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Abstract
There are many branches of Islamic jurisprudence and its sciences in several matters, including what
are known as doctrinal differences, so what are the doctrinal differences? What is its definition of
language? What is its meaning idiomatically as a note of this title? Finally, what is the scientific
significance of the science of doctrinal differences? The importance of doctrinal differences is
manifested in several matters. The most important of which are the following: highlighting the
greatness of Islamic law, explaining its secrets, clarifying its intentions, clarifying its wisdom, and
clarifying that the true Sharia came according to sound minds. So a distinction is made between
similar one's appearance, by a judgment about each issue of the meaning he has made. Its jurisdiction
required that provision, so he gave each item its proper understanding. Refute the nostalgia that has
long been provoked by some prejudices who wage a violent campaign against Islamic jurisprudence
and throw it in contradiction because of giving the symmetries different judgments, and settling them
between the different. Controlling the jurisprudence and preserving it from misleading; it does not
combine various issues and does not differentiate between similar matters.
Keyword: direction, books of differences, their positions

جوخلإـس
ٍٕ  فٍح، ٌّٖح ٌح ًّشف دحوفش٘ق جوفقٌٖس،س ٌضّذدزٌٌٙٗ فٍ أٙصضّذد فشُ٘ جوفقٗ جلؤظلإٌٍ ِ٘ى
جوفش٘ق جوفقٌٖس؟ ٌ٘ح صّشًفٖح وغس؟ ٌ٘ح صّشًفٖح جـىلإفح دحِضذحسٕح ِىٍح ِىى ٕزج جوىقر؟ ٘أخٌشج ٌح
س ِذز ٌْ إٍٖٔح ٌحٌٍٕٙ جلإٌٍٔس جوّىٌٍس وّىَ جوفش٘ق جوفقٌٖس؟صضؾىى إٌٍٔس جوفش٘ق جوفقٌٖس فٍ أ
ُلٌك أٙ ٘ص، ٘صذٌحُ فِ مَ ٍِٖح، ٘ئؽلإء ٌقحـذٕح، ٘دٌحُ أسرجسٕح، ئدشجص ٍٍِس جوصرًّس جلؤظلإٌٌس:ًٍى
 دقمَ خحؿ دمي،ففشق دٌْ جوٍضؽحدٖحش فٍ جوٍحٕش
،ه جوعىٌٍسٙجوصرُ جوقٌّف ؽحء ِىى ٘فق جوّق
َّ
 دفن. فأِىى لي ٌعأوس فمٍٖح جوٍّحظر،َ ٘أ٘ؽر جخضفحـٖح دزون جوقم،ٌعأوس وٍّّى كحً دٖح
ٌٍجء ِىى جوفقٗ جلؤظلإُّٙ فٍىس ؼّٙجوضشٕحش جوضٍ وحوٍح ًغٌشٕح دّن جوٍغشلٌْ ٌٍْ ًؽ
لذي جلإؽضٖحد.ًضٗ دٌْ جوٍخضىفحشٙ ٘صع،ِٗ دحوضّحكن دعذر ئِىحةٗ جوٍضٍحعلإش أفمحٌح ٌضذحًّسًٌٙ٘ش
.جوفقٍٖ ٘ففٍٗ ٌْ جوضوي ؛ فلإ ًؾٍْ دٌْ جوٍعحةي جوٍخضىفس ٘لإ ًفشق دٌْ جوٍعحةي جوٍضؽحدٖس
 مكاناتها, كتب الفروق,ٓ جصؾح:لفٍس جوٍفضحفٌس
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جوٍمضذٍ جوذكٌق ِىى أِؽىضٗ ِىى ٌٙجد
ٌؾٍِٙس جوٍمضذس دُ٘ جوقحؽس ئوى جوذقػ
جوٌٍذجٍِ.
أـي جومضحخ ٌخىٙه دقعَ جوٍخىٙوحش
جوضحدْ وٍشلض دسجظحش جوٍؾحٕذًْ جوىٌذٌْ
(ٌمضذس أ٘كحف وشجدىغ ظحدقح) ً٘ٙؽذ ٕزج
جومضحخ لٍْ ٌؾٍ ,ُٙأ٘وٗ لضحخ ٌٌّْ جوقمحً
لإدْ ِذذ جوشفٌْ ٕٙ٘ ,جوغحٍِ .أـىٗ <9ظىشج
(ً .)58×9::رلش جوذٌؽقٍ فٍ جوفش٘ق جوضٍ
ٍِىٖح أُ جوقحضي ِذذ جوٕٙحخ ٕ٘زج جومضحخ
صضم 997 ٌْ ُٙفشكحٕ .زج جومضحخ ٍِٕ ٙي
ٌٍَِ  ٌْ ،جلإٌحً جوذحسص فٍ جوٍزٕر
جوٍحومًٍٍ٘ ،مٍّّ فقي ٌؾشد جِضقحد ٕزج
جومضحخ لؾضء ٌْ د٘سز ٘دسجظس جوفش٘ق جوفقٌٖس
ٌْ جوٍقحضر ,ظّحدز دلضٙسٌ .ح٘سدي دمحم
ـحوك  .أُ إَٔ ٍِىٍ ّٕح ٌؾشد صّىٌق ِْ
جوفش٘ق جوفقٌٖس جوضٍ لضذٖح جلأٌحً جوقحضي وذقح
وٍقذسصٍ جوٍضٙجلْ ٕ.زججومضحخ رلشٓ صىٌٍزٓ
أد ٙجوفمي ٌعىَ دْ ِىٍ جوذٌؽقٍ ,فٍ
لضحدٗ جوفش٘ق جوفقٌٖس .كحه (٘كذ لحُ جوقحضي
سفٍٗ هللا ,فذعٍّ أُ ٍِي لضحدح ظٍحٓ
دحوؾٍ٘ ُٙجوفش٘ق, ,جِٗ خحؿ وٗ٘ ,وَ ًٍّي
غٌشٓ .ومْ رلش ٌقققح لضحخ جوذٌؽقٍ ,أُ
وىقحضي ِذذ جوٕٙحخ (ش )ٔ 755لضحخ (جوفش٘ق
جوٍٙجق ِقي ِْ فٍ
فٍ ٌعحةي جوفقٗ) ٘أُ
ِ
شرفٗ ِىى جوٍخضصر جوخىٌىٍ .لٍح رلشٓ
جوىٙفٍ (ش  )ٔ :99فٍ لضحدٗ (ِىَ جوؾزه),
٘كحه ِّٗ ئِٗ لضحخ وىٌف ومّٗ لغٌش جوفحةذز.
رلش جوفش٘ق جوفقٌٖس جوٍضؽحدٖس فٍ ـٙسز
٘جوٍخضىف فٍ جوقمَ ,ئِٗ لضحدح جوف فٍ جوفش٘ق
جوفقٌٖس جظضقلإلإ ٘لإ ًخضىي فٍ لٍّٗ دٍعحةي
2
جلإخش.ٚ
ؼ .جوذقػ
جوقٍذهلل جوزي دٍّّضِٗ صضَ جوفحوقحش،
ُ
ظ
ِىى
٘جوعلإً
٘جوفلإز
ِذٌّح ٌقٍذ جوٍذِّ ٙ
ُ
ِ
ُ
جوذٌّحش ٘دّذ:
دحلإًِحش ِ
2

ʻUmar ibn ʻAlī Ibn al-Mulaqqin and Muṣṭafá
Maḥmūd Azharī, Qawāʻid Ibn Al-Mulaqqin, Aw, alAshbāh Wa-al-Naẓāʼir Fī Qawāʻid al-Fiqh, al-Ṭabʻah
1 (al-Riyāḍ : al-Qāhirah: Dār Ibn al-Qayyim ; Dār Ibn
ʻAffān, 2010), 33.
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أٌ .قذٌس
دذأ جوضأوٌف فٍ جوفش٘ق جوفقٌٖس ٌّز جوقشُ
جوغحٍِ جوٖؾشي٘ ،أ٘ه ٌْ أوف ِىى ٕزج جوّقٙ
ٕ ٙجلؤٌحً أفٍذ دْ ٍِش دْ سرًؿ جوؽحفٍّ
"ٕ609ـ" .عَ صٙجوط جوٍإوفحش دّذ رون فٍ
ٕزج جوفْ٘ .جوعذر جوزي دفْ جوّىٍحء ئوى
جوضأوٌف دّّٙجُ "جوفش٘ق" ٕ٘ ٙؽٙد جوٍعحةي
جوٍضؽحدٖس جوٍضقذز فٍ ـٙسٕح ٘جوٍخضىفس فٍ
أفمحٌٖح ِ٘ىىٖح دمغشز وٌغ ظٖلإ ئففحؤٕح،
ِ٘ىٌٗ فضذًْ٘ جوفش٘ق لحُ أ٘لإ عَ جوقٙجِذ
جوفقٌٖس عَ ؽٍْ دٌْ جوٍٙل ٌِْٙدّّٙجُ
جلأؼذحٓ ٘جوٍّحةش ٌْ٘ .أٌغىس جوفش٘ق فٍ جوفقٗ
كٙوَٖ " :ئرج وشـ فٍ جوٍحء صشجخ فضغٌش دٗ
وٍّٗ أ٘ و ِٗٙأ٘ سًقٗ وَ ًعىذٗ جوضىٌٖش٘ ،وٙ
وشـ فٌٗ وحٕش غٌش جوضشجخ لحوضِفشجُ ِ٘قٓٙ
فضغٌش دٍخحوىضٗ دّن ـفحصٗ ظىذٗ جوضىٌٖش،
٘جوفشق دٌٍّٖح أُ جوضشجخ ًٙجفق جوٍحء فٍ
ـفٌضٗ جوىٖحسز ٘جوضىٌٖش ،فلإ ًعىذٗ دٍخحوىضٗ
ؼٌتح ٌّٖح٘".لزون جوفشق دٌْ جوقمحء ٘جوفضٚٙ
فاُ جوقمحء خذش ٌىضً فٍ ٌؾىغ جوقحضي
٘جوفض ٚٙخذش ٌْ جوفقٌٗ غٌش ٌىضً. 1
خ .وشًقس جوذقػ
كذ ًم ُٙدقػ جوٍمضذس ٌأوٙفح ؽذج وىىلإخ
جوّٖحةٌٌْ جوزًْ ًعضخذٌ ُٙوشق جوذقػ
جوًّّ .ٍِٙضقذ ٕزج جوذقػ جوذّن أُ جوٌِّٙس
لإ صّففي ِْ جلأدخ جوزي ًضّىق فقي دمٌٙس
ٌْ جومضر جوٍشؽٌّسِ .ىى جوشغَ ٌْ أُ جوذقػ
فٍ ٕزج جوذقػ جوٍمضذحش ٕ٘ ُِٙ ٙجفذ فقي
ٌْ وشق جوذقػ جوّ ، ٍِٙفعٙف ِّحكؾ فٍ
ٕزٓ جوٙسكس ٌح ٕ ٙدحومذي دقػ ِْ جوفش٘ق
جوفقٌٖس ٘صىذٌقٖح ِىى جوقمحًح جوٍّحصرز
ًعضخذً جوذقػ فٍ جوٍمضذس ٌٙجسد جوٍمضذس
وىقفٙه ِىى دٌحِحش جوذقػً .قضصر جوذقػ
1

