب بن  
 أو أمس  بباب سلطان.

 الثانية : مرحلة التحلية : 

 : أبمرينالتحلية ، وتكون منه والتحلية تتبع التخلية فتأيت على قلب خال فتتمكن 
 الصدق يف الداينة  :األول 

 الصدق يف العلم الثاين : و 
 كما لكر شيخ اإلسالم ومعلوم أن فساد األمتني قبلنا دخل عليهم من هذين املدخلني

 .(21)رمحه هللا
ويف هذه العبادة العظيمة على ، فأصله اإلخالص يف كل عبادة : فأما الصدق يف الداينة 

يراعيها املفيت يف نفسه كما يراعيها املستفيت ،  أخذا وعطاء   -العلم  أعن -وجه اخلصوص 
ه وطلبه ، فيجب على طالب العلم خباصة واملسلم بعامة أن يرعى هذا ئواملتلقي يف استفتا

، قال احلسن : " كان  والتسديد لهاملقام رعاية مستتمة ، وأن يسأل هللا جل وعال التوفيق 
وصالته ، ولسانه ويده ، ه وبصره الرجل إلا طلب العلم مل يلبث أن يُرى لل  يف ختشع
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مر ومن أقواهلم : " إمنا الفقيه : الزاهد يف الدنيا ، الراغب يف اآلخرة ، البصري أب .(21)واهده"
 .(25)"دينه ، املدوام على عبادة ربه

سن الداينة كثرة اللجو إىل هللا ابلذكر عامة واالستغفار خاصة ، داعيا بني لل  ومن حُ 
" اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات واألرض  : لنظرخاصة عند النواال وا

، عامل الغيب والشهادة ، أنت حتكم بني الناس فيما اختلفوا فيه اهدين ملا اختلف فيه من 
 .(26)احلق إبلن  ، إن  هتدي من تشاء إىل سراط مستقيم "

 مَ ظ ِّ عَ وأن يُـ طه وأصوله أهله حبقه ، وفق ضوابفيكون أبخذه عن  :وأما الصدق يف العلم 
، من  مقام الوحي الذي أنزله هللا وهو كالمه جل وعال ، وكذل  ما أوحاه إىل نبيه حممد 

 بِّهِّ  آَمُنواْ  فَاَلذِّينَ   : حيث العلم به ، ومن حيث املعرفة بقدره وشرفه وتقدميه على كل شي
 (.357األعراف)اْلُمْفلُِّحوَن  ُهمُ  أُْولَـئِّ َ  َمَعهُ  نزِّلَ أُ  اَلذِّيَ  النُّورَ  َواتـَبَـُعواْ  َوَنَصُروهُ  َوَعَزُروهُ 
 

 املسألة الثانية : مراحل النظر يف النازلة :
أن أييت لنظر يف النواال إلا تقرر ما سبق وأصبح الناظر متأهال يف نفسه فيلزمه عند ا

  : نيمرحلتمتمكنا على 
 مرحلة التصور 

  ومرحلة التوصيف 
 (27)يم بقوله : " فهم الواجب يف الواقع "مجعهما ابن القوقد 

 يكون للواقع  :فالتصور 
 يكون للواجب  :والتوصيف 

، سواء كان واجبا أو مندواب أو غري لل  ، واملقصود ابلواجب هنا احلكم الالام للمسألة 
 وليس املقصود الواجب ابعتباره واحدا من أفراد احلكم التكليفي. 

 
 يء من التفصيل :ونتكلم اآلن عن كل مرحلة بش

 
 املرحلة األوىل : مرحلة تصوير النازلة وأثره يف بيان حكمها :
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تصوير الناالة أو احلادثة يف لهن املفيت مرحلة أولية من مراحل الفتوى وبيان احلكم ، ومن 
التصور الكايف لتنزيل احلكم عليه ،وهذه من (23)املشهور أن احلكم على الشيء فرع تصوره

 اصة والعلم بعامة ، والتصور من حيث حمله يكون يف ثالث اجتاهات :قواعد الفتيا خب
 تصور الناالة ) يف لاهتا (. األول :

 تصور واقع الناالة ) املكاين والزماين (. الثاين :
 تصور مالبسات الناالة ) احلال والعرف والعارض (.  الثالث :

غري هذا احلكم بسبب حال فقد تستحق الناالة حكما ابعتبار اماهنا ومكاهنا ولكن يت
بني من حيث العرف ااجاري ، أو حصول بعض العوارض املؤثرة  املستفيت أو حال املخاطَ 

 أو عموم البلوى وحنو لل .، كالضرورة أو احلاجة اليت تنزل منزلة الضرورة 
أن يستفصل عن لل  كله يف كل ما ميكن أن يؤثر الزمان أو  وقد كان من هديه 

 يف حكمه ،  ومن لل  : املكان أو احلال
 فصرف :قال معه وخرجنا حاجا  هللا رسول خرج  :قال   ما رواه أبو قتادة  -3
 ساحل : فأخذوا . قال تلقوين حىت البحر ساحل : خذوا فقال قتادة أبو فيهم أصحابه من
 هم ، فبينما حيرم مل فإنه قتادة أاب إال كلهم أحرموا  هللا رسول قبل انصرفوا ، فلما البحر
 من فأكلوا ، فنزلوا أاتان منها ، فعقر قتادة أبو عليها ، فحمل وحش مُحُرَ  رأوا إل يسريون
 ، األاتن حلم من بقي ما : فحملوا ؟ قال حمرمون وحنن حلما : أكلنا : فقالوا . قال حلمها
 رَ محُُ  فرأينا،  حيرم مل قتادة أبو وكان أحرمنا كنا إان هللا رسول : اي قالوا  هللا رسول أتوا فلما
 حلم أنكل ، فقلنا : حلمها من فأكلنا ، فنزلنا أاتان منها فعقر قتادة أبو عليها فحمل وحش
 إليه أشار أو أمره أحد منكم : هل فقال.  حلمها من بقي ما ؟ فحملنا حمرمون وحنن صيد

 .(28)حلمها من بقي ما فكلوا قال : . : ال : قالوا قال ؟ بشيء

 إبال ينحر أن  النيب عهد على رجل " نذر قال :  ضحاكال بن ما رواه اثبت  -2
 إين فقال :  النيب فأتى(  البحر ساحل من قريبة ينبع وراء من هضبة هي بوانة)  ببوانة
"  ؟ يعبد ااجاهلية أواثن من وثن فيها كان هل :  النيب ؟ فقال ببوانة إبال أحنر أن نذرت
 أوف"  :  النيب . قال : ال قالوا"  ؟ أعيادهم من عيد فيها كان هل" :  . قال : ال قالوا
 .(11)" آدم ابن ميل  ال فيما وال،  هللا معصية يف لنذر وفاء ال ، فإنه بنذرك
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يف احلديث األول عن احلال ، ويف الثاين عن الزمان واملكان وحال الناس  فقد استفصل 
  يح.، وهذا غاية التصور الصح هناك ث أصدر حكمه على االستفتاء

 
 : ويتحقق التصور بثالثة أمور 

 
 مجع املعلومات املتعلقة مبوضوع الناالة. األول :
وسيأيت تفصيل لل  يف املطلب ، االتصال أبهل االختصاص يف موضوع الناالة  الثاين :

 .الثاين
 .عناصرها األساسية إىلوتفكيكها حتليل القضية املركبة  الثالث :

 
 نقسمه إىل ثالث مراتب : والتصور من حيث هو ميكن أن 

 تصور جزئي 
 وتصور أغليب 
 وتصور كلي

األويل يعرفه العامي وغريه ممن مسع هبذه الناالة ، فال ينبغي للمتأهل : هو  فالتصور اجلزئي
صدر احلكم مبجرد بلوغه هذه املرتبة من التصور ؛ الحتمال النقص واخلطأ فيه ، للحكم أن يُ 

 ف الناالة املؤثرة يف احلكم.فقد يغفل الناقل عن بعض أوصا
نه من معرفة ك ِّ فهو الذي ال بد منه ، فيتصور الناالة على وجه ميَُ :  وأما التصور األغليب

وعارفا مبا يقارهنا ، احلكم الشرعي هلا ، مبعىن أن يكون مميزا للماهية برمسها العلمي الصحيح 
 من القرائن أو حيتف هبا من العوارض . 

وهو التصور الكلي بل إن لل  قد ، ط بكل ما يتعلق هبا ويدرك كنهها يوال يشرتط أن حيُ 
كما لو كانت الناالة يف اجملال الطيب أو السياسي أو االقتصادي ،  يكون متعذرا لغري املختص 
فهذا دور الطبيب يف ااجانب الطيب  أن حييط بتفاصيل الناالة الطبية، فال يشرتط يف الفقيه 
ا االجتاه بل هو مأمور بتوسيع نطاق البحث فيه ، وينتهي دوره يف وليس لدوره هناية يف هذ
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االجتاه اآلخر )الفقهي( بعد استتمام الفقيه لتصور اخلطوط العريضة هلذه الناالة ، وهكذا يف 
 ااجانب االقتصادي فعند نزول املنتج االقتصادي يكون له اجتاهان كذل  : 

هناية بل يبقى مفتوحا للبحث والتجربة  ليس للبحث فيه ويف تطويره اجتاه اقتصادي :
 والتطوير. 

فينتهي دور االقتصادي عند تصوير املنتج تصويرا كافيا للفقيه  وأما يف االجتاه الفقهي :
مُيَك ِّنُه من إصدار احلكم الشرعي له ، وعلى الفقيه أن يستفصل من املختص كما سيأيت يف 

ويتابع ما قد يطرأ على املنتج والناالة من تغري  دور أهل اخلربة عن كل ما قد يؤثر يف احلكم ،
 وتطوير إل قد يتغري احلكم تبعا لذل .

واحلكم الصحيح املوافق للشرع ال بد أن ينتج عن تصور صحيح ، لذا فإن ما قد يرد على 
الفتيا من خطأ قد يعود سببه إىل التقصري يف تصور املسألة ، لكن ليس ابلضرورة أن ينتج عن  

حيح فتوى صحيحة ؛ ألنه قد يتخلف أمر آخر من مقومات الفتوى الصحيحة  كل تصور ص
 . أو التنزيل كاخلطأ يف االستدالل أو التخريج

 
 وعليه فقد يكون اخلطأ يف التصور :

 بسبب تقصري املفيت   -
قد يرد اخلطأ يف التصور والفتوى نتيجة لعجز املستفيت لغة أو إدراكا لوصف و  -

 املستفىت عنه 
انجتا عن تلبيس املستفيت حينما مييل إىل التحرمي فيصور املسألة على وجه وقد يكون  -

ال ميل  املفيت معه إال القول به ، أو مييل إىل الرتخيص فيصور املسألة على وجه يقتضي لل  
، لذا البد أن يتنبه املفيت هلذا فإن "من جيهل أحوال الناس يسهل وقوعه يف مكرهم وخداعهم 

 .(13)لظامل بصورة املظلوم ، أو يتمثل له املبطل بصورة صاحب احلق"، حىت يتمثل له ا

 
 مثال ذلك : 

قد ُصو ر لفضيلة املفيت السابق ملصر أن احملجبات يف الغرب يتعر ضن خلطر القتل، وانتهاك ل
األعراض بسبب احلجاب فهل جيوا هلن الرتخص خبلعه؟ فأجاب فضيلته ابإلثبات، وطريت 
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فتوى فضيلته صحيحة لو صح  تصوير الناالة على النحو الذي الصحف لل  كل مطري، و 
ُصو رت به وهو غري صحيح، ث تبقى هلا يف هذه احلالة بقية، تتمثل يف أن على املرأة املسلمة 
اليت استضعفت عن إقامة فريضة احلجاب أن هتاجر إىل بلد آخر ال تتعرض فيه ملثل هذه 

النساء يف الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم، الفتنة عند القدرة على لل ، وآية سورة 
 .(12)والذين يعتذرون أبهنم كانوا مستضعفني يف األرض دليل ظاهر على لل 

 وبناء على التقسيم السابق للتصور فإن حمل اخلطأ يكون :
 إما ضعف يف تصور الناالة لاهتا.

ا كاالضطرار واإلكراه أو ضعف يف تصور واقع الناالة ، وبرتها عن العوارض اليت حتف هب
 وعموم البلوى وغري لل .

 يف تصور الواقعة ذاهتا : ومن األمثلة على اخلطأ 
 املثال األول : 

 عليهرتب وما (11)اخلطأ يف تصور واقع األوراق املالية وإحلاقها ابلسلع ال ابلذهب والفضة
أخذ الفائدة عليها ؛ من القول بعدم جراين الراب فيها ؛ ألهنا ليست لهبا و ال فضة ، وجواا 

ألهنا من ابب التجارة ، فيجوا أن يبيع ألف دوالر أبلفني إىل أجل ، كما جيوا أن يبيع سيارة 
على مسألة : إما أن تقضي وإما أن احملر م ، وقصر الراب  قيمتها ألف دوالر أبلفني إىل أجل

ا الزكاة ابعتبارها يوجب فيهة . و الذي يُفضي إىل األضعاف املضاعفترب ؛ ألنه هو الراب 
 عروض جتارة ال ابعتبارها نقودا.

 منهم املالي ة عروض دعوى أن  األوراقهذا التصور و  وأبطل كثري من الفقهاء نقضوقد 
وبني كون هذا التصور ابطال  " األحكام الشرعي ة يف األوراق املالي ة "كتابه  يف ياحلجو  شيخال

 :منها أبمور 
 ...، والدواب مثال ،  البيت، والرايش عياهنا كأاثثالعروض معدة لالنتفاع أبأن  -3

 .ا انتفاع مقصود من عينهاهلليس وهذه األوراق 

خبالف  ها وال تزيد حبسنها، والعرضبحواحدة ال تنقص بقتها قيم وراق النقديةاأل أن -2
 .-كما هو معلوم-؛ فإن  قيمته اتبعة ألوصافه  لل 
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 ، رها مبثل أو أكثر، وُعز ر من اوَ  هبا اورت بطل التعامل وراق النقدية إلاواأل  -1
 والعروض ميكن أن يصنع مثلها وينتفع ابملزور كما ينتفع ابألصل.

: أن قدر قيمتها اآلن اتبع لقدر ما يف صناديق  رسوُم َدين يف األصل ويعني أهنا -1
ل ، ب ، فهي كرسوم الدين سواء بسواء ، اايدة ونقصا   من العني االحتياطي الذي هي يف لمته

، سواء كان صحيحا  ساملا   ، يزيد مثنه وينقص لغريه عرض هبذه الصفة ، وهل يوجد هي هي
 ؟  أو متالشيا  

، قياس  الصرف الفلوس اليت عدت من العروض يف ابب الزكاة دونأن قياسها على  -5
ملا  ، فلها قيمة نظرا   صاغ أواينالصاحلة ألن تُ  ؛ ألن  الفلوس معدن من املعادن مع الفارق البني  

، أم ا هذه األوراق فأي انتفاع يقصد هبا لعينها سوى  مثاهلا هلا من املنفعة املقصودة ابعبتار
طع النظر عم ن هي يف لمته وعن ضمانة َدين قطعا ، ولو قُ  ، فهي صكوك أهنا وثيقة حبق

اليت   أن  أوراق الدولة الروسي ة والنمساوي ة مل ا سقطت الدولة الدولة ما ساوى شيئا ، بدليل
وأفلس البن  الذي كانت يف لمته مل تبق هلا قيمة تذكر، بل صار اإلفرن   كانت ضامنة هلا،
 .سانطيمني، ولل  نصف درهم منها ال يساوي

األوراق وعملوها معرتفون أبهنا  ب ما يسمع أن  الذين اخرتعوا هذهث إن من غري -6
! كل  إهنا ليست ديوان  بل عروضا  هلم  ، وأنتم تقولون أوراق دين يف لمتهم ملتزمون أبدائها

 .وهتورهم يف األحكام قبل تصورهم هذا نشأ عن عدم اعتناء أهل العلم أبحوال امنهم

 
 املثال الثاين :
ما أفىت به أحدهم أنه جيوا (11)بسبب ضعف التصور أو سوء التصوير الشالةمن الفتاوى 

ياسا على املضطر ودفعا لضرر للحامل حديثة العهد ابإلسالم أن تشرب اخلمر عند تومحها ق
 :يف ثالثة جوانب من جوانب التصور ااجنني ، ونشأ اخلطأ هنا

 أنه فَرق بني املسلمة وحديثة العهد ابإلسالم  :  اجلانب األول :
وحديثة العهد ابإلسالم إمنا تعذر وتسقط عنها املسآلة والذنب إلا جهلت ما تعذر ِبهلة 

 ت والتزام الواجبات فال فرق بينها وبني املسلمة.، وأما يف لزوم اجتناب احملرما
 حيث أحلق حاجة املتومحة ابملضطر : اجلانب الثاين :
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و ليس مرضا عضواي ختاف ، الوحم حالة طبيعية تصيب املرأة احلامل إل  صحيحوهذا غري 
هبا بعيد جدا إل ال يصل ، فقياس وحم املرأة على املضطر  هامنه املرأة هالكها أو هالك جنين
 وال ِبنينها إىل حد اهلالك .

 حيث ادعى تضرر ااجنني إن مل تشرب اخلمر : اجلانب الثالث :
 طردا وعكسا : ابطلةوهذه دعوى 

أال خطر على ااجنني من عدم إطفاء شهوة املرأة لشيء  علميان الثابت الطرد فإيف فأما 
فلن يشوه ااجنني حينما  ، ليهاتومحن عيالنساء ال جيدن املواد اليت  أن، والغالب  تتوحم عليه

ل ما ال حتب وهو بل قد وأك ، دة كبد احلوت الذي تومحت عليهاتعجز املرأة عن أكل ااي
 نفع اجنينها مما تومحت عليه.أ

تل  امليول الغريبة اليت تنتاب بعض النساء   بل يذهب أكثر أطباء علم النفس إىل أن
اهلرمونية اليت تصيب جسم املرأة احلامل ينجم  خالل فرتة احلمل األوىل هي نتيجة للتغيريات

عنها نوع من االكتئاب والتقلب يف املزاج واإلتيان ببعض السلوكيات الغريبة رغبة منها يف 
وغالبا ما حيدث هذا األمر لدى النساء لوات  ، ملعاانهتا –خاصة الزوج -لفت انتباه الغري 

 الرتكيبة العاطفية اهلشة.
أخطر بكثري من عدم تناول املرأة  –رب اخلمر ولو ِبرعات قليلة ش فإن  وأما العكس :
 . حبيث ال حنتاج إىل توثيقه فإنه من املسلمات عندهم كما هو مقرر طباملواد تتوحم عليها  

 

 املثال الثالث : 

وأن وراءه مؤامرة ضد ، فتوى حترمي التطعيم ضد شلل األطفال بدعوى أنه يسبب العقم 
ا أدى إىل انتشار الوابء يف بعض الدول املتأثرة مبثل هذه الفتوى كما ، مم أجيال املسلمني

تطلب األمر إصدار بيان ِبواا لل  ومشروعيته  حىتحصل يف نيجرياي وابكستان وغريها. 
م خوفا من استجابة الناس ملثل هذه  2115ابألاهر عام جممع البحوث اإلسالمية من 

تيسرة بسؤال أهل اخلربة امل تهإمكانيمع صحيح للمسألة  يت مل تنب على تصورالفتاوى ااجاهلة ال
 من األطباء املسلمني.
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 املرحلة الثانية : التوصيف الفقهي للنازلة وأثره يف بيان حكمها :

َوال يـََتَمَكُن  »مرحلة التوصيف الفقهي تتبع مرحلة التصور ، قال ابن القيم ـ رمحه هللا ـ: 
حلَْق ِّ اْلُمْفيتِّ َوال احْلَاكُِّم من   :إال بِّنَـْوَعنْيِّ من اْلَفْهمِّ  اْلَفتـَْوى َواحْلُْكمِّ ابِّ

ْلَقرَائِّنِّ َواأَلَمارَاتِّ  َأَحُدمُهَا: َباُط عِّْلمِّ َحقِّيَقةِّ ما َوَقَع ابِّ ، َواْلفِّْقهِّ فيه، َواْستِّنـْ فـَْهُم اْلَواقِّعِّ
؛ حىت حيِّيَط بِّهِّ عِّْلم ا.  َواْلَعالَماتِّ

ْوُع الثَّايني : ، وهو فـَْهُم ُحْكمِّ اّللِّ الذي َحَكَم بِّهِّ يف كَِّتابِّهِّ، أو فـَهْ  َوالن َّ بِّ يف اْلَواقِّعِّ ُم اْلَواجِّ
، ُثَ يُطَب ُِّق َأَحُدمُهَا على اآلَخرِّ. على لَِّسانِّ رسوله   يف هذا اْلَواقِّعِّ

ا. فَاْلَعاملُِّ من يـَتَـَوَصُل َفَمْن َبَذَل َجْهَدُه ، َواْستَـْفرََغ ُوْسَعُه يف لل  مل يـَْعَدْم َأْجَرْينِّ أو َأْجر  
َْعرَِّفةِّ اْلَواقِّعِّ َوالتَـَفقُّهِّ فيه إىَل َمْعرَِّفةِّ ُحْكمِّ اّللِّ َوَرُسولِّهِّ   . (15)« مبِّ

هو إرجاع الناالة إىل أصلها الشرعي بناء على األدلة واالستنباط الصحيح ،  والتوصيف :
 وتطبيق لل  على الواقع . فهاهنا للتوصيف مرتبتان :

 التكييف رتبة األوىل : امل
 : التنزيل أو التطبيق املرتبة الثانية

  فهو إرجاع الناالة إىل أصلها الشرعي ، وهو يفتقر إىل أمرين : فأما التكييف :

فكم من نصوص الصحيحة واألصول والقواعد اإلحاطة ابألدلة ، وتشمل : ال األول : 
الع على النصوص املتعلقة هبا ، وقد عَد مسألة تطرق اخلطأ إىل الفتوى فيها بسبب عدم اإلط

هذا سببا كبريا من أسباب اختالف الفقهاء بل كان هذا السبب هو أكثر األسباب (16)األئمة
من قول وفعل وتقرير  أثرا ، إل إن أحدا ال يستطيع أن حييط بكل ما روي عن رسول هللا 