ʻAbd al-Munʻim Khalīfah Aḥmad Bilāl, Al-Furūq alFiqhīyah Bayna al-Masāʼil al-Farʻīyah Fī al-Rajʻah
Wa-al-Īlāʼ Wa-al-Ẓihār Wa-al-ʻidad Wa-al-Raḍāʻ
Wa-al-Nafaqāt Wa-al-Ḥaḍānah: Dirāsah
Muqāranah, al-Ṭabʻah 1, ʻImādat Al-Baḥth al-ʻIlmī,
raqm al-iṣdār 108 (al-Madīnah: al-Mamlakah alʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Wizārat al-Taʻlīm al-ʻĀlī, alJāmiʻah al-Islāmīyah bi- al-al-Madīnah alMunawwarah, ʻImādat al-Baḥth al-ʻIlmī, 2009), 11.
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٘صىٙسٕح ،فأخشؽط لضحدٍ
ٌ٘ذحفغِٗ٘ ،ؽأصٗ،
ِ
(جوفش٘ق جوفقٌٖس ٘جلأـٙوٌسٌ -قٌٙحصٖح-
صىٙسٕح ،دسجظس ٍِشًس،
شر٘وٖحِ ،ؽأصٖح،
ِ
٘ـفٌِس ،صحسًخٌِس) فٍ ظّس <ٕ979ـ.ً9<<;/
٘وّىٗ جومضحخ جوٙفٌذ فٍ ٕزج جوؽأُ فضى جلآُ،
فأُ ٌح ٌٖش
فٌٍح أِىٌٍَٖ٘ 3.حدًمْ ٌْ أٌش،
ِ
ٌْ دسجظحش فٍ جوفش٘ق ،لحُ فٍ جوٍؾحه
جوضىذٌقٍ ،أي فٍ رلش جوؾضةٌحش جوٍضؽحدٖس
ر٘جش جلأفمحً جوٍخضىفس ٌْ ،دٌحُ أظذحخ
جخضلإفٖحٕ٘ ،زج أٌش ًضَّفي دٍذحفػ جلأـٙوٌٌْ
دّ ِذِِٓ ٘جفذج ٌْ كٙجدـ جوّ ِىس فٍ
فٍ جوفشقَ ،
فحُ صّشًف جلأـٙوٌٌْ وىفشق
جوقٌحط٘ ،وٖزج
ِ
ش جوفقٖحءِ٘ ،وعّح ّٕح
ًىقٍ دٍلإوِٗ ِىى صّشًفح ِ
٘جٍِح
دفذد جظضقشج ِء جوضّشًفحشٌّ٘ ،حكؽضِٖح،
ِ
ئُ جوفشق
ًفٙس رون
ظّمضفٍ دٍح
ً٘ٙلقِٗ ،
ِ
ِ
فٍ جوىغسٌ ٕٙ ،ح ًٌٍِض دٌْ جوؽٌتٌْ ً٘زلش جدْ
أُ ٌحد َز جومىٍسِ أي جوفحء
فحسط (شٕ6<8ـ) ِ
٘جوشجء ٘جوقحف أـي ـقٌك ًذه ِىى صٌٌٍض
أُ جلأـي جوزي رلشٓ ٕٙ
٘صضًٌيً٘ .ذذ٘
ِ
جلأظحط فٍ صّشًف جوفش٘ق فٍ جـىلإـ
جوفقٖحء ٘جلأـٙوٌٌْ٘ .كذ صم ِىَ جلأـٙوٌُٙ
٘جوؾذوٌ ِْ ُٙجوفش٘ق لغٌشج ،ئر ٍٕ ،لٍح رلشِح
ٌْ جلأٌٙس جوٍضفشِس ِْ ٌذحفػ جوقٌحط
ِّذَٕ ،ئر ٍٕ ٌْ كٙجدـ جوّىس جوٍحِّس ٌْ
فحُ
ؽشًحُ فمَ جلأـي ئوى جوفشُ٘ ،وٖزج
ِ
قػ ِّٗ
صّشًف
ِ
جوفش٘ق جوفقٌِٖس ًّذغٍ أُ ًُذّ َ
َ
جوّىس فٍ
ٌذحفػ
أي
جوٍٙجكْ،
ٕزٓ
فٍ
ِ
جوقٌحط.
٘فٌٍّح صٍّش ئوى صّشًفحش جلأـٙوٌٌْ
٘ومْ
ِؾذ جخضلإفح فٍ ِذحسجصَٖ ِْ جوفشق،
ِ
ألغشٕح ًىضقٍ فٍ جوٍّّى ،ئر جوفشق ِّذَٕ،
وفشُ دحلأـي فٍ
ئوقحق
ًٍّّ جلأٌش جوٍحِْ ٌْ
ِ
ِ
جوٍ َّذِى
جوقمَ٘ ٌْ ،ؽٙد جوٙـف جوٍؽضشك
ُ
ٌخضق
ِ ِىس ،ظٙجء لحُ رون وٙؽٙد ٘ـف
ِ
دحلأـي ٕٙ ،شره‘٘وَ ًٙؽذ فٍ جوفش ُ ،أ٘
وٙؽٙد ٘ـف فٍ جوفشٌُ ٕٙ ،حِْ٘ ،وَ ًٙؽذ
فٍ جلأـي.
أٌح جوفقٖحء جوزًْ ج ِوفٙج فٍ جلأؼذحٓ ٘جوٍّحةش،
ِ
فاَِٖ
س،
جوفقٌٖ
جوفش٘ق
ٌقضًٙحصٖح
فٍ
٘جوضٍ
ِ
ِ
دّمٖح جلأخش
َِ َّٙج دزون جوٍّح َةش جوضٍ ًخحوف
ُ
3

انظر بعض هذه المؤلفات ،فً مختلف العلوم فً كتابنا (الفروق
الفمهٌة واألصولٌة) هامش ، 9ص9-8
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ٌمٍلإش
فاُ جوذقػ فٍ جوفش٘ق ًُ َّ ِذ ٌْ
ِ
ِ
جوّى ،ًٙئُ وَ ًمْ ٌْ ضر٘سصٖح ،ئر دٗ ًقْ
جوضٌٌٍض دٌْ جوٍضؽحدٖحش٘ ،ئوٌٗ ًعضّذ جوضفشًق
دٌْ جلأفمحًِ٘ ،ىٌٗ ًّضٍذ جوّىٍحء فٍ لغٌش
ٌْ جوقمحًح ٘جوٙجكّحش.
جوّىٍحء ٌْ
جوذقػ ِْ جوفش٘ق
٘كذ جظضٖٚٙ
ُ
َ
جوٍضِّٙس،
َفحش
ِ
لي ـّف .فٍٖشش فٌٗ جوٍإو ُ
ِ
٘جلأدقحظ جومغٌشز ،فٍ جوّى ًٙجوصرٌِِس٘ ،جوّىًٙ
ُ
جوىغًٙس٘ ،جوّى ًٙجلأخش.ٚ
٘كذ لحُ جلإٕضٍحً دحوفش٘ق ٘جوؾٙجٌْ فٍ
ِذٓ دّن
ٌؾحوٍ جوفقٗ ٘أـٙوٗ
لذٌشج ،فضى ِ
َ
جوّىٍحء أفذ أِٙجُ جوفقٗ جوّصرز٘ .صشؽْ إٌٍِٔس
ر ِىٌٖح
أُ ٌّشفس جوفش٘ق ٌٍح
ِ
رون ئوى ِ
صضشص ُ
صضٙؽ ُٗ
ٌّشفس جلأفمحً جوصرٌِس٘ ،جوٍأخ ِز جوضٍ
ُ
َّ
ئوى ٌح ًذذ٘ أِٗ ؽحٌْ دٌْ أفمحً جوفشُ٘
ِأَِٖ ؽّى ٌْ ٓٙأكٚٙ
جوفقٌٖس ،فضى
جلإِضشجلحش ِىى جوّ ِىس ٘أؽذسٕح دحلإِضّحء دٗ.
ِ٘ىى جوشغَ ٌْ لغشز جومضر جوٍإ ِوفس
فٍ جوٍؾحه جوضىذٌقٍ وٖزج جوّىَ ،ئلإِ ِأٍِّ وَ
أؽذ دسجظس ٌعضق ِىس صذقػ ِْ ٕزج جوّىٌَْ ،
ٌ٘قٌٙحصِٗ،
ٌٙل،ِٗٙ
فٌػ ٕ ،ٙدقٌػ ِأِٖح صذٌِ ُْ
َ
ِ
ُِ
٘ؽي ٌح سأًضٗ لحُ
ٌّ٘حٕؾ ُٗ،
سٓ
ِ٘ؽأ َصٗ،
٘صىُ ٙ
َ
ِ
ٌقذٌحش ومضر ٌق ِققس ،صضّح٘ه ٕزج جوٍٙل،ُٙ
ِ
دضّشًفٗ٘ ،دٌحُ إٌٍٔضٗ٘ ،صّذجد وحةفس ٌْ
ٌقذٌحش وٌعط دٍعض٘ ٚٙجفذ،
ٌإ ِوفحصٍٕٗ٘ ،
ِ
ٌّٖح ٌح صضفف دحوعىقٌس ٘جوّؾىس فٍ
ٌقذٌحش فٌٖح ٌِْ ُٙ
جوضأوٌفٌّٖ٘ ،ح ٌح لحِط
ِ
جوؾذًس ٘جلإوضضجً دحوٍّٖؿ جوّىٍٍ٘ .أ٘سد لغٌش
ٌْ جوذحفغٌْ للإٌَٖ ِْ جوفش٘ق جوفقٌِٖس ،فٍ
دّ ِذٕح ِِٙح
لٍْ للإٌَٖ ِْ جوقٙجِذ جوفقٌِٖسَ ،
ٌضفشِس ِّٖح٘ ،كذ ًم ُٙوٍح فّىٗ
ٌّٖح ،أ٘
ِ
ِىٍحء جوعىف ٌْ ،ؽٍَّٖ دٌِْ جوقٙجِذ
٘جوفش٘ق جوفقٌٖس ،فٍ لٍْ للإٌَٖ ِْ
جوقٙجِذ جوفقٌٖس ،دّذٕح ِِٙح ٌّٖح ،أ٘ ٌضفشِس
ِّٖح٘ ،كذ ًم ُٙوٍح فّىٗ ِىٍحء جوعىفٌْ ،
ؽٍَّٖ دٌْ جوقٙجِذ ٘جوفش٘ق فٍ لضذَٖ
جوٍإ ِوفس فٍ جلأؼذحٓ ٘جوٍّحةش ،ظّذ فٍ
ـٌَّّٖ ٕزج٘ ،وٌغ رون دذٌّذ وىّلإكس
جوقحةٍس دٌْ جوؾٍْ ٘جوفشق.
ٌٍح دِحٍِ ئوى أُ ألضر فٍ ٕزج
جوٍٙلِ ُٙىى ٘ؽٗ جلإظضقلإه داكحٌس دِحٌس
صإـىٗ٘ ،صذٌِْ فذ٘دٓ‘ ٌ٘ٙل،ِٗٙ
وٗ،
ِ
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صضخ ُز
جوٍعحةي جوؾضةٌس،
ومْ وشًقس َِ ّش ِ
لس ِ
ِ
ـٙسز أخش ٍٕ ،ٚرلش جوقحِذز ،أ٘ جومحدي،
٘ئٍِح لحُ جوضأوٌف فٍ
٘دٌحُ ٌح ًعضغّى ٌّٖحِ ،
ٕزج جوٍؾحه دجخلإ فٍ جوفش٘ق ،وم ُٙفمَ
جوٍعضغّى ٌخحوفح وقمَ جوٍعضغّى ٌّٗ ٘كذ
صر
ٍي ،دأُ ًُ ّق َض َ
ًزلش ظذر جلإظضغّحء٘ ،كذ ًُ ّٖ َ
ِىى رلش جوٍعضغٌّحش جوضٍ صفحسق فمَ ٌح
جظضغّى ٌّٗ ٌْ٘ .أٌغىس ٌح رلش فٌٗ ظذر
جلإظضغّحء ،كٙه جوذمشي:
جوفلإز صمُٙ
جِض ِذش فٌٖح
ي ُخىذس
ُ
ل ِ
ُ
جوخىذس دَ ّّ َذٕح ،ئلإ فٍ ٌعأوضٌْ .ئفذجٍٕح
ُ
خىذس جوؾٍّس .جوغحٌِس خىذس ِشفس.
ُ
َّ
دأُ جوؾٍّس ٌْ شروٖح
وزون
ي
ى
ِ
٘كذ
َ
ِ
ن ،فمحِط جوخىذس
ق
ص
وَ
فحصط
فارج
جوؾٍحِس،
ُ ّ َ
كذي جوفلإز ،وٌضمحٌي جؽضٍحُ جوّحط فٌْ
جوخىذسً٘ ،ذسلٙج جوفلإز دّذٕح٘ 6.وٌغ لزون
صفك ؽٍّح
غٌشٕح ٌْ جوفىٙجش ،لأِٖح ِحفىس
ِ
لأُ ٌْ فحصٗ شيء ٌّٖح ـلإِٕح فشجد،ٚ
٘فشجدِ ،ٚ
٘أٌح ٌح وَ ًزلش ظذر
ه ِىى جوفشق دٌٍّٖح.
فذ ِ
ِ
ي ٌح ؽحص
جلإظضغّحء فٌٗ ،فّق ٙكٙه جوذمشي :ل ِ
دٌّٗ لحُ ِىى ٌُ ّض ِىفِِٗ جوقٌٍس ،ئلإ ِ فٍ ٌعحةي.
ٌّٖح :جوّذذ ئرج لحُ كحوْ وشًق ،لإ كٌٍس ِىى
جوٍشصذ ًؾٙص دٌّٗ،
ٌضىفٗ دعذذٖحٌّٖ .ح :جوّذذ
ِ
٘ؽر
٘لإ كٌٍس ِىى ٌضىفسٌّٖ٘ .ح :دٌَّ ُْ ٌْ
َ
كىّ ُٗ دقفحؿ أ٘ سركس ،ـقٌك٘ ،وَ ٙك َى َّ ُٗ
ُ
أؽّذٍّ لإ ُغ ّشً ِىٌٗ ٌّٖ٘ح :ئرج لحُ صحسلح
ِ
وىفلإزٌّٖ٘ .ح :جوضجٍِ جوٍقفْ٘ ،ـٙسصٗ :لحفش
ق.
صِح ٌٕ٘ ٙقفْ ،عَ جوضقق دذجس جوقشخ
فحظ ُضش َّ
ّ
٘وٌغ فٌٍح رلشٓ ٌْ جوفشُ٘ دٌحُ لأظذحخ
7
جظضغّحةٖح ٌْ جومحدي جوزي رلشٓ.
ٌعٍى جوؾٍْ ٘جوفشق،
 -6رلش جوفش٘ق صقط
ِ
٘جوزي ًٍٖش ٌْ جوؾحِر جوضىذٌقٍ أُ جومضر
جوٍِّّٙس دزون جوٍعٍى ٍٕ ،فٍ جوفش٘ق
غحوذِح٘ ،دحوٍّش فٌٍح كحوٗ جوّىٍحء فٍ ٕزج
أُ ٕزج جوٍٙل ُٙر٘ ـىس دحوضشؽٌك،
جوؽأُ ِؾذ ِ
فٍْ جوفشُ٘ جوٍضؽحدٖس جوٍخضىفس فٍ جوقمَ ٌح
6