سون ، ولكن اخلالف يضيق ابتداء يغيبون وحيضرون ، ويعون وين --، وقد كان الصحابة 
ئل النواال اليت رفع اخلالف فيها بعد بلوغ ابينهم مبجرد بلوغ السنة إىل املخالف ، وكان من أو 
، وقتال أهل الردة ، وأمر الطاعون ،  الدليل واإلطالع عليه أمر اخلالفة ، ومدفن النيب 

 .وغري لل  من النواال اليت نزلت ابلصحابة 
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على األصول والقواعد ،  ستقيمالبناء املمقومات التكييف الصحيح : من  األمر الثاين :
واملنطوق الت األلفاظ يف العموم واخلصوص ،واالستنباط الصحيح من النصوص ، ومعرفة دال

 .ومعرفة مواطن اإلمجاع واخلالف، ء واإلشارة ، والناسخ واملنسوخ املفهوم ، واإلميا
ل التكييف الشرعي املبن على أصول وأدلة فال بد قبل احلكم على الناالة من حصو 

وحكما أجاجا ، صحيحة ، وأي إخالل أبحد هذين األمرين لن يولد إال تكييفا خداجا 
" )وهو االختالط املنظممن رخص يف الدخول املنظم على النساء "مثال يت ومن هذا الباب أُ 

العمل ( حني أعمل من النواال ابعتبار وصفه ااجديد من حيث قاعات البحث والدراسة و 
نصوصا منسوخة وأخرى مقيدة حباالت الضرورة وحنوها ، وغفل عن أصل عظيم جاءت به 

عن قرابن الزان ث الشرع طرق الفواحش ، فكيف ينهى  لُ ه ِّ سَ الشريعة وهو املنع من كل ما يُ 
؟ وع فيه يقال : إنه يبيح أن جتلس املرأة مع غري حمارمها جلوسا طويال يف مواطن ُتَسه ِّل الوق

)) فإلا حر م الرب تعاىل شيئا  وله طرق ووسائل تفضي إليه ، فإنه حيرمها هذا غري مستقيم 
ولو أابح الوسائل والذرائع ، ومينع منها، حتقيقا  لتحرميه ، وتثبيتا  له ، ومنعا  من أن يقرب محاه 

 .(17)ا  للتحرمي وإغراء  للنفوس به ((ضاملفضية إليه لكان لل  نق
 

 :ساعد على الوقوف على األدلة والتكييف الصحيح ومما ي
 عرض الناالة على أقوال الصحابة واجتهاداهتم فإهنم يعتنون ابألدلة.  -3

عرضها على القواعد الشرعية املقررة ، كاالستفادة من قاعدة : " اهلواء تبع للقرار "   -2
  يف القول مبشروعية السعي فوق سطح املسعى.

دعائم  أكرب منإن املذاهب الفقهية املعتربة ، ف عرضها على اجتهادات أئمة  -1
التكييف الصحيح اإلفادة مما قرره األئمة السابقون والعناية ابلبحث عما يسمى )ابلسوابق 
التارخيية( اليت ْتس الناالة ، فقد تغنيه كثريا وتدله على صراط الصواب ، فكم من مسألة 

ن مما يقال : " ال يكون فقيها يف احلادث يظنها الباحث انالة واألمر ليس كذل  ، ولذا كا
، وبنظرة املتوسم يف لل  قد جيد فيما دونوه ما يدل على (13)من مل يكن عاملا ابملاضي"

سيكون للناظر يف الناالة أربع حاالت  ، وحينئذ ؛(18)مسألته داللة مطابقة أو تضمن أو التزام
 : 
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 أن جيد نصا  يف الناالة لاهتا : احلال األوىل :
  : ن األمثلة على ذلكوم
يف املغن يف كتاب الرضاع عن  هـ(621)ت/تكلم ابن قدامة  بنوك احلليب ؛ فقد انالة -

 الناالة .  مسألة مشاهبة جدا  هلذه

، وتكلم (11)البن قدامة نص يتعلق مبوضوع التأمني البحري، وكذل  انالة عقد التأمني  -
 .(13)سمى ابلسوكرةكالمه عما ي هـ( يف معرض3251)ت/ عليه ابن عابدين

وكمسألة وجوب صالة العشاء وإن مل يغب الشفق حىت يطلع الفجر لكرها ابن اهلمام  -
  .(12)وغريه من أئمة احلنفية

وكمسألة استهالك العني املنغمزة ينقل احلكم عنها ) األدوية تكون فيها مادة الكحول  -
ستهل  فيه ث شربه الصيب أن املستهلكة ( نظريه ما قالوه يف لنب املرأة إلا خلطوه بطعام وا

 .(11)ال حكم له يف التحرمي على األصح األظهر

وكمسألة اإلجيار املنتهي ابلتملي  يف بيع الدار على أن يقبضها مشرتيها بعد عشر  -
 .(11)سنني

 .ويسهل له احلكم عليها، أن جيد نصا  قريبا  من الناالة يعينه على فهمها  احلال الثانية :
، ووأخذ  هذه الناالة مبا يشاهبها من النواال املتقدمة ؛ لتقاس عليهافيجتهد يف إحلاق 

  ، وهذا ما يسمى ابلتخريج . حكمها
ما يسمى ابلبوفيه املفتوح أو اإلطعام حىت اإلشباع ؛ فإن من  ومن األمثلة على ذلك :

؛  يرخص فيها ميكنه إحلاقها ابحلمامات اليت وقع اإلمجاع على جوااها من ابب االستحسان
 فإن من يدخل هذه احلمامات يتفاوتون يف استهالك املاء، مع كون األجرة مقدرة للجميع.

يعرض الناالة على األحكام الشرعية حينها أال يهتدي إىل شيء من لل  ف احلال الثالثة :
 بنوعيها : 

 ) الوجوب والندب واإلابحة والكراهة والتحرمي ( ،  :التكليفي 
 لبطالن والفساد ( ) الصحة واالوضعي :  وأ
، يف كل افرتاض ما يرتتب عليه من مصاحل ومفاسد  حيكم عليها وفق لل  ، ويبحثث 

 ويواان بينها مراعيا  ما يلي : 
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  .عدم مصادمة النصوص الشرعية الثابتة أوال :
  .الشريعة اإلسالمية النظر إىل مآالت احلكم وإعمال مقاصد اثنيا :
 الشرعية الكربى ، كاعتبار درء املفاسد على جلب املصاحل عند عدم خمالفة القواعد اثلثا :

 .التعارض
 

 .(15)التوقف حىت يتبني له أو لغريه احلكم يف املسألة احلال الرابعة :
 

 وأما املرتبة الثانية للتوصيف فهي التنزيل :
هم ا يت بعدمها ؛ لل  أن تصور الناالة وفهمها فأيو والتكييفوالتنزيل مرتبة فوق التصور 

، ث تكييفها من الناحية الفقهية ، كفيالن مبعرفة حكم الناالة املناسب هلا ، وهذا  صحيح ا
؛ إل حيتاج لل  إىل  ، أما تنزيل هذا احلكم على الواقع فهو أمر آخر هو النظر ااجزئي اخلاص

ى حماهل ا : نظر كلي عام. ومن القواعد املقررة شرع ا وعقال  وعرف ا يف تطبيق األحكام اخلاصة عل
فضي حتصيل املصلحة ااجزئية إىل أن ينسجم هذا التطبيق مع املصاحل العليا ؛ حبيث ال يُ 

تفويت املصاحل الكلية املتمثلة يف احملافظة على الكليات اخلمس : )الدين، والنفس، والعقل، 
 .(16) والنسل، واملال(

ع ؛ بل ال بد من النظر فال تصور املسألة ث تكيف التكييف الصحيح لتنزل على كل واق
إىل واقع املسألة ، وهل يالئمه هذا احلكم أم ال بد من تقييده وضبطه حىت ال يؤول ابملكلفني 

 إىل العنت أو يؤول إىل تفويت مصاحل أو ارتكاب مفاسد أعظم.
استحباهبا نص ترك أمورا قد يدل على وجوهبا أو  أن النيب  ومن األمثلة على ذلك :

، وكقتل رؤوس  ها على قواعد إبراهيم عليه الصالة والسالمالكعبة وبنائ، كهدم أو نظر 
ترك لل  كله  ، ولكن املنافقني ، فإن يف كل لل  مصلحة ظاهرة يدل عليها النظر اخلاص

 ملصاحل العليا.إىل االتفاات مراعاة و 
لذا ،و قطعها يف الغزو يفوت مصلحة عليا إقامة احلد على السارق واجبة ابلنص ، ولكنكو 

 .(17)هني عن قطع األيدي يف الغزو
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ابلواقع مدركا اجزئيات الوقائع ، فإن حفظ املسائل  أن يكون بصريا   إلا  للمتصدي فال بد 
، وقادرا على التطبيق املليح الفقهية ال يكفي إلا مل يكن الفقيه قادرا على تطبيقها على الواقع 

فقه الذي حيفظ تحفيد ابن رشد امل ، وقد شبهاالستنباط الصحيح االستنباط من القواعد 
 . (13)ا  افَ فَ كثرية لكنه ليس خَ   اببائع اخلفاف الذي ميل  خفاففحسب املسائل 

 
 :  وبناء على ما سبق فإن تنزيل احلكم على الواقع بعد تكييفه يتطلب أمورا

 
، لناس وأوالها ما يقع يف مرتبة الضرورايت كرعاية داينة ا، مراعاة مقاصد الشريعة  أوهلا :
كما هو يف مسألة حتكيم القوانني الوضعية   –وعقوهلم ، وأعراضهم ، وأمواهلم ، ودمائهم 

ولكن تنزيل هذا على ، كفر ابلكلية  أن تنحية الشريعة  وتكييفها فاألصل بعد تصور املسألة
واقع بعينة وتكفري احلاكم بل ااد األمر إىل تكفري عموم أهل البلد كل لل  من اخلطأ يف 

، وأمواهلم ، واستحالل دمائهم ، يل الفتوى إل يرتتب على لل  سلب داينة الناس تنز 
 .، وهذا ما وأابه الشريعة وأعراضهم

فتقدم ، واملواانة بني لل  حاال ومآال : مراعاة املصاحل جلبا واملفاسد دفعا ورفعا  اثنيها :
الدائمة على و ة على اخلاصة ، املصاحل الكلية على ااجزئية ، واملتيقنة على املتومهة ، والعام

 .(18)العارضة
 مراعاة عرف الزمان واملكان. اثلثها :

، واالضطرار وما ينزل منزلته من احلاجيات ، مراعاة عوارض احلال كاإلكراه  رابعها :
 وعموم البلوى.
 : قول أهل اخلربة يف القضااي الفقهية : يناملطلب الثا

منها ما ، وأهل اخلربة هم أهلها ، وهم جهات متعددة ،(51)األمور ببواطن املعرفة هي اخلربة
والبيطري ،  والقاسم ، والطبيب،  مل به جاراي  كاخلارص ، والقائفهو متقدم وال يزال الع

واملرتجم ، واملقوم ، ومنها ما استجَد يف وقتنا احلاضر تبعا للتجدد العلمي والتقن كخبري 
واالقتصادي ، والفلكي  هندس ، واملساح ،واملالبصمات ، وأخصائي التحليل املخربي 

 والقانوين وغريهم . 
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والعلوم  ،وال يتأتى حصر أهل اخلربة ؛ ألن لكل نوع وجنس من املعارف أهل خربة فيه
 واألجهزة التقنية تتطور بصور مذهلة .