Muḥammad ibn ʻAlī Shawkānī, Nayl al-awṭār min
asrār muntaqá al-akhbār (Bayrūt: Dār al-Kitāb alʻArabī, 2004), 2324.
7
meirison Sali, “Tinjauan Islam Terhadap
Kejahatan Ekonomi,” Al-Jinayah: Jurnal Hukum
Pidana Islam 5, no. 01 (August 14, 2019),
doi:10.15642/aj.2019.4.01.131-152.
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فٍ جوقمَ وٍذسك خحؿً .قٙه جوعٌٙوٍ (ش
فْ جوفش٘ق ِئِٗ جوزي ًزلش فٌٗ
ٕ<99ـ)٘ .جـفح ِ
جوفشق دٌْ جوٍّحة ِش جوٍضقذزِ صفًٙشج ٌّّ٘ى،
ُ
جوٍخضىفسِ فمٍح ِ٘ ِىس.
ألغش د ِكس
ش جلأـٙوٌس،
أُ جوضّشًفح ِ
٘جوزي ًذذ٘ ِ
ُ
ع ُٗ ،لإ
فٍ ٕزج جوؽأُ ،ئر دٖح ًُ ّّ َشف جوفشق َِ ّف ُ
ق فٌٍح دٌّٖح.
جوفشُ٘
ُ
َّ
جوٍفش ُ
فّٖح ،فٖ ٙجوزي
أ٘
س،
جوفقٌٖ
جوفش٘ق
ِىَ
أٌح
ِ
ِ
ِ
جوّىَ جوزي
ٗ
ئِ
ٓ
٘صفًٙش
.
رون
فٍ
ػ
ق
د
ُ
ُُ ِ
َ
ي ُ ّ َ
ُ
٘أظذحدٖح ،دٌْ
جلإخضلإف،
٘ؽٓٙ
فٌٗ
ػ
ق
ُ
ُصذّ َ ُ
ُ
جوٍعحةي جوفقٌِٖس جوٍضؽحدٖس فٍ جوفٙسز،
ِ
دٌحُ ٌّّى
فٌػ
ٌْ
جوقمَ،
فٍ
٘جوٍخضىفس
ُ
ـق ُضٖح
فٌػ
صىن جوٙؽٌ٘ ،ٓٙح وٗ ـىس دٖح ٌْ٘
ِ
٘دٌحُ شر٘وٖح٘٘ ،ؽ ِٓٙدفِّ ٖح،
٘فعحدٕح،
ُ
ُ
4
٘جوغٍشجش
ٖح،
٘صىذٌقحص
ٕح،
س
٘صىٙ
ٖح
ِ٘ؽ ُأص
ُ
ُ
ُِ
ذس ِىٌٖح٘ .كذ لحِط ٌعحةي ٕزج
٘جوفٙج ُةذ
جوٍضشص ُ
ِ
ِذز ٌّٖح:
جوّىَ ٌ٘ذحف ُغ ُٗ ص َضخ ُز ـٙسج ُ
جوفش٘ق دٌْ أفمحً جوؾضةٌحش ،أ٘ دٌْ
رلش
-9
ِ
ُ
جوٍعحةي جوفقٌِٖس ،سأظح ،أ٘ ٌذحشرز ،دُ٘ ئًشجد
ِ
رون لٍْ أٌٙس أخش ،صحسز صقط ِّٙجُ فش٘ق
دٌْ ٌعأوضٌْ٘ ،صحسز صقط ِّٙجُ ففي٘ ،صحسز
جوٙوٍ فٍ
دغٌش رون ،لحوفشق دٌْ جؼضشجه ئرُ
ِ
جوقؿِ٘ ،ذً جؼضشجوٗ
جوفذٍ فٍ
جِّقحد ،ئفشجً
ِ
ِ
5
ـقس
فٍ جوفلإز٘ .جؼضشجه جوىٖحسز فٍ
ِ
جوىٙجفِ٘ ،ذً جؼضشجوٖح فٍ جوعٍّ.
٘لحِضفحك جوٙلٙء دألي وقَ جوؾض٘سِ٘ ،ذً
جِضفحلٗ دألي وقَ جوغَّ٘ .لقٙه جوقّفٌِس
٘أُ
صّؾعٗ
ِ
ئُ جوذَ ّّ َش َز ئرج ظقىط فٍ جوذتش لإ ِ
ِ
٘أُ جوفأس َز ئرج
،
ٗ
ع
ًّؾ
فٌٗ
وعقي
ٖح
ف
ِف
ِ ّ َ
ِ ُ ُ
ِ
أُ رِذٖح ٘كْ
٘كّط فٍ جوذتش لإ ًّضـ ل ِىٗ٘ ،وِ ٙ
صضـ ل َِىٗ.
فٌٗ ٘ؽر ُ
 -5رلش جوفش٘ق جوفقٌِٖس ِىى وشًقس جلإظضغّحء
ٌْ جوقٙجِذ أ٘ جلأـٙه ٕ٘ .زج جوٌّْ ُٙ
ومّٖح
جوٍعحةي لضذط فٌٗ ٌإوفحش خحـس،
ِ
كىٌىسٌّٖ ،ح لضحخ (جلإِضّحء فٍ جوفشق
٘جلإظضغّحء) وٍقٍذ جوذمشي ٌْ ِىٍحء جوقشٌِْ
جوغحٌْ ٘جوضحظْ جوٖؾشًٌْٕ٘ ،زج جوٌّْ ُٙ
جوضأوٌف دجخي فٍ ٌٙل ُٙجوفش٘ق دٌْ أفمحً
4

الفروق المنتهٌة ألبً مسلم الدمشمً  ،ممدمة المحممٌن ص . 65
5
Meirison Meirison, “Mashlahah Dan
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٘سدش ِْ جوؽحسُ وحةفس ٌْ جلأفمحً جوٍخضىفس
وفشُ٘ كذ صىضذغ ِىى جوّحط وٍح دٌّٖح ٌْ
صؽحدٗ ٌحٕشي ،لحوذٌْ ٘جوشدح جوزًْ جؼضذٗ
أٌشٍٕح ِىى جوٌٖٙد ،فقحوٙج :ئٍِح جوذٌْ ٌغي
9
ِق ِىى جوضفشكس دٌٍّٖح
ومْ جوؽحسُ
جوشدح.
ِ
ِ
10
٘فشً جوشدح)٘ .لٍح ٕٙ
ي هللا جوذٌْ
دقٙوٗ (٘أف ِ
ِ
جوفذٍ ٘جوضفشًق
جوؽأُ فٍ دٙه جوؾحسًس ٘دٙه
ِ
ي
ع ُ
ٍحً ّغ َ
دٌٍّٖح دقٙوٗ ـ ِىى هللا ِىٌٗ ٘ظ ِىَ_( ِئِ ُ
جوؾحسًسَ ً٘،شػ ِىى دٙه جوغلإً) كحه
ٌْ دٙه
ُ
11
كضحدزٌ :ح وَ ًَ ّىٍّح ،فار وٍّح غعلإ ؽٌٍّح.
٘فٍ ظّس سظٙه هللا -ـ ِىى هللا ِىٌٗ ٘ظ ِىَ-
جوّذٍ -ـ ِىى هللا ِىٌٗ
ٍِحرؼ لغٌشزَ ،ف ِشق فٌٖح
ِ
٘ظ ِىَ دٌْ أٌشًْ ٌضؽحدٌْٖ وٙؽٙد ٌحًقضطي
رون ٌْ,رون كٙوٗ – ـ ِىى هللا ِىٌٗ ٘ظىَ -
فٍ لح ِوس جوغَّ ٍٕ ( :ون أ٘ لأخذن أ٘
وىزةر)٘كُ ٙو ُٗ فٍ لح ِوس جلؤديٌ( :حون ٘وٖح؟
ٌّٖح ظقحؤٕح ٘فزجؤٕح) .ففشق دٌٍّٖح دحٌضّحُ
12
جلؤدي ٌْ ـغحس جوعذحُ ،دُ٘ جوغَّ.
خ
٘فشق -ـ ِىى هللا ِىٌٗ ٘ظ ِىَ -دٌْ جوؽح ِ
ِ
٘جوؽٌخ جوفحةٌٍْ ،دضؾًٙض جوقذىس وىؽٌخ دُ٘
ِ
جوؽذٌذس
ز
كٙ
وٙؽٙد
،
خ
٘دجفْ جوؽٖٙزِ
جوؽح ِ
ِ
ِ
ِّذ جوؽحخ دُ٘ جوؽٌخ٘ .كحه فٍ وّحً
ِق دٗ ِىى دَشًش َز ( ٕٙوٖح ـذكس ٘وّح
ف ِذ َ
ُص ُ
ففشق دٌْ جوقمٌٍْ لإخضلإف جوؾٖضٌْ.
ٕذًس).
َّ
٘كحه ؽٙجدح وٍْ ظـأوٗ ِْ سؽىٌْ ِىعح ِّذٓ،
ئُ ٕزج فٍذ هللا،
فؽٍط أفذٍٕح ،دُ٘ جلآخش ( ِ
ِ
غٌش كىٌي
رون
ٌ٘غي
).
هللا
ذ
ٍ
ق
ً
وَ
ٕزج
٘ئُ
َ ّ َ
ِ
ُ
جوّذٍ ـ ـىى هللا ِىٌٗ ٘ظىَ٘ ،فٍ
للإً
فٍ
ِ
مغٌش
جو
جوصيء
جومذحس
س
جلأٌ
ِ٘ىٍحء
للإً جوعىف،
ِ
ُ
ُ
جوٍضفقس فٍ جوفٙسز ٘جوٍخضىفس
ٌْ صىن جوفشُ٘
ِ
فٍ جوقمَ ،لحظضقذحخ جلؤٌحً ٌحون -سفٍٗ هللا
صضخز عٙدح وىفلإز،
(ش <ٕ9:ـ) وىٍشلْ أُ ِ
جوذٌي ٘جوؾشـ٘ .كٙوِٗ
ِ٘ذً جظضقذحدٗ رون وزي ِ
دّذً ئِحدز ٌعك جوشأط ،ئرج فىقٗ ـحفذٗ،
9

Meirison Meirison, “Riba and Justification in
Practice in Scholars’ Views,” TRANSFORMATIF 2,
no. 1 (September 20, 2018): 348,
doi:10.23971/tf.v2i1.922.
10
Ibid.
11
Syaikh Ya’qub al-Ba Husain Syaikh Ya’qub al-Ba
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(Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1414), 40.
12
Ibid., 23.
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ًفشق دٌٍّٖح دفشق ٌإعشٌّٖ٘ ،ح ٌح ًٍٖش فٌٖح
ِ
أُ جوؾحٌْ أٌٖش ،كحه جوضسلصي (ش ٕ:<7ـ) (
ِ
ٌإعشٌ ،ح وَ ًغىر ِىى
ٌعأوضٌْ
دٌْ
فشق
ي
٘ل
ِ
ِ
أُ جوؾحٌْ أٌٖش .كحه جلؤٌحً سفٍٗ هللا
ْ
جوٍ ِ ِ
٘لإ ًُمّ َض َفٍ دحوخٌحلإش فٍ جوفش٘ق ،دي ئُ لحُ
جوٍْ ٌْ
جؽضٍحُ جوٍعأوضٌْ أٌٖش فٍ
ِ
جفضشجكٍٖح ٘ؽر جوقمحء دحؽضٍحٍِٖح٘ ،ئُ جِقذـ
فاُ جوفشق ِئٍِح ًزلش
فشق ِْ ُد ّّذ)ِ٘ .ىى ٕزج
ِ
ّٕح ٌقضشِح دحوؾحٌِْ٘ ،ىى جوفقٌٗ ،أُ ًٍّش ئوى
فٌشؽقِّٗ٘ ،ذ صشؽٌك
جلأٌٖش أ٘ جلأكٌٍّٖ ٚٙح،
ِ
صشؽك جوفشق
٘أٌح ئرج
جوؾحٌْ ًُ ّى َغى جوفشق،
ِ
ِ
ئُ
َفٌَذّىي جوؾحٌْ٘ .جوخلإـس فٍ رون
ِ
جوٍقفٙد ٌٕ ٙعحةي جلأفمحً جوضٍ ًٙؽذ فٌٖح
ٌٌّّحُ أفذٍٕح ًٙؽر ئؼضشجلٍٖحفٍ جوقمَ،
ٕ٘زج ًٍغي جوؾٍْ٘ ،جوٍّّى جلأخشًٙؽر
جخضلإفٍٖحفٍ جوقمَٕ٘ ،زج ًٍغي جوفشقٌ .غحه
جوفذٍ ِىى جوذحوغ فٍ صّ ِىق
كٌحط
رون:
ُ
ِ
أُ للإ
٘ؽٙخ جوضلحز دٍحوٍٖح دؾحٌْ
ِ
جلآخش
صحٌح٘ ،جوٍّّى
ٌٍّٖح ًٍىن جوّفحخ ٌىمح ِ
َ
ًٙؽر جخضلإ َفٍٖح فٍ جوقمَ ٕٙ٘ ،جوفحسق لأُ
ُ
ئُ جوضلحز ِذحدز ٘جوذحوغ ٌمىف دحوّذحدجش
ًقحهِ :
أٌح جوفذٍ فىٌغ دٍم ِىف فلإ
فضىضٌٗ جوضلحزِ ،
ُ
8
صىضٌٗ جوضلحز.
إَٔ جوفٙس‘ جوضٍ ِشلط
صىن ٍٕ
ِ
فٌٖح جوفش٘ق دٌْ جوفشُ٘ جوفقٌِٖس ،فٍ جوٍإ ِوفحش
٘ومْ ٌضى
جومغٌشز جوضٍ صّح٘وط ٕزج جوٍٙل.ُٙ
ّ
جوملإً ِّٖح ِِٙح ٌْ أِٙجُ جوفقِٗ  ،أ٘ ِىٍح
ـحس
ُ
٘فّح ٌضٌٍِضجً ،قفذ وزجصٗ؟
ِ
ِقذ َد ِىى ٘ؽٗ كحوْ
ِعضىٌْ أُ
وعّح
ِِ
ُ
وذٌّس جوٍٙل ُٙصقضطي جُ
دذجًس وزون .ومْ
َ
ًمِ ُٙؽإ جوملإً ِْ جوفش٘ق ٌقحسِح ،أ٘ ٌقحسدح
وّؽإ جوفقٗ ِفعٗ٘ ،وّؽإ جوقٙجِذ ٘جلأـٙه
فٍ جوملإً ِْ جوفش٘ق دٌْ جوقٙجِذ ٘جلأـٙه.
ؽأ دّذ جوٙؽٙد ٘لإ
أُ جوفشق ئٍِح ًَ ّّ َ
٘لإ ؼنَّ ِ
٘ؽٗ وىملإً ِْ جوفشق دٌْ أٌشًْ ٌضؽحدٌْٖ
فٍ جوٍحٕش ،ئُ وَ ًمِٙح ٌٙؽٙدًْ دحوفّي٘ ،كذ
8