 وأهل اخلربة هلم تعلق ابلفتوى واحلكم من ثالث جهات :
للمفيت : فال بد من خربة الفلكي لتصوير احلال يف جهة تصوير الناالة  اجلهة األوىل :

 أوراب والدول االسكندانفية لتحديد مواقيت الصالة والصوم وغري لل .
استفادة املسلمني من عظام احليواانت وجلودها يف  وال بد من خربة الطبيب لتصوير طبيعة

والبصمة الوراثية  – واخلالاي ااجذعية –ويف مسائل : اختيار جنس ااجنني  صناعة ااجيالتني
 واملوت الدماغي وحنو لل  من املسائل املتعلقة ابلطب. -وسبل االستفادة منها 

والبطاقات ،االقتصادية ، كاملتاجرة ابهلامش وال بد من االقتصادي لتصوير حقيقة النواال
 والتورق املنظم وحنو لل . ، االئتمانية

فيشاور فيها ، ية فتكون اخلربة عند السياسي وإن كانت الناالة يف السياسة والعالقات الدول
يشاور بغية النظر يف املصاحل  ، خاصة يف األمور والنواال الكربى اليت حتل ابألمة يف جمموعها

 بشرط أال ختضع الفتوى للتوجه السياسي املخالف الصريح للتوجه الشرعي.، واملفاسد 
جهة تطبيق الفتوى يف الناالة هل اخلربة ابلفتوى : من جهات تعلق أ اجلهة الثانية :

أو للمستفيت : كالتنضيض احلكمي )وهو التقومي من أجل توايع أرابح املضاربة املشرتكة 
تقومي عروض كذل  االستفادة منهم يف ، و  ، أو الشركات بوجه عام الصناديق االستثمارية

التنضيض احلكمي من قبل أهل اخلربة جرى وغريها في التجارة للزكاة ، وقسم األموال املشرتكة
 .(53)(يف كل جمال

 -وتقدير املثليات  –جهة فصل اخلصومات عند القاضي : كهيئات النظر  اجلهة الثالثة :
 وتقومي املتلفات.

من أهل  فيفيدجهة تصوير الناالة ااجهة األوىل والذي يعن الناظر يف النواال الفقهية هي 
" للوصول إىل تصور  خربة اخلرباء وفقه الفقهاءد من اقرتان " ب إل الاخلربة يف لل  ، 

صحيح حلقيقة الواقعة وحكم صحيح عليها ، و قد تقدم يف حبث تصور الناالة أن عدم 
عدم احلكم الصحيح  الرجوع ألهل اخلربة قد يؤدي إىل عدم التصور الصحيح هلا ومن ثََ 

يف لل  ، بل إن سؤال أهل اخلربة   هناك أيضا لكر بعض هدي رسول هللا عليها ، ومرَ 
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، فأهل اخلربة ( 11النحل)  تـَْعَلُمونَ  الَ  ُكنُتمْ  إِّن الذ ِّْكرِّ  أَْهلَ  فَاْسأَُلواْ  يدخل يف قوله تعاىل : 
يف الناالة هم من أهل الذكر فيها ، وإلا كان بيان احلكم الصحيح واجبا فإن ما ال يتم هذا 

 الواجب إال به فإنه واجب.
 توضح أثر إغفال قول أهل اخلربة على احلكم :اليت مثلة األ ومن

لاك الذي أجاا شرب اخلمر للمرأة احلامل اليت تتوحم عليه حبجة الضرورة  املثال األول :
ودفع الضرر املتمثل يف تشوه ااجنني بسبب لل  مل يرجع إىل أهل اخلربة يف هذا وهم األطباء ، 

لى ااجنني ال يقارن مبا يتوهم أن يصيب ااجنني بسبب فإن الضرر الناتج عن شرب اخلمر ع
من  كل الدراسات الطبية حتذر املرأة احلامل عدم االستجابة لدافع الوحم ، ولو علم أن 

 شرب اخلمر ، وعلم من األطباء أن تناول اخلمر ولو كان يسريا قد يسبب :
 تشوهات على وجه ااجنني ، وما يسمى مبتالامة الطفل الكحويل. -
 .وأخر يف النموو  -
 .تشوه يف ااجمجمة والدماغو   -

 .اضطراابت عصبيةو  - 
الزائد وضعف  تشوهات على املستوى العصيب تفضي إىل ضعف الرتكيز والنشاطو   -

 .الذاكرة وقلة االستيعاب
 لو علم لل  كله أو بعضه ملا تعجل يف الفتوى اليت أفىت هبا.

لحق ابلسلع والعروض ال ابلذهب والفضة ق النقدية تُ الذي أفىت أن األوراواملثال الثاين : 
األوراق  ن  الذين اخرتعوا هذهفإ، لو سأل أهل اخلربة رمبا مل يذهب إىل ما لهب إليه ، 

 . وعملوها معرتفون أبهنا أوراق دين يف لمتهم ملتزمون أبدائها
كل يف اختصاصه   وعليه فإن الناظر يف النواال واألحكام ال بد أن يعتن بسؤال أهل الشأن

 حىت خيرج حكمه عن تصور صحيح .
انعقد يف )  وقد جاء يف ميثاق الفتوى الذي صدر عن مؤْتر الفتوى وضوابطها برابطة العامل اإلسالمي

 :هـ( 3111حمرم/-21-21ابطة يف اتريخ الر 
الفقرة العاشرة : أهم الصفات اليت ينبغي أن يتصف هبا املفيت، وهي: أن يكون صحيح 

، وأن يتصف  ، يتوصل بذكائه إىل إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل ، قوي الفطنة يزالتمي
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واحللم واملهابة والوقار. ابإلضافة إىل أن تكون له معرفة أبحوال املستفتني ، ابألانة والتثبت 
، وأن تكون لديه  إما بنفسه أو مبن يستعني به من أهل اخلربة،  وابلواقع الذي يعيشون فيه

، ولل  ابلتلمذة على من صقلتهم التجربة، واإلطالع  نزيل األحكام على الوقائعخربة يف ت
 انتهى، وكيفية تنزيل األحكام على الوقائع. ، والتأمل يف مآخذها على فتاواهم

وإن مما حيمد للمجامع الفقهية واهليئات الشرعية استعانتها أبهل اخلربة يف كثري من النواال 
الطيب يف القضااي الطبية ، وأهل االقتصاد يف القضااي  ، واستكتاب أهل االختصاص

االقتصادية ، وأهل الفل  يف املسائل املتعلقة به وغري لل  ، وتبادل اخلربات معهم واالستناد 
  راسات األجنبية يف تل  اجملاالت.إىل نتاجهم العلمي وترمجة الد

ربة احملامني والقانونيني يف قصور يف اإلفادة من بعض جوانب اخلربة كخ لحظبيد أنه قد يُ 
إمكانية استفادة الفقيه يف تصوير العقود مع  وقصر لل  على االقتصاديني املعامالت املالية

تنظيم العالقات احلقوقية الذي يعىن بدراسة واملعامالت املعاصرة من خرباء القانون التجاري 
، وقد يتحقق للفقيه  املستجدة تصوير العقود والوقائع أجدى يفاملتعاملني ، بل قد يكون بني 

 بسبب لل  التصوير إنشاء حكم شرعي مؤد إىل العدل املقصود شرعا بني أطراف املعاملة.
من خرباء القانون املدين واحملامني فيه خاصة يف األماكن اليت االستفادة أيضا كما ميكن 

ألنظمة اإلسالمية  االعتماد عليها يف قيام ا حدودوالبحث عن مدى ، حتميها هذه القوانني 
املراكز اإلسالمية بتطليق اوجات  وهل ميكن أن تقوم، كنظام الطالق يف تل  احملاكم 

 ؟ وما ينبغي اختاله إلا مت الطالق من حمكمة غري إسالمية ؟ املسلمني
فإنه مقيد بظرف ، وكالقول مبشروعية مشاركة املسلم يف االنتخاابت مع غري املسلمني 

فقا لتحصيل املصاحل ودفع املفاسد كما جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي و ، الزمان واملكان 
، عاد إليها يف دورته التاسعة عشر ، وحتصيل لل  ال يكون إال مبعرفة القاعدة القانونية اليت يُ 

لتعاون مع أهل االعتدال فإن كانت مما ميكن املسلم من خالهلا أن يصل إىل ما يرجوه اب
 وإال منعت املشاركة .،  تعاون القائم على احلق والعدلواإلنصاف لتحقيق ال
أن ختضع القوانني الوضعية كما خضع االقتصاد الرأمسايل  فال مانعوبناء على لل  
 ا  للقاعدة العامة يف املوقف من العلوم الوضعيةوفق، فيؤخذ منها ويرد  للفحص الشرعي

 .قاصدهاوم وأصوهلا الشريعةأحكام سب التوافق والتعارض مع حب
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 املطلب الثالث : األخطاء املنهجية يف دراسة القضااي الفقهية :
توقع وقوعها راجعة إىل التفريط يف شأن الناظر يف لاته ) إبمهال عنصري األخطاء اليت يُ 

(،  التخلية والتحلية ( أو يف شأن النظر يف الواقعة املعينة ) ابلتفريط يف إحدى مراحل النظر
وى االبد أن ينتج عنه خطأ يف الفتيف ااجانبني اإلخالل بضوابط النظر واالجتهاد  فإن

 ، ومن األخطاء اليت تالحظ من خالل واقع بعض املتصدرين للنواال ما يلي :واألحكام 
  التوسع غري املنهجي يف التفقه وطلب العلم ، واالنفتاح غري املنضبط على املوسوعات

فإن الشكوى قد تقوم اليوم  " ااجمود املذهيب" املتقدمون من  شكىولئن الفقهية املقارنة ، 
بسبب ما قد يسمى " السيالن املذهيب " ، فإن من املعلوم أن لكل مذهب أصوال وقواعد 
جيري عليها املذهب يف عامة أبواب الفقه ، ولذل  كانت الفتوى وفقا لكل مذهب مطردة ال 

حيمل على املقيد جيري لل  يف كل أبواب الفقه ، ينقض بعضها بعضا ، فمن يرى أن املطلق 
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كانوا يف ومن يعترب مفهوم اخلطاب أيخذ به يف كل نص إال ما يستثىن وفق قواعدهم ، ولذا  
 املناقشات والردود يلجأون إىل تضعيف قول املخالف ملناقضته أصوله .