Meirison Meirison, “Implementasi Tanqih AlManath Dalam Penerapan Hukum,” Nizham
Journal of Islamic Studies; Vol 2 No 1 (2014):
Mazhab Hukum Islam Di Indonesia, September 25,
2017, https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/
view/868.
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ئُ جوضلحز ِذحدز ٘جوذحوغ ٌمىف دحوّذحدجش
ًقحهِ :
أٌح جوفذٍ فىٌغ دٍم ِىف فلإ
فضىضٌٗ جوضلحزِ ،
ُ
صىضٌٗ جوضلحز 15.دّذ كشجءز جومضحخ فٍ ِشلٗ
وىفش٘ق ,دقعذٍح جوىّط ِىٌٗ صشصٌر رون
جومضحخ ٘فق جلإدٙجخ جوفقٌٖس ,دذء دمضحخ
جوىٖحسز  ,عَ جوفلإز ٌ٘ح صضّىق دٖح ,عَ دحخ
جوف٘ ًٙلضحخ جوضلحز ,لضحخ جوّمحـ ,دحخ جوّذز,
لضحخ جوؾٖحد ,لضحخ جوقشجك ,لضحخ جوغفر,
لضحخ جوقىْ ,لضحخ جوٙدًّس ,دحخ ٌْ جوؽٖحدز,
لضحخ جوّذد ,دحخ ٌْ جوؽٖحدز ,دحخ جوذٌْ جوغشس,
لضحخ جوٙدًّس ,دحخ جوؽفّس ,دحخ جوخٌحس فٍ
جوذٌْ,دحخ جوذِ ٚٙفٍ جوٍذٌْ ,دحخ جلؤؽحسز ,دحخ
جوقشك ,دحخ ٌْ لضحخ جوّمحـ  ,دحخ جوٍٖحس,
جوٙهء ٘غٌشٕح ٌْ ٌعحةي جوٍضحؼحدٗ فٍ
جوفٙسز ٌ٘خضىف فٍ جوقمَ .ظأوخق جوقمحًح
جوضٍ جصذّٖح ٌْ جوقمحًح جوٖحٌس ٘دٙلٙـ صحً
فٍ جوفشق ٌح ٍٕ وٌغ وشدًح أ٘ لإ ٌّّى وٖح,
٘ومْ ظأدزه لي ٌح فٍ ٘ظٍّ فٍ صفشًق ٌح
ٍٕ ٌّحظر وىقمَ أ٘ غٌش ٌّحظر ٌ٘ح ٍٕ
16
ٌعحةي جخضىف فٌٖح جوّىٍحء جوٍزٕر.
٘ كذ صعضّذ جوقمحًح جوٍّش٘لس ِىى ئوى ِق
٘جلك ٌْ جوقذًػ جوصرًف٘ ،ومْ ٌْ رون
فشك جومحصر فضى ًمّٕ ُٙحك فشق فٍ رون.
٘أفٌحِح لإ صضجه ٌؽحلي ٘جلقس فىٙلإ ٘ومْ
صّشك ٘صّحكؾ ٌشجسج ٘صمشجسجًّ .حكؾ جومحصر
فٍ دّن جلأفٌحُ جوٍؽحلي جوضٍ غٌش ٌّقٙوس
٘ـّذس جوٖمَ ٘صمٌٌفٖح ٘فقح وٍش٘ف جوٌ، ًٙ
٘فٍ جوٍحضي أًمح٘ ،جوٍإوف ًش ٚأُ ٕزج جلأٌش
ِحدس .لٍعأوس ولإق ئٌشأز صض٘ؽٖح ,جوضّىٌق فٍ
جوّمحـ دصر٘ه غٌش ٌّقٙه ِ٘محـ دحوٍقشً
لحوخٍش ٘جوخّضًش ٘غٌش رون ٌْ كمٌس جوّحدسز
ئوى .ظّّشك جوفش٘ق جوضٍ لضذٖح
دّعذس
ِ
جوقحضي:
لضحخ جوىٖحسز ٘جوفلإز
 .9صفشًق جوٌّس ِْ أِمحء جوٙلٙء ِ٘ىى جوضلحز

15

Syaikh Ya’qub al-Ba Husain, Al-Takhrij Inda alFuqoha’ Wa al-Ushuliyin, 143.
16
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”Fairness during Umar Bin Abdul Aziz�s Reign,
AJIS: Academic Journal of Islamic Studies 4, no. 2
(December 9, 2019): 127,
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٘دغعي سؽىٌٗ ئرج ِضُ خ ِفٌٗ  ،دَ ّّ َذ أُ ٌعك
ٌحظك ِىى
ِىٌٍٖحِ ٌْ ،أِٗ فٍ للإ جوٍٙلٌّْ
َّ
ًضٙلأ جوؾّر ،ئرج
فحةي دُ٘ جوذصرز٘ ،كٙوِِٗ
ِ
أُ لِلإ
أسجد جوّ٘ ،ًٙلإ
َ
لأ جوقحةنِ ٌْ ،
صضِ ٙ
جوٍحٌِّْ ٌٙؽر وىغعي ٘كٙوِِٗ لإ ًؾٙص جوخٌحس
أُ لي
فٍ جوّمحـً٘ ،ؾٙص جوخٌحس فٍ جوذٌِْ ٌْ ،
13
ِقذ ٌّح٘لس.
ٌعٍى جوؾٍْ ٘جوفشق،
رلش جوفش٘ق صقط
ِ
٘جوزي ًٍٖش ٌْ جوؾحِر جوضىذٌقٍ أُ جومضر
جوٍِّّٙس دزون جوٍعٍى ٍٕ ،فٍ جوفش٘ق
غحوذِح٘ ،دحوٍّش فٌٍح كحوٗ جوّىٍحء فٍ ٕزج
أُ ٕزج جوٍٙل ُٙر٘ ـىس دحوضشؽٌك،
جوؽأُ ِؾذ ِ
فٍْ جوفشُ٘ جوٍضؽحدٖس جوٍخضىفس فٍ جوقمَ ٌح
ًفشق دٌٍّٖح دفشق ٌإعشٌّٖ٘ ،ح ٌح ًٍٖش فٌٖح
ِ
أُ جوؾحٌْ أٌٖش ،كحه جوضسلصي (ش ٕ:<7ـ) (
ِ
ٌإعشٌ ،ح وَ ًغىر ِىى
ٌعأوضٌْ
دٌْ
فشق
ي
٘ل
ِ
ِ
أُ جوؾحٌْ أٌٖش .كحه جلؤٌحً -سفٍٗ هللا-
جوٍْ
ِ ِ
٘لإ ًُمّ َض َفٍ دحوخٌحلإش فٍ جوفش٘ق ،دي ئُ لحُ
جوٍْ ٌْ
جؽضٍحُ جوٍعأوضٌْ أٌٖش فٍ
ِ
جفضشجكٍٖح ٘ؽر جوقمحء دحؽضٍحٍِٖح٘ ،ئُ جِقذـ
فاُ جوفشق ِئٍِح ًزلش
فشق ِْ ُد ّّذ)ِ٘ .ىى ٕزج
ِ
ّٕح ٌقضشِح دحوؾحٌِْ٘ ،ىى جوفقٌٗ ،أُ ًٍّش ئوى
فٌشؽقِّٗ٘ ،ذ صشؽٌك
جلأٌٖش أ٘ جلأكٌٍّٖ ٚٙح،
ِ
صشؽك جوفشق
٘أٌح ئرج
جوؾحٌْ ًُ ّى َغى جوفشق،
ِ
ِ
ئُ
َفٌَذّىي جوؾحٌْ٘ .جوخلإـس فٍ رون
ِ
جوٍقفٙد ٌٕ ٙعحةي جلأفمحً جوضٍ ًٙؽذ فٌٖح
ئؼضشجلٍٖحفٍ
ًٙؽر
أفذٍٕح
ٌٌّّحُ
جوقمَٕ٘،زج ًٍغي جوؾٍْ٘ ،جوٍّّى جلأخشًٙؽر
14
جخضلإفٍٖحفٍ جوقمَٕ٘ ،زج ًٍغي جوفشق .
جوفذٍ ِىى جوذحوغ فٍ
كٌحط
ٌغحه رون :
ُ
ِ
أُ للإ
صّ ِىق ٘ؽٙخ جوضلحز دٍحوٍٖح دؾحٌْ ِ
جلآخش
صحٌح٘ ،جوٍّّى
ٌٍّٖح ًٍىن جوّفحخ ٌىمح ِ
َ
ًٙؽر جخضلإ َفٍٖح فٍ جوقمَ ٕٙ٘ ،جوفحسق لأُ
ُ
13
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14
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٘غٌشرون ,فمحُ فمٍٗ أٍَِ ٌْ فمَ جوؾّحدس,
فارج جغضعىط وٗ أؽضإٔح ٌْ جوؾٌٍْ ,لأُ
جلألّف ًذخي فٍ جلأك ,ٚٙلحوقذظ جلإدِى
ٌْ جوقذظ جلأِىى٘ .ئرج جغضعىط وىؾّحدس ٘وَ
صّ ٙجوقٌن وَ ًؾضٕح لإِٗ ًذخي جلأِىى فٍ
جلأدٍِ٘ .فٍ ٕزٓ جوٍعأوس جخلإف دٌْ ئخٙجِّح
ٌْ غٌش ئًؾحخ٘ ,جوزي ِىٌٗ جوٍّي أُ غعي
جوؾّحدس ًؾضب ٌْ جوقٌن لٍح ًؾضب فٍ غعي
19
جوقٌن ٌْ جوؾّحدس.
ٕزج شيء غشًر ,لٌف ِضفٙس لإٌشأز لإ صغضعي
20
وفضشز وًٙىس
 .7كشأز جوقشآُ وىقحةن ٘جوؾّر
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ  :كحه ٌحونً :ؾٙص أُ صقشأ
جوقحةن ٌحؼحءش ٌْ جوقشأُ٘ ,لإ ًؾٙص رون
وىؾّر٘ ,جوقذظ جوٍٙؽٙد دٍٖحٌٙؽر وغعي
21
ؽٌٍْ جوذذُ؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أُ جلأـٙه ٌذٌّس ِىى أُ
جوطر٘سجش صذٌك ٌح لإ ًذٌك غٌشٕح ,ألإ صش ٚأُ
جوّذٍ ملسو هيلع هللا ىلص ِٖى ِْ ظحفش دحوقشآُ ئوى أسك
جوّذ٘ 22عَ لضر ئوٌَٖ دٗ ,فحضر٘سز دجٌِس
وىقحةن ئوى كشجءز جوقشآُ ,لإِح ٌضى ٌّّّحٕح أُ
صقش جوقشآُ أد ٚرون ئوى ِعٌحِٖح وٗ ,لأُ أٌشٕح
ًىٙه ٘لإ ًٍمّٖح سفٖح ِْ ِفعٖح٘ ,وٌغ لزون
جوؾّر ,لأِٗ لإ ضر٘سز دٗ ئوى رون ,لأِٗ ًٍمّٗ
ص٘جه جوٍحِْ ِْ ِفعٗ ,فىٖزج جفضشكح ٕٙ٘ ,كٙه
23
جدْ جوقحظَ.
19

سبحان ،جعفر ,المبسوط يف أصول الفقه (قم :مؤسسة اإلمام
ي
الصادق.)5090 ,،
20
تعلٌك الباحث
21
Meirison Meirison, “Implementasi Tanqih AlManath Dalam Penerapan Hukum,” Nizham
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2017, http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/
view/868.
22
أخرجه البخاري فً صحٌحه ( )7498كتاب الجهاد ,باب السفر
بالمصاحف إلى أرض العدو ,ومسلم فٌث صحٌحه ()5497<0
كتاب اإلمارة ,باب النهً أن ٌسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذ
خٌف ولوعه بأٌدٌهم رلم (< )9;:من حدٌث ابن عمر رضً هللا
عنهما ,وزاد مسلم ((فإنً أخاف أن ٌناله العدو))
23
هو عبد الرحمن بن الماسم بن خالد بن جنادة أبو عبد هللا العتمً,
الفمٌه العابد ,ولد سنة 965ه لٌل ; 95ه روي عن مالن وتفمه به,
واللٌث بن سعد ,وابن الماجشون ,وغٌرهم .وله سماع عن مالن
عشرون كتابا ,ولطول ضحبته لمالن ّرجه الماضً عبد الوهاب
رواٌة سحنون لها لمسائل المدونة عن ابن الماسم توفً بمصر سنة
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فشق دٌْ ٌعأوضٌْ  :كحه جوقحضي أ٘د ٙدمحم ِذذ
جوٕٙحخ – سفٍٗ هللا :لإ ًؾٙص صفشًق جوٌّس ِىى
جِمحء جوٙلٙء ِّذ دّن أـقحدّحً٘ ,ؾٙص فٍ
جوضلحز٘ ,للإٍٕح ِذحدز ؟
جوفشق دٌٍّٖح  :أُ جوٙلٙء ِذحدز ٌشصذىس
دّمٖح دذّنً ,فعذ أ٘وٖح دفعحد آخشٕح,
٘جوضلحز غٌش ٌشصذىس دّمٖح دذّن ,لأِٗ لإ
ًفعذ أ٘وٖح دفعحد آخشٕح .أًمح فاُ جوضلحز ًفك
أُ صإدي ٌؾضٍّس ٌ٘فضشكس٘ ,جوٌّس صفقر ٌح
ًشًذ ِىى فعر ئسجدصٗ٘ ,جوٙلٙء لإ ًؾٙص أُ
ًإصٍ دٗ ٌفضشكح لغٌشج ,ففضشكح ٘هللا أِىَ.
 .5صفشًق جوٌّس ِىى أِمحء جوٙلٙء ِ٘ىى
أسلحُ جوفلإز:
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ  :كحه أد ٙدمحم ِذذ جوٕٙحخ:
ًؾٙص صفشًق جوٌّس ِىى أِمحء جوٙلٙء ِّذ
دّن ألقحدّح ٘لإ ًؾٙص صفشًق جوٌّس ِىى أسلحُ
جوفلإز٘ ,ومٍِٖٙح ِذحدز صذىي جوقذظ؟
٘جوفشق دٌٍّٖح ,أُ جوٙلٙء ًؾٙص أُ ًضخىىٗ ٌح
وٌغ ٌْ ؽّعٗ ٘لإ ًفعذٓ جوضفشًق ًعٌش ,فؾحص
صفشًق جوٌّس ِىى أسلحِٗ٘ ,وٌغ لزون جوفلإز,
لإِٗ لإ ًؾٙص أُ ًضخىىٖح ٌح وٌغ ٌْ ؽّعٗ٘ ,لإ
ًؾٙص صفشًقٖح ,17فىَ ًؾض صفشًق جوٌّس ِىى
أسلحِٖح ,فحوفضشكح ٘هللا أِىَ.

صّىٌق" صؽذٗ ـلإز جوٙلٙء لإٍِٖح ؽّعحُ
ٌضعحً٘حُ فٍ ـفس لإٍِٖح ِذحدز ٌقمس
٘جوٙلٙء فٍ فٌْ لإ ٌؽحدٖس وىضلحز لإُ جوضلحز
ِذحدز ٌحوٌس.
ٌِ .6س سفْ جوقٌن ٌِ٘س سفْ جوؾّحدس
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ  :كحه ظقّ ُٙفٍ جوٍشأز
جوؾّر صقٌن عَ صىٖش فضغضعي ,صّٙي جوقٌن
دُ٘ جوؾّحدس أ٘ جوؾّحدس دُ٘ جوقٌن فقحه :ئُ
ِٙش جوقٌن أؽضإٔح٘ ,ئُ صٙش جوؾّحدس وَ
ًؾضٕح٘ ,جوؾٌٍْ ًٙؽر جوغعي ؽٌٍْ جوذذُ؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أُ جوقٌن ًٍّْ أؼٌحء لإ ًٍّّٖح
جوؾّحدس ٌْ ,رون جوٙهء ٘٘ؽٙخ جوفلإز
18

17

فً أالصل ٌجوز
18
هو سحنون بن سعٌد بن حبٌب ألو سعٌد التنوخً المٌروانً ولد
سنة  990ه ,أصله من حمص الشام واسمه عبد السالم وسحنون
هو اسم طائر بالمغرب معروف بجدة الذهن والذكاء ,له المدونة ,
والمتخلطة ,ومختصرة المناسن وعن انتشر علم مالن فً المغرب
توفً سنة  670ه .انظر ترجمته ترتٌب المدارن ( ,)7478والدٌباج
المذهب ( ,)5460وسٌر أعالم النبالء ( )95496والبداٌة والنهاٌة
( ,)904656والجمهرة فً تراجم الفمهاء المالكٌة ()94806
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وٌّّ ٙضٗ ِفعٖح ومحُ وٗ ئؽذحسٕح ٘وٌغ لزون
جوؾّحدس ,لأِٖح غٌش ٌحِّس وٗ ٌْ جوٙهء ,فىَ ًمْ
وٗ ئؽذحسٕح ِىٌٗ ,لأِٗ لإ ًٍّْ فقٗ ٌْ جوٙهء,
فحفضشكح.
;٘ .لٙء جوؾّر جوقحةن وىًّٙ
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ :كحه ٌحون :ئرج أسجد جوؾّر
جوّ ًٙصٙلأ٘ ,لإ ًىضً رون جوقحةن٘ ,جوقذظ
جوٍٙؽٙد دٌٍّٖح ًٙؽر جوغعي؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أُ جوؾّر كحدس ِىى سفْ فذعٗ
فىٍح صشلٗ غ ِىَ ِىٌٗ جوٙلٙء,
دحلإغضعحه,
ِ
٘وٌغ لزون جوقحةن ,لأِٖح غٌش كحدسز ِىى
سفْ فذعٖح ,فىَ ًضٙؽٗ ِىٌٖح صغىٌَ ,لأِٖح
ٌّز٘سز دضشك جلإغضعحه .لإُ جوقٌن أٌشٓ
ًىٙه.

صّىٌق ,أُ ٌعحةي جوفش٘ق سكَ ٌ ;٘ 9ضعحً٘حُ
فٍ ؼمي ٌ٘مٍ ,ُٙللإٍٕح ًضّىق دٍعأوس
جوٍؽقس ِ,ذً جوضغىٌَ ِْ جوٍؽقس٘ ,ومْ
جلإٌحً جوقحضي لشس فٍ ٌٙلْ آخش.

< .جوٍعك ِىى جوٍّحٌس ٘جوخٍحس ٘جوعٍك ِىى
27
جوخفٌْ
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ  :كحه ٌحون :لإ ًؾٙص جوٍعك
ِىى خٍحس ٘جلإ ٍِحٌسً٘ ,ؾٙص جوٍعك ِىى
جوخفٌْ٘ ,فٍ للإ جوٍٙلٌّْ جوٍعك ِىى فحةي
28
دُ٘ ِمٌٙ ٙؽٙد؟!
جوفشق دٌٍّٖح  :أُ جوٍؽقس صىقق فٍ ِضُ جوخف
ِّذ ئسجدز جوٙلٙء٘ ,لإ صقىق فٌّضُ جوٍّحٌس
فٍ ٌعك جوشأط  ,فحفضشكح

صّىٌق ,جفضؿ ٌْ سأ ٚؽٙجص جوٍعك ِىى
ٌّٖح:
دأدوس
جوٍّحٌس
1دٍح س٘جٓ جلؤٌحً جوذخحسي داظّحدٓ ِْ ؽّفشدْ ٍِّش٘ ِْ أدٌٗ ،كحه " :سأًط جوّذٍ
ًٍعك ِىى ٍِحٌضٗ ٘خفٌٗ"
٘2دٍح س٘جٓ جلؤٌحً ٌعىَ داظّحدٓ ِْ دلإه:

"أُ سظٙه هللا ٌعك ِىى جوخفٌْ ٘جوخٍحس"
 .90فىق جوشأط دّذ ٌعقٗ ِ٘ضُ جوخف دّذ
جوٍعك ِىٌٗ
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ:كحه ٌحون :ئرج ٌعك دشأظٗ
عَ فىقٗ وَ ًّذ ٌعك سأظٗ٘ ,ئرج خىْ خفٌٗ
دّذ أُ ٌعك ِىٌٍٖح غعي سؽىٌٗ٘ ,فق للإ
نهاية المحتاج اىل رشح المنهاج.
28
Ibid., 28.
27
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 .8جوٍعك ِىى جوخفٌْ فٍ جوىٖحسز جوٍحء
٘جوضٌٍَ
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ  :كحه ٌحونًٍ :عك ِىى
جوخفٌْ ئرج وذعٍٖح دّذ لٍحه جوىٖحسز دحوٍحء,
فأٌح جوضٌٍَ فلإ ًٍعك ِىٌٍٖح٘ ,جوؾٌٍْ وٖحسز
ًعضذحـ دٍٖح جوفلإز؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أُ جوضٌٍَ وٖحسز ضر٘سز ًعضذحـ
دٖح جوفلإز ٘لإ صشفْ جوقذظ فىَ ًؾض أُ ًٍعك
ِىى جوخفٌْ ,لأُ دشؤًس جوٍحء ًىضٌٗ غعي
سؽىٌٗ٘ ,وٌغ لزون جوىٖحسز دحوٍحء ,لأِٗ ًشفْ
جوقذظ ,فٖزج جك ٌْ ٚٙجوضٌٍَ ,فىٖزج جفضشكح.
24
 .9جوٍعك ِىى جوخفٌْ ٘جوٍعك ِىى جوؾذحةش
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ :كحه ٌحون٘ :لإ ًٍعك ِىى
جوخفٌْ ئوى ٌْ وذعٍٖح دّذ لٍحه جوىٖحسز,
ًٍ٘عك ِىى جوؾذحةش ٘جوّفحةر ٘ئُ وذعٍٖح
ِىى غٌش جوٙلٙء٘ ,جوؾٌٍْ فحةي دُ٘ جوّذ٘ ؟!
جوفشق دٌٍّٖح  :أُ جوؾذحةش ٘جوّفحةر ؼذٍٕح
وٌغ دٍٙكٙف ِىى جخضٌحسٓ٘ ,ئٍِح ِٕ ٙىى
فعر ٌح صذِ ٙئوٌٗ جوقحؽس ,فقذ ًقضحؼ
ئوٌٍٖحِٕ٘ ٙىى غٌش ٘لٙء٘ ,لإ ًٍمّٗ جوفذش
ئوى أُ ًضٙلأ٘ ,وَ ًّضذش فٍ ؽٙجص جوٍعك
ِىٌٖح أُ ًم ُٙوذعٍٖح ِىى غٌش وٖش ٘وٌغ
لزون جوخفحف ,لأُ وذعٍٖح ٌٙكٙف ِىى
جخضٌحسٓ ,لأِٗ لإ ضر٘سز صذِ ٙئوى وذعٍٖح ِىى
غٌش ٘لٙء25وزون فحفضشكح
 .:غعي جوّصرجٌِس ٌْ جوقٌن ٌْ٘ جوؾّحدس
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ :كحه جدْ جوقحظًَ :ؾذش
جوٍعىَ جٌشأصٗ جوّصرجٌِس ِىى جوغعي ٌْ
جوقٌن٘ ,لإ ًؾذشٕح ِىى جوغعي ٌْ جوؾّحدس,
٘فٍ للإ جوٍٙلٌّْ فٖ ٙئؽذحس ِىى غعي
26
وٌعط دٍخحوذس دٗ؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أُ جوٍعىَ لإ ًؾٙص وٗ ٘هء
ص٘ؽضٗ فضى صغضعي ٌْ جوقٌن ,فىٍح لحُ
جوقٌن ٌحِّح ٌْ جوًٙء لحُ وٗ ئؽذحسٕح ِىى
جوغعي وٌعضٙفٍ فقٗ ٌْ جوٙهء ,ألإ صش ٚأِٖح
 9<9ه انظر ترجمته فً  :ترتٌب المدارن ( ,)64577الدٌباج
المذهب ( ,)94798وسٌر أعالم النبالء ( ,)<4950والجمهرة فً
تراجم الفمهاء المالكٌة ()54978

 24نهاية المحتاج اىل رشح المنهاج :يف الفقه عىل مذهب االمام
الشافع.567 ,500< ,
ي
25