ال أن يكونوا احلنفية مثال يقولون إن لوي القرىب ال أيخذون من اخلمس إ مثال ذلك :
فقراء ، فيقال هذه ابطل على أصول مذهبكم إل أن هذا الوصف اايدة على النص يف قوله 

،  (13األنفال)  اْلُقْرىَب  َولِّذِّي َولِّلَرُسولِّ  ُُخَُسهُ  ّللِّ ِّ  َفَأنَ  َشْيء   م ِّن َغنِّْمُتم أمََنَا َواْعَلُمواْ  تعاىل : 
 ال مبثله ، فبطل قولكم على أصولكم ، وهكذا. والزايدة نسخ ، ونسخ املتواتر ال يكون إ

أخرى وأما مع السيالن املذهيب فرتى من يفيت بناء على أصل يف مسألة ث يفيت يف مسألة  
 على أصل يعارض األصل األول :

فيجوا  ، إن املسعى مشعر مستقل عن مسجد الكعبة كمن يقول : مثال ذلك :
قول يف فتوى أخرى : جيوا للمعتكف أن يبقى يف للحائض وااجنب السعي واملكث فيه ، ث ي

ألنه صار من املسجد والصالة فيه صالة يف مسجد الكعبة ، وضابطه يف لل  إن ؛ املسعى 
مل يكن هوى دعوى املصلحة أو التيسري أو غري لل  ، وقد يهون األمر يف املسائل اليت ليس 

 طريقة فغري مستقيم.فيها نصوص ولكن حينما ختالف النصوص أو األصول بتل  ال
الذي يرخص يف الصور الفوتوغرافية ويبن لل  على أن هذا التصوير ليست  مثال آخر :

وما يف فيه علة املنع وهي املظاهاة خللق هللا إل حقيقة الصورة إمنا هو حبس ظل خللق هللا ، 
ر حكم النظر إىل صو  سأل عنحينما يُ وهذا حسن ، ولكن الصورة هو هو يف احلقيقة ، 

والنهي إمنا هو عن النظر إىل املرأة ال عن ، يه بعلة أن الصورة ليست حقيقة النساء يرخص ف
النظر إىل صورهتا ، فمرة جيعل الصورة هي احلقيقة ال غري فيجيز التصوير ومرة يفرق بينهما 

 ليجيز النظر ، وهذا اضطراب يف منهج بناء األحكام.

 لسنة ، مع أن الرد إمنا جيب أن يكون عدم ربط األحكام ابألدلة من الكتاب وا
 مِّنُكمْ  اأَلْمرِّ  َوأُْويلِّ  الَرُسولَ  َوَأطِّيُعواْ  اّلل َ  َأطِّيُعواْ  آَمُنواْ  اَلذِّينَ  أَيُـَّها ايَ  إليهما ، كما قال تعاىل : 

ُنونَ  ُكنُتمْ  إِّن َوالَرُسولِّ  اّلل ِّ  إِّىَل  فـَُردُّوهُ  َشْيء   يفِّ  تـََناَاْعُتمْ  فَإِّن رِّ  َواْليَـْومِّ  ّلل ِّ ابِّ  تـُْؤمِّ  َخيـْر   َللِّ َ  اآلخِّ
، والرد إىل هللا يكون إىل كتابه ، والرد إىل رسوله يكون إىل سنته ،  (58النساء)  وَأْوِّيال   َوَأْحَسنُ 
" اي أيها الناس إين تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا  : يف حجة الوداع وقد قال 

 –ال أبس  –جيوا : وعدم الرد قد يكون عجزا فيكتفي بقوله  .(52)أبدا  كتاب هللا وسنة نبيه"
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ال مانع ، وقد يكون عدم لكر األدلة تعوميا للمسألة ليبقى املتلقي يف سعة من  –ال ينبغي 
 وأكثر من جينح إىل هذا األسلوب من املفتني هواة الرتخيص )غري املمنهج(.، أمره 

 دفعه مسايرة العصر :ااجنوح إىل مبدأ التيسر غري املنضبط الذي ت 

 ،  حبل الفوائد البنكيةوإن خالف نصا كالقول 
، وكالقول ِبواا  كالقول جبواز إعادة غشاء البكارة مطلقاأو خالف أصال أو مقصدا 

يؤول ابلناس إىل الوقوع يف الفاحشة وهدم قد فإن هذا ولاك ،  مطلقااإلجهاض حلمل الزان 
 والعرض. مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ النسل

  ااجنوح إىل منهج التشديد واألخذ ابألحوط دائما دون مراعاة الختالف داينة الناس
رقة وعزما ، حىت يشق على الناس االمتثال ، ويستسهلوا املخالفة والرتخص وتتسع دائرهتا إىل 

كمنع أطفال ، وحترمي التورق ِبميع صوره ، و  ميكن التساهل فيه ؛ كمنع بيع التقسيط ما ال
وعليه فينبغي التضييق يف دائرة ااجزم  ومنع التربع ابألعضاء ِبميع صوره ،انبيب إبطالق ، األ

 ابلتحرمي واملنع ما مل يكن هناك صريح نص صحيح أو إمجاع يدل عليه أو قياس.

   ااجمود على الرأي وإن بدت خمالفته ملقصد الشريعة ، وهذا خالف اهلدي األول فقد
وبسبب فساد الناس ، إعمال النصوص بسبب تغري األحوال  جيتهدون يف كان الصحابة 

 ومن لل  : ، 

 :تضمني الصناع املثال األول : 
 

 فالصانع إلا ادعى هالك املتاع الذي حبواته وليست له بينة على لل  ، كان يف عهد النيب
  إىل عهد عثمان  ُيصد ق ، ويف عهد علي ال يصلح  : ألزمهم ابلضمان ، وقال

اختلف ابلصدق مل يعد كما كان يف الزمن األول ، و الناس التزام ألن  .(51)إال لل الناس 
حاهلم عن لي قبل ، ومن مثل هذا استنبط العلماء قاعدة اختالف الفتوى بسبب فساد 

 .الناس وفساد األحوال 

 
  : ح د اخلم راملثال الثاين : 
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 بكر أب وإمرة  هللا سولر  عهد على ابلشارب نؤتى كنا   :قال يزيد  بن السائب فعن
 فجلد عمر إمرة آخر كان حىت وأرديتنا ونعالنا أبيدينا إليه فنقوم عمر خالفة من وصدرا
. وقد أشار إليه بذل  عبد الرمحن بن عوف  (51)مثانني جلد وفسقوا عتوا إلا ، حىت أربعني

إلا هذى و ، وإلا سكر هذى ، إنه إلا شرهبا سكر :  ي علكما يف رواية مسلم ، وقال 
 .(55)افرتى ، فجلده مثانني

 مثال اثلث من املستجدات : حتكري الوقف :
والتحكري : هو اإلجارة الطويلة غري احملددة مبدة ، وقد أجااه بعض متأخري فقهاء احلنفية 

، ومنعها مجاهري أهل العلم من (56)والشافعية للضرورة يف عقود متفرقة ومنها إجارة األوقاف
ال جييزون أن تكون إجارة الوقف مطلقة دون حتديد مبدة فة والشافعية واحلنابلة احلنفية واملالكي

 .(57)معينة ، بل جيب حتديد األجرة مبدة امنية ولل  قياسا  على وأجري األعيان بشكل عام
وحينما تبني على أرض الواقع أن إطالق اإلجارة دون حتديد قد أدى إىل اإلضرار 

إىل ضياع عني الوقف ، وإىل طمع املستأجرين ابألراضي ابملستحقني للوقف ، كما أدى 
 عون ملكيتها ، رجع بعض اجمليزين إىل رأي ااجمهور .الوقفية الذين أخذوا يدَ 

يقول الدمريي :" والذي اعتقده عدم جواا لل  ؛ فقد رأيت مبكة وغريها أوقافا 
مسمى رفت هبم ، وخرجت عن فتملكها أوالد مستأجريها وعُ ، استؤجرت كذل  

 .(53)الوقف"
ولو طبقنا هذا على اماننا فإن هناك مسائل حيسن أبهل الفتوى والعلم إعادة النظر فيها ،  
كالتمس  بفتوى حترمي تصوير الفيديو والكامريا يف األغراض املشروعة فإن البقاء على هذا 

بلية وقا االجتهادوسعة ، القول يسبب للناس حرجا شديدا مع عموم البلوى وشدة احلاجة 
 املسألة للنظر.

  من األخطاء املنهجية عدم االستفصال عن واقع املسألة مثل من يفيت ِبواا الزواج
العريف مطلقا ابعتباره عقدا مكتمل الشروط واألركان ، ويغفل أن واقع الناالة قد يعن ابلعريف 

 ال شهود.طالب النكاح واملرأة بدون ويل و  االتفاق اجملرد بني

 والسري  يف ترتيب األدلة ومسال  الرتجيحواعد اليت حررها األصوليون عدم مراعاة الق
: " إلا وقعت الواقعة  -يف كيفية البحث عن حكم الواقعة  -(58)على وفقها ، يقول الشافعي
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فأحوج اجملتهد إىل طلب احلكم فيها ، فينظر أوال  يف نصوص الكتاب ، فان وجد مسلكا  داال  
احنط  وإال  ن أعواه احندر إىل نصوص األخبار املتواترة فإن وجدهعلى احلكم فهو املراد ، وإ

إىل نصوص أخبار اآلحاد ... إىل أن قال رمحه هللا : فإن عدم املطلوب يف هذه الدرجات مل 
 يات الشريعة ومصاحلها العامة ". خيض يف القياس بعد ، ولكن ينظر يف كل

يف لكر صفات أحق  القضاء آداب بكتا يف الشافعي صاحب الكرابيسي علي أبو وقال   
 عمل جيد مل فإن فالسنن ، جيد مل ، فإن الكتاب النواال يف بعتالناس ابلقضاء من كان : " يت

 أكابر بفتوى ث ابلسنة ، ، ث ابلقرآن أشبه وجده فما اختلفوا ، فإن الصحابة عليه اتفق مبا
 .(61)"هلم املشاورة، و  العلم أهل مع املذاكرة كثري ، ويكون به عمل الصحابة

 وهذا اخلطأ قد يكون أسبااب ألخطاء أخرى منها :

  كمن يقفز عن النصوص وجييز الوالية العامة للمرأة ،  التعسف والتكلف يف رد األدلة
، وحيمل النصوص العامة على حاالت خاصة ، أو حيرم تعدد الزوجات استجابة لضغوط 

وألن تعدد الزوجات ، وبدعوى درء املفسدة ، ومسايرة لألمنولج الغرب ، الواقع واإلعالم 
حسب اعمه " خيالف املودة والرمحة وسكون النفس إىل املرأة وهي أركان سعادة احلياة 

طراب شديد يف التعامل مع األدلة ، إل إن األدلة يف مرتبة النصوص ، وهذا اض(63) الزوجية"
 .يف مثل هذه املسائل

 عناق النصوص ، وحتميل األدلة ما ال حتتمل، التعسف والتكلف يف االستدالل بلي  أ
دعاء اإلمجاع ، وهذا ال يكون غالبا إال حينما يتقرر احلكم يف الذهن ث إأو التساهل يف 

 لُِّمْؤمِّن   َكانَ  َوَما ألدلة وختضع لسلطاهنا : دلة ، والصحيح أن األحكام تتبع اطلب له األتُ 
َنة   َواَل  ، كمن  (16األحزاب)   أَْمرِّهِّمْ  مِّنْ  اخلِّيَـَرةُ  هَلُمُ  َيُكونَ  َأن أَْمرا   ُسولُهُ َورَ  اّللَُ  َقَضى إَِّلا ُمْؤمِّ

،  اعظيم ايستدل على جواا الوالية العامة للمرأة بقصة بلقيس وأن هللا أخرب أبن هلا عرش
 قصر النهي على األضعاف املضاعفة وحنو لل .يالراب اليسري و  كمن جييزو 