فً األصل لبسهما مولوف على غٌر وضوء ,وذلن وواضح أن
لفظة (مولوف) ممحمة بصورة تخل بالنص
26
سبحان ،جعفر ,المبسوط يف أصول الفقه.567 ,
ي
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لإ ًفك جوف ٌْ ًٙشيء ٌْ ؽّعٗ ٍِذج لإ
ًفك ٌْ ظٖ٘ ،)ٓٙكٌي ًفىش فٍ جوفشك دُ٘
جوضىٌ٘ .ُٙح رٕر ئوٌٗ جوؾٍٖٙس ٕ ٙجوشجؽك
وىخذش جوعحدق ِٕ٘ ٙحً فٍ لي ـٌحً ،دي كذ
٘سد ٌح ٕ ٙأصرـ ٌْ ٕزج جوخذشٌ ٕٙ٘ ،ح س٘جٓ
جدْ خضًٍس ٘جدْ فذحُ ٘جوقحلَ ٌْ فذًػ أدٍ
ٕشًشز سضي هللا ِّٗ ٌشفِٙح ٌْ" :أفىش فٍ
ؼٖش سٌمحُ ِحظٌح فلإ كمحء ِىٌٗ ٘لإ لفحسز"،
٘ئرج جِضفى ِّٗ ٘ؽٙخ جوقمحء فٍ سٌمحُ فٖٙ
30
فٍ غٌشٓ أفش ٚدحلإِضفحء.
 .96ـلإز جوفشًمس دضٌٍَ جوّحفىس٘ ,ـلإز
31
جوّحفىس دضٌٍَ جوفشًمس
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ  :كحه جوقحضي  :صفىى
جوّحفىس دضٌٍَ جوفشًمس٘ ,لإ صفىى جوفشًمس
دضٌٍَ جوّحفىس٘ ,جومي ـلإز؟!
جوفشق دٌٍّٖح  :أُ جلأـٙه ٌذٌّس ِىى أُ
جوّٙجفي صذْ وىفشجةن ,لإُ جوفشًمس ٍٕ جلأـي
٘أك ,ٚٙفىٍح لحُ ألأٌش لزون ؽحص أُ صفىى
جوّحفىس دضٌٍَ جوفشًمس لأِٖح صذْ وٖح٘ ,وَ ًؾض
أُ صفىى جوفشًمس دضٌٍَ جوّحفىس ,لأُ رون
خلإف جلأـٙه ,ئر صقفي جوفش ًمس فٌّتز صذّح
وىّحفىس.
صّىٌق,ئُ ٌعأوس ـلإز جوفشًمس دضٌٍَ جوّحفىس,
٘ـلإز جوّحفىس دضٌٍَ جوفشًمس ,ؼذٌٗ دٌّس سفْ
جوقٌن ٌِ٘س سفْ جوؾّحدس  ,فمحُ فمٍٗ أٍَِ
ٌْ فمَ جوؾّحدس ,ئرج لحُ أك ٚٙكذ صَ صّفٌزٓ ٘
وَ صّذ ّٕحك فحؽس وضّفٌز جلألّف.32
33
لضحخ جوضلحز
 .97صلحز جوٌّْ ٘صلحز جوقشظ ٌْ جوذًْ
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ  :كحه ٌحون  :جوذًْ ٌعقي
وضلحز جوٌّْ٘ ,غٌش ٌعقي وضلحز جوقشظ
٘جوٍحؼٌس٘ ,جومي صلحز؟!
وفشق دٌٍّٖح  :أُ صلحز جوقشظ ٘جوٍحؼٌس ئوى
جلؤٌحً ٌٙلِىس ,فى ٙؽّي جوذًْ ٌعقىح وضلحصٖح
نهاية المحتاج اىل رشح المنهاج.567 ,
31
ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad Akhḍarī,
كشناوي ،دمحم المنتق , and Muntaka Coomasie,مخترص
(بيوت :الدار العربية للطباعة
األخرصي :يف مذهب اإلمام مالك ر
ر
والنش والتوزي ع.67 ,)9<;7 ,،
32
بٌان صادر من مألف الممالة فً الفروق الفمهٌة مع فضٌلة د.
ماوردي دمحم
33
جأء العنوان فً األصل بعد لوله (فرق بٌن مسألتٌن) ,فأورجعته
إلى مكانه
30
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جوٍٙلٌّْ فٌٖ ٙحظك ِىى فحةي دُ٘
جوذصرز؟!
جوفشدٌٍّٖح :أُ ؼّش جوشأط أـي دّفعٗ ٘وٌغ
دذذه ٌْ غٌشٓ٘ ,ئرج ٌعك ِىٌٗ عَ صأه فقذ
ظقي جوغشك ٌّٗ ,لٍح و ٙغعي ٘ؽٖٗ عَ
ظقىط ؽىذصٗ ,لأِٗ ٌضّىق دٗ٘ .وٌغ لزون
جوخفحُ ,لأٍِٖح دذه ٌْ جوشؽىٌْ٘ ,جوذذه ًذىي
فمٍٗ دٍٖٙس ٌذذوٗ ,فارج ٌعك ِىى جوخفٌْ
٘خىٍّٖح ,غعي سؽىٌٗ ,لأِٗ كذ دىي فمَ رون
جوٍعك.
٘كٌي:لأُ جوٍعك ِىى جوخفٌْ وَ ًشفْ جوقذظ
ِْ جوشؽىٌْ٘ ,ئٍِح ؽحصش جوفلإز دٗ وىطر٘سز,
لحوضٌٍَ جوزي لإ ًشفْ جوقذظ ٘ئٍِح ًذٌك
جوفلإز٘ ,جوٍعك ِىى ؼّش جوشأط ًشفْ جوقذظ
ِْ جوشأط ,فحفضشكح.
 .99جوضّفي كحِذج ٘جوضّفي ٌمىؾّحً٘ ,ضّفي
كحِذج٘ ,فٍ للإ جوٍٙلٌّْ كذ ٘ؽذ جوضّفي
ِىى خلإف جوقٌحً؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أُ جوؾىٙط أفذ أسلحُ جوفلإز
فحه جلإخضٌحس فؾحص جوضّفي دٗ٘ ,وٌغ لزون
جلإلىؾحُ لإِٗ وٌغ دشلْ وىفلإز ٌْ جوضش ِفٗ,
فىَ ًؾض جوضّفي دٗ ,فحفضشكح ٘هللا أِىَ.
29
 .95جوملإً فٍ جوفلإز ٘جوقذظ
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ  :كحه ٌحون :ئرج صمىَ ٍِذج
فٍ جوفلإز دىىط ـلإصٗ٘ ,ئرج صمىَ ظٖٙج وَ
صذىي٘ ,ئرج أفذظ دىىط ـلإصٗ ِىى لي فحه
ظٙجء لحُ ٍِذج ج٘ ظٖٙج ج٘ غىذس ,فعح٘ي فمَ
جوٍّذ ٘فحسق فمَ جوعٖ٘ ٙجوملإً  ,للإً ٘فذظ
٘ؽذ فٍ جوفلإز؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أُ جوملإً غٌش ٌّحف وىفلإز
فأفعذٕح ِىى أي فحه ٘ؽذ لإ صش أُ جوفًٙ
ًفعذ ئرج ٘ؽذ فٌٗ جلألي ِىى لي ٘ؽٗ لأِٗ
ٌّحف وٗ فٖزج جفضشكح
صّىٌق فٍْ ألي أ٘ شرخ ـ ِحظٌح ـ ٕ٘ ٙـحةَ،
فلإ ًفىش دزون ٘ـٌحٌٗ ـقٌك ،وقٙوٗ ـىى
هللا ِىٌٗ ٘ظىَِ ٌْ" :سي ٕ٘ ٙـحةَ فألي أ٘
شرخ فىٌضَ ـ ،ٌٗٙفاٍِح أوٍّٗ هللا ٘ظقحٓ"
ٌضفق ِىٌٗ٘ .لإ فشق دٌْ ـٌحً سٌمحُ أ٘
جوقمحء أ٘ جوّزس أ٘ جوّحفىس٘ ،ئوى ٕزج رٕر
ؽٍٖٙس إٔي جوّىَ٘ .كحه ٌحونً( :فىش ،لأُ ٌح
29

Wahba az-Zuḥailī, al-Waǧīz fi ’l-fiqh al-islāmī
(Dimašq: Dār al-Fikr, 2005), 223.
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فى ٙؽّي صلحز جوفحةذز فٍ جوٍحؼٌس ِىى فٙوٖح
لأضر رون دٗ ,لإِٗ كذ ًقٙه فٙوٖح فٍ ٘ظي
جوعّس.فحفضحؼ ئوى أُ ًخشؼ ِّذ رون أ٘ صعقي
صلحصٖح ,فىٍح وقق فٍ رون ٕزٓ جوطر٘سز ؽّي
فٙوٖح فٙه جلأـي جوزي ِّذٓ٘ ,37وٌغ لزون
جوٌّْ ,لأُ صلحصٖح ئوى سدٖح٘ ,جلأـي أُ لي صلحز
ئٍِح صعضقق ِّذ فٙوٖح ٘لإ ضر٘سز دأسدحدٖح ئوى
صقذًٍٖح كذي رون لٍح دحوٍحؼٌس ,فحفضشكح.
 .9:جِضضجُ ٌحه أً جوٙوذ ٘جوٍذدشز ٌ٘حه جوٍمحصر
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ  :كحه جوقحضيً :ؾٙص وىعٌذ
أُ ًّضُ ٌحه أً ٘وذٓ ٌ٘ذدشٓ٘ ,لإ ًؾٙص وٗ جِضضجُ
ٌحه ٌمحصذٗ٘ ,جومي ٌٍّ ُٙدٌّٗ؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أُ جوٍمحصر كذ ففي وٗ ِقذ
فشًس٘ ,فٍ جِضضجُ ٌحوٗ ِقمٖح ,لأِٗ ًإدي ئوى
صّؾٌضٓ٘ ,وٌغ لزون أً جوٙوذ ٘جوٍذدِشز ,لأِٗ
جوقشًس ئٍِح ففىط وٍٖح ٌْ ؽٖس جوعٌذ ٘وٌغ
وٗ فٍ جِضضجُ ٌحوٗ ِقن وٖح ,لأِٗ لإ ًإدي ئوى
ئدىحه فشًضٗ٘ ,جومضحدس ئٍِح لحِط ِىى ِفعٗ
وٌقشص دٖح ٌّفّس ِفعٗ ٘ ,فٍ جِضضجُ ٌحوٗ خلإف
رون٘ ,وٌغ لزون أً جوٙوذ٘ ,جوٍذدشز ,فحفضشكح.
لضحخ جوّمحـ
;.9ئخذحس ِْ جوشؽّس ٘جوِٙذ دٖح:
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ  :كحه ِذذ جوٍىن دْ
جوٍحؽؽ 38ُٙئرج كحه جوٍى ِىِق جوشؽٍّ لإٌشأصٗ:
ئرج لحُ غذج فقذ أسؽّضن ,وَ صمْ ٘سؽّس٘ .ئرج
أن انمشء إرا كبن ٔمهك وصبة مبشٕخ أَ تجبسح،
َاستفبد خالل انحُل شٕ ًئب مه جىس مبنًِِ ،ثسجت
إسث أَ ٌجخ َوحُ رنك ،فإوً ال ٔضكًٕ حتّ ٔحُل عهًٕ
انحُل عىذي؛ نمب سَِ انتشمزْ َأثُ داَد َاثه مبجً
مه حذٔج اثه عمش سضٓ هللا عىٍمب ،أن سسُل هللا
صهّ هللا عهًٕ َسهم قبل :مَه ْ
استفَب َد مَبال ً فال َ صكب َح
ح ُْ ُ
حتّّ َٔ ُ
ّ
ً ان َ
حُ َ
ً َ
ل عىذ سثًٌَ .زا ثخالف
ل َعهَ ْٕ ِ
َعهَ ْٕ ِ
انىتبج َانشثح ،أْ أن مب ٔحصم مه انضٔبدح فٓ انىصبة
ثسجت تُنذ انمبشٕخ أَ سثح انتجبسح ،فإوً ال ٔشتشط
أن ٔحُل عهًٕ انحُل ،ثم حُنً حُل أصهً إن كبن
أصهً وصبثًب .قبل صبحت انمقىع :فإرا استفبد مبال ً فال
صكبح حتّ ٔتم عهًٕ انحُل إال وتبج انسبئمخ َسثح
انتجبسح ،فإن حُنٍمب حُل أصلهما إن كبن وصبثًبَ ،إن
نم ٔكه وصبثًب فحُنً مه حٕه كمم انىصبة .اوظش
اإلوصبف (.)/3/3
38
هو عبد اللمن بن عبد العزٌز بن عبد هللا بن أبً سلمة مٌمون
أبو مروان مولى لبنً تٌم من لرٌش ,مدنً فمٌه ٌعرف بابن
الماحشون وتعن المورد الفارسٌة تفمه بمالن بن أنس وغٌره .لٌل
إنه عمى آخر عمره توفً سنة  596ه انظر  :ترتٌب المدارن
( )96946والدٌباج المذهب ( ):0945وسٌر أعالم النبالء
(< )90468وتهذٌب التهذٌب ( )9470:وجمهرة تراجم الفمهاء
المالكٌة ()94:<0
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لأدي رون ئوى ئظقحوٖح ؽٍىس ,لأُ لإ ًؽحء أفذ
ألإ ًخشؼ صلحز ئلإ جدِى أُ ِىٌٗ دًّح ,فىٍح لحُ
جلأً لزون وَ ًعقي جوذًْ صلحز رون.
٘صلحز جوٌّْ ٌٙلىس ئوى أسدحدٖح فىَ صىقق جوٍّس
فٍ رون لٍح وققط فٍ جوقشظ ٘جوٍحؼٌس ,لأُ
جلإدِحء لإ ًٙؽذ فٌٍٖح ,ئر وٌغ عَ ٌىحور دٖح,
فأظقي جوذًْ صلحصٖح  ,ففضشكح.34
 .98صلحز جوٌّْ ٘صلحز جوٍّذُ ٌْ جوذًْ
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ :كحه ٌحون :جوذًْ ٌعقي
وضلحز جوٌّْ ٘غٌش ٌعقي وضلحز جوٍّذُ,
٘للإٍٕح ٌِْ ٘فمٍٍٖح فٍ جوّفحخ ٘جفذ,
٘جٕىٖح ٌإصٍِّ ُٙىٌٖح؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أُ جوٍّذُ كذ أخز ؼذٖح ٌْ
جوضسُ لأِٗ ِذحش٘ ,جوذًْ غٌش ٌعقي وضلحز
جوقشظ ٘لإ ًّضٍش دٗ فىٙلإُ جوقٙه٘ ,وٌغ
لزون غٌشٓ ,لأِٗ وَ ًأخز ؼذٖح دٗ
فاُ كٌي  :فاُ جوٍّذُ أخز ؼذٖح دحوضسُ لٍح
كىط ٘وٌغ لزون غٌشٓ ,لأِٗ أخز ؼذٖح دحوٌّْ,
َ
فىَ سؽقط أفذ جوؽذٌْٖ ِىى جلآخش داًؾحخ
35
جوضلحز؟!
كىّح وٗ  :لأِٗ وٍح أخز ؼذٖح دحوضسُ أ٘ؽذّح فٌٗ
جوضلحز ,لأِٗ فٍ رون جفضٌحوح وىٍعحلٌْ٘ .أًمح
فاُ ؼذٖٗ دحوضسُ أك ٌْ ٚٙؼذٖٗ دحوٌّْ ,لأِٗ
ًعضفحد لحظضفحدصٗ ٘لإ ًّضٍش دٗ فٙلإ,
36
فحفضشكح.
 .99ئظضفحدز ٌحؼٌس فٙق جوّفحخ ٘ئظضفحدز
ٌِْ
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ  :كحه ٌحون :ئرج جظفحد
ٌحؼٌس ِّ٘ذٓ ِفحخ لٍٖح ئوى ٌح ِّذٓ
فضلحٕح ِىى فٙوٖح٘ ,ئرج جظفحد ٌِّح ِّ٘ذٓ
ِفحخ وَ ًمَ جوفحةذز ئوى ٌح دّذٕح٘ ,صلى
لي ٘جفذ ِىى فٙوٗ٘ ,فٍ للإ جوٍٙلٌّْ فٍٖ
فحةذز ٌْ ٘ؽٙد جوّفحخ؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أُ صلحز جوٍحؼٌس جوعحٍِ ٕٙ
جلأخز وٖح٘٘ ,كط خش٘ؽٗ ئٍِح ٕ٘ ٙكط ٘جفذ,
34

حكومة المدٌنة فادنغ أخذت الزكاة بالموة ال ٌعتمد على المرآن
والسنة وألوال العلماء  ,وٌتم هذا االمر اٌضا فً الجامعة اإلسالمٌة
الحكومٌة اإلمام بنجول فادنغ.
Akhḍarī, 35كشناوي ،دمحم المنتق , and Coomasie,مخترص
األخرصي.80 ,
36
الجبىل“ ,بيع اإلنسان ما ليس عنده  :دراسة
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خالد بن ز
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صض٘ؽط فلإِس فٍٖ وحوق ,فىضٌٗ رون ,فىزون
40
جفضشكح.
 59دشأز جوشفَ دٙلْ جوقٍي
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ  :كحه جوقحضي٘ :لْ جوقٍي
ًذشب ٌْ جوض٘ؽٌْ ,ظٙجء لحُ ٌْ جلأ٘ه أ٘ ٌْ
جلآخش ِىى ـقٌك ٌْ جوٍزٕر ,كحه دمحم جدْ
جوٍٙجص:س٘جٓ أؼٖر ِْ ٌحون٘ :ئرج لحُ جوقٍي
ِ
ٌْ صِى وَ ًذشأ ٌْ ِذز ٘ؽذط ِىٌٖح ٌْ
ولإق أ٘ ٘فحز٘ ,فٍ للإ جوٍٙلٌّْ كذ ٘ؽذ
٘لْ فٍٍي ًذشب جوشفَ؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أُ جوقٍي ئرج لحُ ًؽذٗ لإ فقح
ٌٍْ ٘ؽذط جوّذز ِىٌٗ أ٘ ٌّٙؽذط ِىٌٗ ِْ٘
غٌشٓ لحُ رون ٌٙؽذح وىخش٘ؼ ٌْ جوّذز وقشٌس
جوٍحء٘ ,وٌغ لزون جوضِى لأٌٗ لإ فشٌس وىٍحء
فٌٗ  ,فىَ ًضقن دٗ ِذز
٘لإُ جوّذز كذ ؽٍّط ِذحدز ٘جظضذشجء٘ ,جوضِى
ئٍِح ًٙؽر جظضذشجء فقي ,فىَ صضذجخي جوّذز
جوضٍ ؽٍّط جوّذحدز ٘جلإظضذشجء ٌْ ٌح ٕٙ
جظضذشجء ,ففشق جوفشق جلأ٘ه ٕ ٙجوقٌحط؟
لضحخ جوؾٖحد
٘ .55لإء جوٍعىَ ٘٘لإء جوٍّضق
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ :كحه جدْ جوقحظَ :ئرج دخىط
جوٍشأز ٌْ إٔي جوقشخ ئوٌّح دأٌحُ فأظىٍط,
فٙلإؤٕح لإٔلإ جلؤظلإً ,فاُ ظذٍ أدٕٙح دّذ
ؽش ٘لإء جدضّٗ ئوى ٌّضقٗ ,كحه :
رون عَ أِضق ِ
٘ئرج أِضق جوٍعىَ جوّصرجٍِ فىقق دذجس جوقشخ
ِحكمح وىّٖذ ,عَ ظذٍ فأِضقٗ ٌْ ـحس ئوٌٗ
ًم٘ ُٙلإؤٓ وىزي أِضقٗ آخشج ًّ٘ضقي ٘لإؤٓ ِْ
جلأ٘ه٘ ,فٍ للإ جوٍٙلٌّْ كذ عذط جوٙلإء؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أُ ٘لإ جلأدّس لحُ وىٍعىٌٍْ
وّذً ٌْ ًعضققٗ ٌْ ؽٖس جوقشجدس ,فىَ ٘ؽذ
رون41جِضقي ئوٌٗ٘ ,فٍ جوّصرجٍِ دحظذٍ كذ
دىي ِضقٗ جوزي لحُ ٌْ جوٍعىَ جلأ٘ه ,ـحس
لأِٗ ِذذ وَ ًّضق كي ,فمحُ ٘لإؤٓ وٗ فحفضشكح.
دحخ جوخٌحس فٍ جوذٌْ
 .56فذ٘ظ جوٙوذ فٍ أًحً جوخٌحس
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ  :س٘ي جدْ جوقحظَ أُ جوٙوذ
ئرج فذظ فٍ أًحً جوخٌحس لحُ وىٍؽضشي ئرج جخضحس
40

الشميي“ ,مدى أثر علم أصول الفقه
حكيم إبراهيم عبدالجبار
ر
عىل الفتوى  ,:دراسة تطبيقية ”,مجلة القلم, 57 ,509: ,
doi:10.35695/1946-000-008-007.
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كحه  :كذ لّط سجفّضن دحلأٌغ لح رون سؽّس,
٘فٍ للإ جوٍٙلٌّْ فٖ ٙئخذحس ِْ ٌشجؽّس؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أِٗ ئرج ِ ِىق جوٍشجؽّس دٙكط ًأصٍ
٘جوِٙذ فٍ جوّمحـ لإ ًؾٙص,
فقذ ـحس ِ٘ذج,
ُ
٘جوشفّس ِمحـ ,جلإ صش ٚأِٗ ئرج كحه :ئرج لحُ غذج
فقذ ِقمضٖح أِٗ لإ ًمِ ُٙمحفح ,فارج أخذش ِْ
٘كط كذ ٌطى فىٌغ دِٙذ ٘ئٍِح ٕ ٙئخذحس ِْ
ٌشجؽّس كذ ؽشش وٗ فٍ جوّذز ,فمأِٗ كذ كحه:
كذ سجؽّضن فٍ جوقحه ,فحفضشكح
39
< .9ئخذحس جوٍشأز ِْ جِقمحء ِذصٖح
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ :كحه ئدْ كحظَ :ئرج كحه كذ
سجؽّضن ,فقحوط :كذ جِقمط ِذصٍٍِ ,ش ئوى
جوٍذز ئُ لحُ ٌغىٖح ًقطي فٌٗ جوٍذز ـذكط,
٘ئُ وَ صمْ صّقطي فٍ ٌغٖح جوٍذز وَ صفذق,
٘ئرج كحه  :كذ سجؽّضن ,فٍمػ عَ كحوط دّذ
رون دٙكط :ئِن كذ سجؽّضٍّ ٘كذ لحِط ِذصٍ
جِقمط وَ صفذق ٘وَ ًٍّش ئوى جوٍذز ٘فٍ
للإ جوٍٙلٌّْ ٍٕ ٌذٌِس لإِقمحء جوّذز؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أِٖح ئرج أؽحدط فٍ جوقحه وَ صضَٖ
ِىى لشجٌٕس ِمحفٗ فىٖزج ٍِش ئوى ٌح صذٌِٗ
ٕي ٍٕ ـحدكس أً لحردس؟ ٘وٌغ لزون ئرج
أؽحدط دّذ ٌطى ٌذز ٌْ للإٌٗ ,لأِٖح صضَٖ
ِىى ِمحفٗ أِٖح لحسٕس وٗ ,فىٖزج وَ ًٍّش ئوى
كٙوٖح٘ .فشق جدْ جوقحظَ دٌٍّٖح دحُ كحه  :فٍ
جوعمٙش كذ صغذط جوشؽّس فىَ ًقذي كٙوٖح,
فحفضشكح.
 .50جوٌٌٍْ دىلإق لي جٌشأز ًضض٘ؽٖح
فشق ًْ ٌعأوضٌْ  :كحه جوقحضي :ئرج كحه : /لي
جٌشأز أصض٘ؽٖح وحوق ئلإ ٌْ كذٌىس لزج أ٘ ٌْ
دٍّ فلإُ أ٘ ٌْ كشًس ًٌّّٖح وضٌٗ رون ,ئلإ أُ
ًم ُٙجوٍعضغّى ٌْ جوقذٌىس أ٘ جوقشًس وٌغ
فٌٖح ٌح ًضض٘ؼ ٌْ ـغش جوقشًس أ٘ كىس جوقذٌىس
فلإ ًىضٌٗ رون جوٌٌٍْ٘ .ئرج لحِط صعذ ِىى
ِفعٗ دحخ جلإدحفس ظقىط ٘وَ صىضً ٘لحُ لٍْ
َِ جوّعحء لىْٖ٘ ,ئرج وَ صمْ ًٌٍّٗ صعذ ِىى
ِ
ِفعٗ دحخ جلؤدحفس وضٌط ,فٍ جلأ٘ه كذ ٘ؽذ
جوعذ لأِٗ وَ ًقذس أُ ًضض٘ؼ ئلإ ٌْ صىن جوقشًس
أ٘ جوقذٌىس ,فٖ ٙلٍْ َِ جوّعحء فىَ صىضٌٗ
جوٌٌٍْ٘ ,فٍ جوٍعأوس جوغحٌِس وَ صعذ ِىى
ِفعٗ دحخ جلإدحفس ,لإِٗ دٍّضوس ٌْ كحه :ئُ
Akhḍarī, 39كشناوي ،دمحم المنتق , and Coomasie,مخترص
األخرصي.55; ,
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فحوذِٚٙ