 العامة ، كقاعدة الراب أو قاعدة الغرر أو قاعدة لنصوص والقواعد االعتماد على ا
"ومن طرد القياس الذي ،  التفات للجانب التطبيقي يف عصر النيب ، دون  الضمان وحنوها
، أفسد كثريا  من أمر الدين  ، غري انظر إىل ما يعارض علته من املانع الراجح انعقد يف نفسه

  .(62)وضاق عليه عقله ودينه"، 
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 غرر ، فليس كل غرر سببا للتحرمي قصد به كل عن الغرر ال يُ  هنيه ك : مثال ذل
فالغرر اليسري أو الغرر الذي ال ميكن االحرتاا منه ال يكون مانعا من صحة العقد ، فإن الغرر 
 ، يف أساسات ااجدران أو بطون احليوان ال ميكن االحرتاا عنه ، والغرر يف دخول احلمام

 ، فال يؤثر حينها يف احلكم.(61)والشرب من السقاء يسري
كامليسر احلاصل يف ،  وكذل  قد يباح الغرر وامليسر للحاجة أو عند رجحان املصلحة 

 .(61)السبق يتسامح فيه ملصلحة ااجهاد
 هني إمنا ، والغرر أرجحهما دمقُ  واملفسدة املصلحة تعارضت إلا أنه ومن أصول الشريعة

 أعظم ضرر البيع من إليه حيتاجون مما املنع ، ويف أبحدمها وأ ملتعاقديناب الضرر من فيه ملا عنه
 دفع وهو لل  ضد الشريعة قاعدة ، بل أبعالمها الضررين أدىن يزيل فال املخاطرة ضرر من
 أابحها خماطرة أو راب من فيها مالِّ  املزابنة عن هناهم املَ  ، وهلذا أدانمها ابحتمال الضررين أعلى
 مالِّ  امليتة عليهم حرم ا، وملَ  املزابنة ضرر من أشد لل  من املنع ضرر ن؛ أل للحاجة لعراايا هلم
 ما منه أابح األجنبية إىل النظر عليهم محرَ  اوملَ ،  للضرورة هلم أابحها التغذية خبث من فيها
 .(65)والطبيب،  والشاهد،  واملعامل،  للخاطب احلاجة إليه تدعو

الت اليوم كلما رأى خماطرة يف عقد مستجد فقه املعامى تعاطيمن  بعضفإن ومع لل  
 .عليها ، وقد يكون األمر على خالف لل  سقط النصوص العامة يف حظر الغرر وامليسرأ

  وإغفال سياسة الناس ابلسياسة الشرعية ، االعتماد على ظواهر األدلة والقواعد ،
والذرائع املفضية إىل ، ر وسد الذرائع املفضية إىل احملظو ، ورفع احلرج عنهم ، واقعهم  هِّ قْ وفِّ 

 .(66)حرج املستفيت واملتلقي حني يعجز عن االستسالم هلذا

  االكتفاء بوصف عائم للحكم دون االستدالل ولكر وجه الدليل ، وهذا يكثر يف
 الفتاوى املستعجلة خاصة يف الفضائيات فيقول : ال جيوا ، ال يصلح وحنو لل  ، وهذا لون  

آخر ، فاألول عجز وتقصري ، والثاين تعبري  ابلقول ابلتحرمي لون   وورع بعض العلماء عن ااجزم
 عن الرتدد يف ااجزم ابحلكم بعد استفراغ الوسع يف االجتهاد.

 فرمبا يذهب وقت املتأهل   هم على املهمإغفال فقه األولوايت ، وعدم تقدمي األ ،
ال  عن الضرورة مع أن ، فض وجهده يف دراسة مسألة ال ْتس إليها احلاجة للنظر يف النواال

حيتاجها الناس ، بل قد يكون بعضها من  هذا العصر يشهد تسارعا  مذهال  يف النواال اليت 
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اليت هي على ، كالتشقيق يف مسائل الصبغ والتشقري واأللبسة واألطعمة قبيل الضرورايت 
 .أصل اإلابحة

  ينظر إىل جزيئاهتا   واترة، تشتت املنهج تبعا للرخصة فتارة ينظر إىل جمموع العقود
كمن يبيح العينة الثالثية أو التورق املنظم ابلنظر إىل أهنا عقود متعددة ال حمظور يف كل عقد 
على حدة ، ث هو يبيح التأمني التجاري ابلنظر إىل حمصلة وجمموع العقد ابعتبار أن الغرر 

 ينتفي فيه مبعرفة شركة التأمني حملصلة غنمها وغرمها.
  ثر ابملألوف سواء كان اجتماعيا أو طائفيا أو حزبيا أو حكوميا ، كمن اخلضوع والتأ

يقرتب بنظره واجتهاده إىل القول ابحلل يف مسألة أو املنع يف أخرى فيحجم عن لل  فرارا من 
بلد ، واملأمول من املتصدي أن الأو هتيبا عن خمالفة العرف الفقهي يف ، مواجهة ااجمهور 

، وأن يتحمل مواجهة املخالف فإن  جتهاده على أسس مستقيمةيكون جريئا مىت ما بىن ا
 حتمل لل  أهون من احلرج الواقع على املتلقي حينما يؤطر على قول واحد أطرا.
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 اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات.
بغية توصيات و نتائج يف ختام هذه الورقة وبعد وصية النفس والغري بتقوى هللا ميكن رصد 
 الوصول إىل األحكام املتفقة مع الشريعة واملتسقة مع الواقع ، ومن لل  :

  ، حتفيز الفتوى ااجماعية واالستشارات الفقهية ، ووأجيل البت يف القضااي املشكلة
ملا نزلت ابملسلمني الناالة ، ووقع الوابء يف الشام أمر ابن عباس فجمع له   فهذا عمر

حىت استقر له الرأي الذي وافق فيه النص  ، ث مسلمة الفتح ، األنصار ث ، املهاجرين األولني 
 اإلمام أن على دليل ، قال ابن عبد الرب : " وفيه  كما أخربه به عبد الرمحن بن عوف

 العلماء جيمع أن عليه كان السنة يف وال الكتاب يف هلا أصل ال انالة به نزلت إلا واحلاكم
 كان اجتهاده غري سنة وال كتاب بدليل منهم واحد أيت مل فإن ويشاورهم ، الرأي ولوي
أمر  ، بل أعظم النواال وأوهلا بعد وفاة النيب (67)" يراه مبا واألخذ األصلح إىل امليل عليه

 .أيضا بعده شورى وجعلها عمر ، وكان فيها شورى ، اخلالفة 

  أن يكون حبذر ، تصدي اآلحاد للنواال الكربى اليت حتل ابألمة يف جمموعها ينبغي
نعم ال مانع من تصدي املتأهل من األفراد هلا إل يف لل  إثراء وبتشاور مع أهل الشأن ، 

خاصة حينما من املستحسن أن تناط هذه النواال ابالجتهاد ااجماعي ؛ ولكن ، للمسألة 
ونبذ التعصب ملواجهة األعداء عسكراي ، وتوحيد الصفوف ، اجتماع الكلمة املوقف طلب تتي

 أو فكراي.

  وقد كان هذا املسل  يفعله رسول هللا ، التأين ووأجيل البت يف القضااي املشكلة  
كما نلحظ أحياان من وأخريه ااجواب عن السائل حىت ينزل عليه الوحي أو يتبني له األمر كما 

وهو مسل  حممود تراعيه اجملامع الفقهية اليوم يف وأجيل بعض القضااي ، يف قصة اللعان 
 ثها يف أكثر من دورة كما يف االستنساخ والتأمني وغريها.وحب
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  مراعاة مراعاة األصل يف العبادات وهو البطالن حىت يقوم الدليل على األمر ، و
العفو حىت يقوم الدليل على احلرمة ، وهلذا نعى هللا سبحانه على وهو األصل يف املعامالت 

 . (63) حيرمه ، والتقرب إليه مبا مل يشرعهاملشركني خمالفة هذين األصلني ، وهو حترمي ما مل

  التوقف إلا مل يتبني للناظر احلكم لكن بشرط أال يطول التوقف ، فإن حاجة الناس
 ال حتتمل لل  فيلجئون إىل غري ثبت .

 .وجوب التحرر من قيود ااجماهري وضغوط الواقع واإلعالم 

  الفقهية اليت يستهدفها البحث ضرورة ضبط العالقة بني األدلة ااجزئية اخلاصة ابملسألة
من أجل التوصل إىل احلكم الصحيح ، واألدلة العامة اإلمجالية كاملصلحة واالجتهاد 
املقاصدي حىت ال حيصل التعارض ، والتأكد من ثبوت النقل ، وصحة العقل فال تكون 

 .(68)املصلحة متومهة ، أو خاصة تعارض املصاحل العامة

 واستشراف املوضوعية ، وظروفها لتصور الصحيح ،ضرورة فحص الواقعة من أجل ا 

 األحوال، وقواعد اقتضاءات ، مع مراعاة املصاحل واملفاسد والرتجيح بني آاثرها ومآالهتا ،

 .ابلشرع اخللق سياسة تقتضيه وما واحلاجات ، الضرورات
 عرفة احلكم الشرعي ملا يستجد يفيف كل مذهب معترب مل األصولية اإلفادة من املناهج 

اعتمدها أحد  املصادر غري املتفق عليها اليت ، فمثال ميكن االستفادة من حياة املسلمني
،  ، واالستصالح وسد الذرائع عند املالكية كاالستحسان عند احلنفية مثال  املذاهب املعتربة  

   الظاهرية يف املسائل اليت ال نصوص قاطعه فيها مبا حيقق العدل واليسر.واالستصحاب عند 

 لى مستوى ااجزئي ميكن االستفادة من تقريرات املذاهب الفرعية كبيع وع
وكاالستصناع عند احلنفية وقد خيرج عليها بعض املعامالت املعاصرة اليت ال تعارض (71)الوفاء

 على االستصناع. B.O.Tنصا ، كتخريج بعض عقود املقاوالت والبناء والتشغيل واإلعادة 

  فاملصلحة اليت يعول عليها اجملتهد ال  املصلحي ، ضرورة ضبط االجتهاد املقاصدي و
هذا يؤول إىل تقرير التعارض بني القواطع  ينبغي أن تعارض نص ا أو إمجاعا قطعي ا ، ولل  ألن

الشرعية ، وهو حمال ، فال ميكن أن تكون هناك مصلحة مؤكدة أو غالبة والنص القاطع 
منفعة عاجلة  حبال عارضة غري دائمة، أو خلل يف النظر والفكر أو وأثر يعارضها ، إمنا هي

 سريعة الزوال، أو حتقيق منفعة مشكوك يف وجودها.
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  مراعاة فقه الفتوى كمن يرى جواا كشف الوجه لكنه حني يسأل ينحو ابلفتوى
منحى التحذير من الفساد ، وكمن يرى جواا أطفال األانبيب ابلضوابط املعلومة ، فيبدأ 

لتساهل يف هذا األمر ، وأنه مظنة اختالط األنساب ، ووقوع ببيان خطورة التالعب أو ا
الشقاق أحياان بني األم احلقيقية واألم احلاملة ، أو يرى جواا التجنس اباجنسية األجنبية 
فيحذر من مآالت لل  على الفرد واألسرة ، وهكذا فكل هذا من النصيحة للشريعة ولعامة 

 املسلمني. 