فٌٍح

ًغحخ

ِىٌٗ

جوٍٙلٌّْ
ٌٙؽٙدز؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أُ جوٍشصْٖ غٌش أٌٌْ فىَ ًقذي
كٙوٗ فٌٍحه ًغحخ ِىٌٗ٘ ,جوٍذُ ٌإصٍْ لإفقٙه
كٙوٗ فٌٍح ًذٌِٗ ,ئلإ جُ ًٙؽذ خلإفٗ.
 .5:جوضّذي ِىى جوٙدًّس ِ٘ىى ٌحه جوقشجك
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ :كحه جوقحضي  :ئرج صّذ
جوٍٙدُ ِىى جوٙدًّس فحؼضش ٚدٖح صؾحسز فشدك
دٖح لحُ وٗ جوشدك٘ ,ئرج صّذي جوٍقحسك فٍ ٌحه
جوقشجك فحؼضش ٚغٌش جوزي أٌشٓ سخ جوٍحه
دصرجةٗ لحُ سخ جوٍحه دحوخٌحس دٌْ أُ ًمٍّٗ,
٘دٌْ جُ ًقشٓ ِىى جوقشجك ً٘قحظٍٗ جوشـ,
٘فٍ للإ جوٍٙلٌّْ جوضّذي ٌٙؽٙد؟!
43
جوذحخ جوقشك
; .5جلؤؽحسز دّفف ٌح ًذفْ
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ :كحه ٌحون ٌْ :دفْ ئوى
فحةن غضلإ ٘كحه :أظؾٗ عٙدح ٘ون ِفف جوغٙخ
٘وَ ًؾض٘, ,ئُ كحه وٗ  :أِعؾٗ ٘ون ِفف
جوغضه ؽحص٘ ,فٍ للإ جوٙلٌّْ فٍٖ ئؽحسز
دّفف ٌح دفْ؟!
جوفشق دٌٍّٖح :ئِٗ ئرج ؽّي ِفف جوغٙخ أؽشز
وغٍّٗ ففىط ئؽحسز دأؽشز ٌؾٖٙوس ,لإِٗ جوغٙخ
فٍ جوقحه غٌش ٌّى٘ ,ًٙئرج جظضأؽشٓ دّفف
جوغضه ففىط ئؽحسز ٌّىٌٙس ,فىٖزج جفضشكح,
٘هللا أِىَ
لضحخ جوغفر
< ٌْ .5خحه وَ ًٍىن
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ :كحه جوقحضي :ئرج خحه
جوغحـر جوغٙخ فلإ شيءوٗ ِىى سدٗ ئرج أخز
ٌّٗ ٌْ أؽش جوخٌحوس, ,ئرج دفْ جوقفحس ئوى سخ
جوغٙخ عٙخ غٌشٓ أ٘ جوضحؽش ئرج غىي فذفْ ئوٌٗ
عٙدح غٌش عٙدٗ جوزي دحِٗ فخحوٗ جوٍذف ُٙئوٌٗ,
فىٌغ وشدٗ أخزٓ ئلإ دّذ دفْ جوخٌحوس٘ ,ون
٘جفذ ٌَّٖ خحوٗ ٌحلإ ًٍىن
٘ .60هء جوؾحسًس جوٍٙصي دٖح
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جلؤٌمحء٘ ,ئرج ٕ٘ر وٖح ٌحه أخشؽط فأخز
وزون ِٙلح وَ ًمْ وٗ ئرج جخضحس جلؤٌمحء
٘جوؾٌٍْ ئٍِح ٘ؽذ فٍ أًحً جوخٌحس؟!
جوفشق دٌٍّٖح  :أُ جوٙوذ ٘كْ ِىٌٗ ِقذجوذٌْ,
فمحُ وٗ ئرج جخضحس جلؤٌمحء ,لأِٗ لحوّمٌّٖ ٙح,
ألإ صش ٚأِٗ ًّضق دّضقٖح٘ ,غٌش جوٙوذ لإ ًقْ ِىٌٗ
ِقذ جوذٌْ لأِٗ ٌّففي ٌّٖح فىَ ًمْ وٗ,
فحفضشكح.
 .57جوخٌحس فٍ جوّمحـ ٘جوذٌْ
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ :كحه ٌحون :لإ ًؾٙص جوخٌحس
فٍ جوّمحـ ً٘ؾٙص فٍ جوذٌْ٘ ,للإٍٕح ِقذ
ٌّح٘لس؟!
جوقشق دٌٍّٖح  :أُ جوذٌْ ٌذٍّ ِىى جوٍمحًعس
٘جوٍغحدّس فؾّي جوخٌحس فٌٗ وتلإ ًذخي جوغذْ
ِىى أفذ جوٍضذحًٌّْ٘ ,جوّمحـ ٌذٍّ ِىى
جوٙـىس ٘جلأوفس فىَ ًقضؿ فٌٗ ئوى جوخٌحس.
لأُ جوخٌحس ئٍِح ؽّي فٍ جوذٌْ وٌخضذش ئوى
جوٍذٌْٕ٘ ,زج جوٍّّى غٌش ٌٙؽٙد فٍ جوّمحـ,
فىٖزج جفضشكح ٘هللا أِىَ
دحخ ٌْ لضحخ جوّمحـ
42
 .58جوّمحـ دٍقشً ٘جوخىْ دٗ
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ :كحه ٌحون :ئرج صض٘ؼ جوشؽي
جوٍشأز ِىى خٍش أ٘ خّضًش فعخ جوّمحـ كذي
جوذخٙه ,فارج خحوّٖحدزون ٌطى جوخىْ ٘سد ٌح
أخز٘ ,فٍ للإ جوٍٙلٌّْ فِٖ ٙقذ؟ِ
جوفشق دٌٍّٖح :أُ جوخىْ ولإق لإًفضقش ئوى
دمْ ,لأِٗ خش٘ؼ جوذمْ ِْ ٌىن جوض٘ؼ فىَ
ًفعذ ٘فعذ جوّٙك٘ ,وٌغ لزون ِقذ جوّمحـ
لأِٗ ًفضقش ئوى جوّٙك٘ ,لإخٍش ٘جوخّضًش وٌغ
دّٙك ,فىَ ًفك جوّقذ.
٘أًمح :فاُ جوخىْ ولإق٘ ,جوىلإق لإ ًٍمْ
سفّٗ دّذ ٘كِ٘ ,ِٗٙقذ جوّمحـ ًٍمْ سفّٗ,
فىٖزج جفضشكح٘ ,هللا أِىَ
لضحخ جوٙدًّس
 .59دِ ٚٙصىف جوٙدًّس ِّذ جوٍٙدُ ِّ٘ذ
جوٍشصْٖ
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ  :كحه ٌحون :ئرج أدِى
جوٍضشْٕ صىف جوشْٕ ٌٍٕ٘ ٙح ًغحخ ِىٌٗ وَ
ًقذي كٙوٗ ٘وضٌٗ جوغشً, ,غزج جدِى جوٍٙدُ
صىف جوٙدًّس لحُ جوقٙه كٙوٗ ٘ :فٍ للإ
42
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ٌْ ٌحةٗ ,وَ ًؾض أُ ًّقذ ِىٌٖح ِقذ جوّمحـ فٍ
جوّذز غٌش جوض٘ؼ.
٘لأُ جوّذز فٍ فق جلإص٘جؼ ٘جوصرجء
فٍ فق جوعٌذ ,فحفضشكح.
45
ِ .65ذز جلأٌس ٘جوقشز فٍ جوٙفحز
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ:كحه جوقحضيً :ؾر جلؤفذجد
ِىى جلأٌس جوٍضٙفٍ ِّٖح ص٘ؽٖح ِ٘ىى جوقشز,
ٍٕ٘ح فٌٗ ظٙجءِ٘ ,ذز جلأٌس ِفف ِذز جوقشز,
فعح٘ ٚدٌٍّٖح فٍ جلؤفذجد ٘فشق دٌٍّٖح فٍ
جوّذز٘ ,جومي ًؾر ِىى جوض٘ؼ؟!
جوفشق دٌٍّٖح :أُ جلؤفذجد ئٍِح ٕ ٙجلإٌضّحُ ٌْ
جوىٌر ٘وذغ جوٍفذغحشٕ٘ ,زج جوٍّّى
ًعضٙي فٌٗ جوٍذز جوىًٙىس ٘جوقفٌشز ,ألإ صشٚ
أُ جلؤفشجً وٍح ٌّْ فٌٗ ٌْ جوىٌر جظض ٚٙفٍ
رون لغٌش جلؤفشجً ٕ٘ ٙجوقؿ٘ ,كفٌشٓ ٍٕ
جوٍّشز٘ ,وٌغ لزون جوّذز ِفعٖح ,لأُ جلأٌس
فذٕح ِفف فذ جوقشز٘ ,جوّذز فٍ ٌّحٍِ
جوقذ٘د 46فىٖزج جظضًٙح فٍ جلؤفذجد ,فحفضشكح فٍ
جوّذز ٘هللا أِىَ.
دحخ جوذٌْ جوغشس
 .66دٌْ جلآدق ٘جوؽحسد ٘دٌْ ٌىن جوغٌش
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ :كحه ٌحون :لإ ًؾٙص دٌْ
جلآدق ٘جوؾٍي جوؽحسدً٘ ,ؾٙص دٌْ ٌىن جوغٌش
ً٘ٙكف ِىى ئؽحصز سدٗ٘ ,فٍ للإ جوٍٙلٌّْ
جوغشس.
جوفشق دٌٍّٖح :أُ جلآدق ٘جوؽحسد غٌش ٌقىُٙ
ِىى ٘ؽٙدٍٕح فحه جوّقذ ٘لإ ٌقذ٘س ِىى
صعىٌٍٖح ,فىَ ًؾض دٌّٖح٘ ,وٌغ لزون دٌْ ٌىن
جوغٌش لأِٗ ٌٙؽٙد فحه جوّقذ٘٘ ,كٙف ِفٙر
جوذٌْ ِىى ئؽحصز سدٗ لإًٍّْ ؽٙجصٓ ,لأُ لحوخٌحس
جوزي لإ ًٍّْ ـقس جوذٌْ ,كحوٗ دّن أـقحدّح.
٘جلإؽٙد أُ ًقحه :ئُ دٌْ جلآدق٘ ,جوؾٍي جوؽحسد
ئٍِح وَ ًؾض لأِٗ ِىى ٌىن سدٗ فٍ فمَ جوضىف,
ٌ٘ح ٕزج ظذٌىٗ فلإ ًفك دٌّٗ٘ ,وٌغ لزون
دٌْ ٌىن جوغٌش ,لأُ ٕزج جوٍّّى غٌش ٌٙؽٙد
47
فٌٗ فىزون جفضشكح.
 .67جلآٌش دذٌْ ظىّس ٘جلآٌش جوضضً٘ؿ

فشق دٌْ ٌعأوضٌْ :كحه جوقحضي٘ :ئرج ٘ـي وٗ
دؾحسًس فٙوتٖح كذي ٌٙش جوٍٙصي ,كحه ٌحون
٘سفٍٗ هللا ِ :ىٌٗ جوقذ ,فاُ ٘وتٖح دّذ ٘صٗ فلإ
فذ ِىٌٗ ,ظٙجء لحُ وٗ ٌحه ٌأٌ ُٙأ٘ لإ ٌحه
ِ
وٗ٘ ,فٍ للإ جوٍٙلٌّْ كذ ٘وث ٌح أ٘صى وٗ
دٗ.
جوفشق دٌٍّٖح :أُ جوٙـٌس ئٍِح ًغذط فمٍٖح
جوٍٙش ,دذوٌي أُ وىٍٙصي أُ ًشؽْ فٌٖح٘ ,ئرج
٘وث كذي جوٍٙش فقذ ٘وث ٌْ لإ ؼذٖس وٗ
فٍ ٌىمٗ٘ ,وٌغ لزون دّذ جوٍٙش ,لأُ
جوٙـٌس كذ عذط فمٍٖح ,فارج ٘وث فقذ ٘وث
ٌح وٗ فٌٗ ؼذٖس فىَ ًمْ ِىٌٗ شئ٘ ,ئُ ؽحص جُ
لإ ًم ُٙوٗ ,جلإ صش ٚأِٗ و ٙجؼضش ٚأفذج ٌٍْ
ًّضق ِىٌٗ لإخضٗ ٌْ جوشلحِس ,فٙوتٖح وٍْ
ًمْ ِىٌٗ وؽذٖس جوٍىن فمزون ّٕٖح ,فحفضشكح,
٘هللا أِىَ
لضحخ جوّذد
 .69شرجء جلأٌس جوٍّذز ِ٘محفٖح
فشق دٌْ ٌعأوضٌْ :كحه جوقحضيً :فك شرجء
جلأٌس جوٍّضذز٘ ,لإ ًفك ِقذ جوّمحـ ِىٌٖح,
٘فٍ للإ جوٍٙلٌّْ ِٕ ٙقذ ٌّح٘لس.
جوفشق دٍّٖح :أُ جوٍقفٙد ٌْ ِقذ جوّمحـ
جلإظضٍضحُ دحوٙهء٘ ,جلإظضٍضحُ ٌٍّ ٌّٗ ُٙفٍ
جوّذز ,فىَ ًفك فٌٗ ِقذ جوّمحـ لٍح كىّح فٍ
جوٍقشٌس ,لأُ جوٍقفٙد ٌْ جوّقذ جلإظضٍضحُ,
٘جلإظضٍضحُ ٌٍّ ُٙفٍ فحه جلإفشجً ٘وٌغ
لزون فٍ جوصرجء ,لأُ جوذٌْ جوٍقفٙد ٌّٗ
جوٍىن٘ ,جوٍىن ًضمٍْ جلإِضفحُ دٙؽٙدٓ
جوٍّحفْ لىٖح٘ ,جلإظضٍضحُ دجخي ِىى ظذٌي
جوّفْ لإ أِٗ جوٍقفٙد ,ألإ صش أِٗ ًفك ٌىن ٌْ
لإ ًؾٙص وٗ ٘وإٕح ٌغي أخضٗ ٌْ جوشلحِس
٘خحوضٗ ٍِ٘ضٗ ٌْ جوّعر٘ ,ئُ لحُ جوّمحـ
44
ٌّّقذج٘ ,لإ ًفك ِقذ جوّمحـ ِىٌْٖ.
٘لأُ جوضضًؿ ئٍِح ٌّْ ٌّٗ فٍ جوّذز
لأؽي فعحد جلإِعحخٕ٘ ,زج جوٍّّى ٌّذً٘
فٍ جوصرجء ,لأِٗ لإ ًإدي ئوى فعحد جلأِعحخ.
٘لإِٗ وٍح ؽحص دٌْ جلأٌس كذي أُ ًعضذشةٖح جوعٌذ
ٌْ ٘وتٗ ,ؽحص جُ صذحُ جلأٌس ٌْ جوض٘ؼ٘ ,وٍح وَ
ًؾض أُ ًّقذ ِىٌٖح ِقذ جوّمحـ كذي أُ ًعضذشةٖح

45
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ٌْ ئرج أٌشٓ دذ:  كحه جوقحضي:ٌْفشق دٌْ ٌعأوض
 ٘ئرج,ٌْظىّس ٌْ جوعىْ لحُ رون أٌشج دحوذ
وٌٖح فٍ جوضضً٘ؿ وَ ًمْ رون ئِحٙأرِط جوٍشأز و
 ٘للإٍٕح ِقذ,ٓوٗ فٍ كذن جوٍٖش ئلإ ئُ صزلش
!ٌّح٘لس؟
 أُ ِقذ جوذٌْ ٌفضقش ئوى جوزلش:جوفشق دٌٍّٖح
,ٍْ فمحُ جلؤرُ دحوذٌْ ئرِح وٗ دقذن جوغ,ٍْجوغ
َِ٘قذ جوّمحـ غٌش ٌفضقش ئوى رلش جوٍٖش فى
ُ ٘لأ,ًمْ جلؤرُ فٌٗ ئرِح دقذن جوٍٖش
 فمحُ جلؤرُ فٌٗ ئرِح,ٍْد ٌْ جوذٌْ جوغٙجوٍقف
ٌّٗ دٙ ِ٘قذ جوّمحـ جوٍقف,ٌٗد فٙدحوٍقف
ُ ٘جلأوفس دُ٘ جوغشك فىَ ًمْ جلؤر,ـىسٙجو
َ ٘هللا أِى, فحفضشكح,فٌٗ ئرِح وقذن جوغشك
 خضحً جوذقػ.د
ًدّذ جومؽف ِْ لضحخ جوفش٘ق جوفقٌٖس ولإٌح
ٕحخ دْ ِىىٙجوفقٌٗ جوقحضي أدٍ دمحم ِذذ جو
 أُ ٕزج,دْ ِصر جوذغذجدي ٘فٍٗ هللا صّحوى
 لضحخ ؽٌذ ِىى جوشغَ ٌْ أِٖح لضحخٕٙ جومضحخ
ي ِىىٙ٘ومّٗ لغٌش فحةذز ً٘قض
وىٌف
ٗجِر جوفقٗ جلؤظلإٌٍ فٍ وٌحصٌٙخضىف ؽ
ِس ٌْ جوفش٘ق جوقٌٖس جوٍضؽحدٖسِّٙس ٌضٌٍٙؾ
جلإَٔ ٌْ رون, َسز ٌ٘خضىف فٍ جوقمٙفٍ ـ
 ًضَ صٌٍَّ جومضحخ دؽمي ٌّففي ٌ٘عضقي،
 داٌمحُ ٕزٓ جومضر.ٚلإ ًّمَ ئوٌٗ ٌذحفػ جخش
جظضفحدز ٌّٖح ٘جوقحق جفمحٌٖح فٍ دٍعأوس
.ًلإِق فٌٖح ٌْ جلإٌح
ْكحةٍس جوٍشجؽ
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َالوغزب عي فتآّ إفزٗق٘ا ّالوغزب فٖ فق
الوع٘ار. Vol. 8. 8 vols. 1 ج1-1 الٌْاسل
الوعزب ّالجاهع الوغزب عي فتآّ إفزٗق٘ا
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