 للناس ، فإلا أفىت حبرمة التامني التجاري أرشد إىل التأمني  لكر البدائل املناسبة توسعة
 التعاوين ، وإلا حرم العينة دل على التورق وهكذا.

  ، عدم الدخول حتت مطارق املتنطعني ، خاصة من أرابب أسئلة تفاصيل التفاصيل
 اَلذِّينَ  َهاأَيُـّ  ايَ  فهؤالء قد يكونون من أكثر الناس جرما ، يلحون على السؤال وقد هنوا عنه :

، وال يصمتون حىت حيشروا  (313)املائدة  َتُسؤُْكمْ  َلُكمْ  تـُْبدَ  إِّن َأْشَياء َعنْ  َتْسأَُلواْ  الَ  آَمُنواْ 
َها اّلل ُ  َعَفا} املسئول عنها يف أضيق الدوائر وهي دائرة التحرمي ، ولقد  َحلِّيم   َغُفور   َواّلل ُ  َعنـْ

 . (313)املائدة{

وما فيها من خطأ فهو من ولعل فيه سددا من عوا ، يف هذه الورقة ، هذا ما تيسر لكره 
 .مما كتبته األقالم أو ااغت فيه األفهام ومن الشيطان واستغفر هللا تعاىل وأتوب إليه
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 اهلوامش :
 .3626حديث: -مسند أب لر رمحه هللا  : ومن غرائبابب ااجيم ، ابب  -(_  املعجم الكبري للطرباين 3)
 .3\38(_  جمموع الفتاوى البن تيمية 2)
 وعن أبيه. من حديث عبد هللا بن عمرو  3311(_  رواه مسلم ح 1)
جملة جممع الفقه  –سبل االستفادة من النواال للزحيلي ،  2/213، املوافقات  3/165إغاثة اللهفان البن القيم (_  1)
 .2/168الدورة احلادية عشر  –سالمي اإل
 .21للشافعي صالرسالة (_  5)
 بريوت.–طبعة املكتية العلمية  2/586، املصباح املنري  3/3721(_  القاموس احمليط6)
 (_  معجم مقاييس اللغة مادة هنج ، واتج العروس.7)
 (_  لسان العرب مادة علم.3)
 مادة أصل.(_  معجم مقاييس اللغة واملصباح املنري 8)
 (_  معجم مقاييس اللغة والنهاية يف غريب احلديث مادة درس.31)
 (_  لسان العرب مادة قضي.33)
 .3/3211(_  اتج العروس 32)
 .3/118(_  أنيس الفقهاء31)
 (_  معجم مقاييس اللغة مادة عصر.31)
 . 78حيب  ااجنتني للم وجىن 7وإصالح املنطق  )عصر( البيت حلميد بن ثور، كما يف اللسان_ (35)
 .3/7311(_  اتج العروس 36)
 .1(_  الورقات للجوين ص37)
 .173(_  معجم لغة الفقهاء 33)
 .2/162الدورة احلادية عشر  –جملة جممع الفقه اإلسالمي  –(_  سبل االستفادة من النواال للزحيلي 38)
 هـ3123 –الرايض  –مكتبة الرشد  – الدكتور هشام آل الشيخ –انظر : أثر التقنية احلديثة يف اخلالف الفقهي (_  21)
 .3/15، وانظر فقه النواال للجيزاين  1283ح  2/532(_  سنن أب داود 23)
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 .1/388(_  إعالم املوقعني 22)
 .36/567(_  جمموع الفتاوى 21)
 / إدارة الطباعة املنربية. 327و  3/61(_  جامع بيان العلم 21)
 هـ.3117 –بريوت  –العرب  طبعة دار الكتاب – 3/313(_  سنن الدارمي 25)
 .3/511(_  رواه مسلم ، كتاب صالة املسافرين ، ابب الدعاء يف صالة الليل وقيامه 26)
 .3/37(_  إعالم املوقعني 27)
 .3/372، اإلهباج للسبكي  3/333األحكام لآلمدي (_  23)
 . 3386 ح 2/353، ورواه مسلم  3723ح  2/613(_  متفق عليه : رواه البخاري 28)
وصححه األلباين يف  1131ح  2/257(_  رواه أبو داود ، كتاب األميان والنذور ، ابب ما يؤمر به من الوفاء عن النذر 11)

 صحيح أب داود.
 م.3871بريوت  –طبعة دار ااجيل  1/388(_  إعالم املوقعني 13)
 .اء الشريعة أبمريكااألمني العام جملمع فقه(_  لقاء موقع اإلسالم اليوم مع الدكتور صالح الصاوي 12)
الشارع »بقوله:  28صر ح بذل  ص .راد شكريمل "رفع احلرج واآلصار عن املسلمني يف هذه األعصارب : "كتا(_  انظر :  11)

الراب، وإال ألدخلنا يف كالم الشارع ما ليس منه؛ ألن   يف جراين الذهب والفض ة عليها أطلق الذهب والفض ة، وال ميكن قياس غري
دائر معها حيث  فيهما يف كل أحواهلما، سواء كانت مضروبة، أو تربا ، أو جمعوال  حلي ا ، فحكم الراب فض ة جيري الرابالذهب وال
ال ينبغي أن يظل : » 11صقال املشهور يف املذاهب األربعة! و و أن  هذا القول ه 13اعم بعد كالم صبل  .انتهى« دارت

مشهور عن أكابر األئمة، بل  قول -أيضا  – ة، وأن  هذا القولويرب  لنقدي ة، وأهنا غريإن  القول يف حقيقة األوراق افهناك شبهة، 
 ."هراألظ هوو الدليل عليه، 

(_  قد يتمكن الناظر من التصور الصحيح ولكنه يصور املسألة أو تصور له بغية الوصول إىل احلكم املوافق للهوى ال 11)
 املوافق للشرع.

 .33- 3/37(_  إعالم املوقعني 15)
 (.21/213، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ) 2/353(_  كابن حزم يف اإلحكام 16)
 .    318/  1إعالم املوقعني  - (17)

 .2/17(_ جامع بيان العلم 13)
 جملة جممع الفقه –الشيخ عبد هللا بن بيه  –سبل االستفادة من النواال والعمل الفقهي يف التطبيقات املعاصرة (_ 18)

 .568هـ ص 3138 -العدد احلادي عشر –اإلسالمي الدويل 
 طبعة املنار. 1/565(_  املغن 11)
 .1/371،  1/115كتاب ااجهاد   –(_  حاشية ابن عابدين 13)
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الشيخ خليل  –سبل االستفادة من النواال والعمل الفقهي يف التطبيقات املعاصرة  . وانظر :3/221شرح فتح القدير (_ 12)
 .186هـ ص 3138 -العدد احلادي عشر –جممع الفقه اإلسالمي الدويل  جملة –امليس 
الشيخ بن بية  –: سبل االستفادة من النواال والعمل الفقهي يف التطبيقات املعاصرة  . وانظر 6/133(_  املعيار املعرب 11)
 .575هـ ص 3138 -العدد احلادي عشر –جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل  –
 .571السابق ص (_  املرجع 11)
 .3/53(_  فقه النواال للجيزاين 15)
 موقع املسلم. –، ضوابط فقه النواال لالحم  37(_  االجتهاد يف النواال ص 16)
 وصححه الباين يف صحيح الرتمذي.  -ابب ما جاء ال تقطع األيدي يف الغزو  – 1/52(_  رواه الرتمذي 17)
 .ن أحكام الصرفيف بداية كالمه ع 1/3231بداية اجملتهد (_  13)
 .16/111منهج فقه املوااانت يف الشرع جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ابلكويت (_  18)
 .3/313(_  التعريفات 51)
 .يف مسألة التنضيض احلكمي (_  انظر قرار اجملمع الفقهي يف دورته السادسة عشرة53)
 .3233، وأصله يف مسلم ح  3/373(_  مستدرك احلاكم 52)
 .1/161اه ابن أب شيبة (_  رو 51)
،   1/3111، وانظر استشارة عمر يف مسلم  6187(_ رواه البخاري ، كتاب احلدود ، ابب الضرب اباجريد والنعال ح 51)

 .3716كتاب احلدود ، ابب حد اخلمر ح 
 .3511ح  2/312(_  موطأ مال  برواية حيي الليثي 55)
،  1/22،  1/513مصطفى احلليب ، وحاشية ابن عابدين طبعة   6/6،  111،  1/112(_ حاشية ابن عابدين 56)
 . 5/168، النجم الوهاج  35/266الطبعة الرتكية ، واجملموع – 5/27و
، املغن  35/266، واجملموع  138،  5/168، النجم الوهاج  1/875، عقد ااجواهر الثمينة  1/26(_ بدائع الصنائع 57)
3/3. 
 . 5/138(_ النجم الوهاج 53)
 .83-3/31، وانظر : إعالم املوقعني  2/375لل  ااجوين يف الربهان  (_ لكر58)
 .3178 –بريوت  –طبعة دار املعرفة  –فتح الباري (_ 61)
 (.1/331(_ تفسري املراغي )63)
 .28/53جمموع الفتاوى البن تيمية (_ 62)
 .5/726(_ ااد املعاد 61)
 .31/173(_ جمموع فتاوى ابن تيمية 61)
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 .2/26 (_ إعالم املوقعني65)
 .6النواال ص  مع للتعامل تطبيقية (_ دراسة66)
 .3/163التمهيد (_ 67)
 .28/312، جمموع فتاوى ابن تيمية  3/135(_ إعالم املوقعني 63)
 من جملة جممع الفقه اإلسالمي الدورة احلادية عشر. 121-123(_ ضوابط الفتوى للدليمي 68)
 .3/331الشباه والنظائر البن جنيم را على أنه مىت وىف الثمن اسرتد العقار . ا(_ بيع الوفاء أن يبيع احملتاج إىل النقد عقا71)

 ثبت املراجع :
 دار -السبكي  الكايف عبد بن علي -للبيضاوي  األصول علم إىل الوصول منهاج على املنهاج شرح يف اإلهباج -3

 .العلماء من مجاعة:  حتقيق -3111 ، األوىل الطبعة -بريوت  – العلمية الكتب

 هـ3123 –الرايض  –مكتبة الرشد  –الدكتور هشام آل الشيخ  –أثر التقنية احلديثة يف اخلالف الفقهي  -2

 هـ.3121 – 38العدد  –جملة العدل  –حبث حمكم  –االجتهاد يف النواال د. حممد بن حسني ااجيزاين  -1

القاهرة  -دار احلديث  -ر دار النش -علي بن أمحد بن حزم األندلسي أبو حممد  -اإلحكام يف أصول األحكام -1
 .األوىل –الطبعة  -3111 -

 الطبعة -بريوت  – العرب الكتاب دار -احلسن  أبو اآلمدي حممد بن علي -األحكام  أصول يف اإلحكام -5
 .ااجميلي سيد. د:  حتقيق - 3111 ، األوىل

ْيمِّ ْبنِّ جُنَْيم  ) الدينزَْيُن األشباه والنظائر ل -6 الطبعة  - لكتب العلمية،بريوت،لبناندار ا -(هـ871-826ْبنِّ إِّبـْرَاهِّ
 .  م3831هـ=3111:

دار ااجيل  -ابن قيم ااجواية -حممد بن أب بكر بن أيوب الدمشقي أبو عبد هللا -إعالم املوقعني عن رب العاملني -7
  .حتقيق/ طه عبد الرؤوف سعد -3871 -بريوت  -

 –حتقيق حممد حامد الفقي  –هللا حممد بن أب بكر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان البن القيم أب عبد  -3
 هـ.3132 –دار الكتب العلمية  –بريوت 

 -هـ 873 ت قاسم بن عبد هللا بن أمري علي القونويل أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء -8
 .: د. أمحد بن عبد الرااق الكبيسيهـ  حتقيق 3116 – جدة – دار الوفاء

   .3832بريوت :  -الثانية  دار الكتاب العربطبعة : : عالء الدين الكاساين الصنائع يف ترتيب الشرائع بدائع -31

هـ ت/ماجد احلموي  طبعة 585ت  -بداية اجملتهد وهناية املقتصد للقاضي أب الوليد حممد بن رشد القرطيب -33
 هـ. 3136الطبعة األوىل  -بريوت  –مكتبة املعارف  –دار ابن احلزم 

مصر  – املنصورة - دار الوفاء –املعايل  أبو ااجوين يوسف بن هللا عبد بن املل  عبد -الفقه  أصول يف الربهان -32
 الديب. حممود العظيم عبد. د:  حتقيق- 3133 ، الرابعة الطبعة -

  دار الفكر للطباعة والنشر . –اتج العروس  حملب الدين حممد مرتضي الزبيدي  -31

الكويت  –جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية  -د. رايض اخلليفي  –امالت املالية املعاصرة التجديد يف فقه املع -31
 هـ. 3128 – 71العدد  –
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 هـ.     3115 –بريوت  -طبعة دار الكتاب العرب  –علي بن حممد ااجرجاين  –التعريفات  -35

 .هـ3125 دار القلم بدمشق -شبري  أ. د. حممد عثمان -الفقهية  ع املستجدة وتطبيقاتهئالتكييف الفقهي للوقا -36

 واارة طبعة -النمري  الرب عبد بن هللا عبد بن يوسف ألب عمر –واألسانيد  املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد -37
 الكبري عبد حممد، العلوي أمحد بن مصطفى:  حتقيق - 3137 ، املغرب - اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم
 .البكري

 – العرب الرتاث إحياء دار -السلمي  الرتمذي عيسى أبو عيسى بن حممد -الرتمذي  سنن الصحيح اجامعا -33
 وآخرون. شاكر حممد أمحد:  حتقيق -بريوت 
 إدارة الطباعة املنربية. –أبو عمر يوسف ابن عبد الرب النمري  –جامع بيان العلم وفضله  -38

- دار الفكر -دار النشر  - حممد أمني -بصاررد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األ )ابن عابدين(اشيةح -21
 .الثانية –الطبعة  -3136 -بريوت 

ورقة حبث مقدمة  –الدكتور خالد بن عبد هللا املزين  –دراسة تطبيقية شرعية للتعامل مع النواال واملستجدات  -23
 هـ.21/5/3128 –لندوة االختالف املنعقدة يف الرايض 

 . حتقيق/ أمحد حممد شاكر -3818 - 3153 -القاهرة -حممد بن إدريس الشافعي  -الرسالة -22

 الرسالة مؤسسة -هللا ابن قيم ااجواية  عبد أبو الزرعي أيوب بكر أب بن حملمد -العباد  خري هدي يف املعاد ااد -21
 األرانؤوط شعيب:  حتقيق- 3836 – 3117 ، عشر الرابعة الطبعة -الكويت  – بريوت - اإلسالمية املنار مكتبة -
 األرانؤوط. القادر عبد -

جملة جممع  –الشيخ عبد الوهاب الدليمي  –ضوابط الفتوى يف ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل  -21
 هـ.3138 -العدد احلادي عشر –الفقه اإلسالمي الدويل 

ع الفقه جملة جمم –الشيخ وهبة الزحيلي  –سبل االستفادة من النواال والعمل الفقهي يف التطبيقات املعاصرة  -25
 هـ.3138 -العدد احلادي عشر –اإلسالمي الدويل 

جملة جممع الفقه  –الشيخ خليل امليس  –سبل االستفادة من النواال والعمل الفقهي يف التطبيقات املعاصرة  -26
 هـ.3138 -العدد احلادي عشر –اإلسالمي الدويل 

جملة جممع الفقه  –الشيخ عبد هللا بن بيه  –سبل االستفادة من النواال والعمل الفقهي يف التطبيقات املعاصرة  -27
 هـ.3138 -العدد احلادي عشر –اإلسالمي الدويل 

 الدين حميي حممد:  حتقيق -  الفكر دار -األادي  السجستاين داود أبو األشعث بن سليمان -داود  أب سنن -23
 احلميد. عبد

 هـ.3117 –بريوت  –العرب  طبعة دار الكتاب –عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي  –سنن الدارمي  -28

 –بريوت  –اليمامة  –طبعة دار ابن كثري  –صحيح البخاري )ااجامع الصحيح( حممد بن إمساعيل البخاري  -11
 هـ.3117

حتقيق حممد فؤاد  –بريوت  –طبعة دار إحياء الرتاث العرب  –مسلم بن احلجاج النيسابوري  –صحيح مسلم  -13
 عبد الباقي.

 هـ.3132 –الرايض  –طبعة دار الوطن  –سلمان بن فهد العودة  – ضوابط الدراسات الفقهية -12



 
 

41 

                                                                                                                                                                      

 –جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية  –عبد اجمليد حممد السوسوة  –ضوابط الفتوى يف القضااي املعاصرة  -11
  هـ.3126 – 62العدد  –الكويت 

حبث منشورة على موقع صيد  ورقة – الدكتور / مسفر بن علي القحطاين - ضوابط الفتيا يف النواال املعاصرة -11
 الفوائد وموقع اإلسالم اليوم وغريمها.

 ضوابط فقه النواال لعبد هللا حممد الالحم منشور على موقع املسلم اإللكرتوين. -15

 هـ.3128 –دار ابن ااجواي  –للدكتور حممد بن حسني ااجيزاين  –فقه النواال دراسة وأصيلية تطبيقية  -16

 الفريواآابدي. قوبيع بن حممد -القاموس احمليط  -17

 هـ.3121 -طبعة دار الغرب–جالل الدين ابن شاس –عقد ااجواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة  -13

الطبعة  -لبنان  –بريوت  -هـ  طبعة دار إحياء الرتاث العرب 133لسان العرب للعالمة ابن منظور ت سنة  -18
 هـ.3138الثانية  

 -3886 - 3137 -بريوت  -دار الفكر  -دار النشر  -لنوويا حمىي الدين بن شرف -اجملموع شرح املهذب -11
 .حتقيق/ حممود مطرحي -األوىل -الطبعة 

 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  مجع عبد الرمحن بن قاسم النجدي . -13

 .م3887 جملة الريموك العدد األول – البصل أبو الناصر عبد . النواال / د فقه إىل املدخل -12

 -بريوت  – العلمية الكتب دار -النيسابوري  احلاكم عبدهللا أبو عبدهللا بن حملمد -حيحني الص على املستدرك -11
 عطا القادر عبد مصطفى:  حتقيق - 3881 – 3133 ، األوىل الطبعة

 بريوت. –طبعة املكتبة العلمية  -املصباح املنري  -11

 -الرايض  – الرشد مكتبة -الكويف  ةشيب أب بن حممد بن هللا عبد بكر ألب –واآلاثر  األحاديث يف املصنف -15
 احلوت. يوسف كمال:  حتقيق - 3118 ، األوىل الطبعة

 الطبعة -املوصل  – واحلكم العلوم مكتبة -الطرباين  القاسم أبو أيوب بن أمحد بن سليمان -الكبري  املعجم -16
 السلفي. عبداجمليد بن محدي:  / حتقيق 3831 – 3111 ، الثانية

 –بريوت  –طبعة دار النفائس  – د.حامد صادق قنييب & ا.د.حممد رواس قلعه جي -معجم لغة الفقهاء  -17
 هـ.3113

حتقيق عبد  -هـ 3121 -طبعة احتاد الكتاب العرب -معجم مقاييس اللغة . ألب حسني أمحد بن فارس  -13
 السالم هارون.

 ـ.ه3137 –طبعة دار عامل الكتب  –حتقيق /عبد هللا الرتكي  –املغن البن قدامة  -18
 ة دار ابن حزم.عطب -د. مسفر بن علي القحطاين  -منهج استنباط أحكام النواال الفقهية  -51

 عددعة والدراسات اإلسالمية ابلكويت جملة الشري -انت يف الشرع للدكتور حسن الدوسيمنهج فقه املواا  -53
 السادس واألربعون.

 عبد:  حتقيق - بريوت – املعرفة دار -الكي امل الغرانطي اللخمي موسى بن إبراهيم -الفقه  أصول يف املوافقات -52
 .دراا هللا
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:  حتقيق -مصر  – العرب الرتاث إحياء دار طبعة -األصبحي عبدهللا أبو أنس بن مال  -مال   اإلمام موطأ -51
 الباقي. عبد فؤاد حممد

 هـ.3125 –طبعة دار املنهاج  –النجم الوهاج يف شرح املنهاج لكمال الدين حممد الدمريي  -51

 الرايض. –بيت األفكار الدولية  –رقات إلمام احلرمني ااجوين الو  -55

 
 
 

 فهرس املوضوعات
 املوضوع / الصفحة

 1املقدمة / 
 5التمهيد / 

و منهج علمي أصيل لدراسة القضااي الفقهية )حنالتعريف بعنوان الندوة :  املسألة األوىل :
 5/    (املعاصرة

 6/)مراحل النظر يف النازلة الفقهية (:التعريف مبحور البحث  املسألة الثانية :
 6ضابط املسائل الناالة /  املسألة الثالثة :

 3أمهية النظر يف النواال الفقهية /  املسألة الرابعة :
 مراحل احلكم على الناالة ، وفيه مسألتان : املطلب األول :
 8يف الناالة /  الناظرمراحل  املسألة األوىل :
 التخلية : مرحلة املرحلة األوىل :
 مرحلة التحلية : املرحلة الثانية :
 31يف الناالة /  النظرمراحل  املسألة الثانية :
 33يف الكالم عن مرحلة تصوير الناالة وأثره يف بيان حكمها/ املرحلة األوىل :
 37يف الكالم على التوصيف الفقهي للناالة وأثره يف بيان حكمها/ املرحلة الثانية :

 وهو مرتبتان :
 37مرتبة التكييف /  األوىل :
 21مرتبة التنزيل /  الثانية :

 22/  قول أهل اخلربة يف القضااي الفقهية املطلب الثاين :
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 26األخطاء املنهجية يف دراسة القضااي الفقهية /  املطلب الثالث :
 11وفيها أهم النتائج والتوصيات /  اخلامتة :

 63اهلوامش / 
 63ثبت املراجع / 

 24وضوعات / فهرس امل


