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 :أهداف البحث 
لتفرع  نه و الكغــف    دور التكييف الفاه     الســةاســة الغــر ةة، الهدف الرئةح م  الدراســة هو  
 الثالثة اآلتةة: األهداف
 بةا  آلةة التكييف الفاه     السةاسة الغر ةة. .1
 توضةا دور األدلة ايجتهادةة    تكييف ذحيام السةاسة الغر ةة. .2
 تجلةة التنظير األصول  بفروع  اهةة معاصرة.    .1
 :تكمن أهمية موضوع البحث في النقاط اآلتية: أهمية البحث 
ضـــــم  ة، و ذحيامها تصـــــور ةســـــا د   ،  هو    الســــةاســـــة الغـــــر ةةالدور الكبير للتكييف الفاه   .1

 بدقة  لى الواقع المعاصر.ها حاق تنزللةمرونتها، و 
 بةا  آلةة التكييف الفاه ،  ه  تسا د    تاوةم ايجتهاد، وبعده    الزلغ والضالل. .2
تغــــــــتد الحاجة إلى التكييف الفاه     الســــــــةاســــــــة الغــــــــر ةة    زماننا هذا؛ لكثرة وقائعها، وتجدد  .1

  ليها و ق خطوا  دقةاة، وآلةة وازنة.    نوازلها،  يجيب
 :هيكلية البحث: وتشتمل على ثّلثة مباحث  

 المبحث األول: آلةة التكييف الفاه  للسةاسة الغر ةة.
 المبحث الثان : دور األدلة ايجتهادةة    تكييف ذحيام السةاسة الغر ةة.

 المبحث الثالث: تطبةاا  التكييف الفاه     السةاسة الغر ةة.
 المبحث األول

 ملية التكييف الفقهي للسياسة الشرعية
و  م  بد ذ  يتمَّ و ق آلةة معينة، تتك ي-ايجتهادم  ذغــــــيال  غــــــيال   با تباره-التكييف الفاه   إ 

ذغــار  وقد المعروضــة،ةســلكها المجتهد بلةة الوصــول إلى حيم غــر   للنازلة  اجتهادةة،مجمو ة خطوا  
اب  الاةم إلى هــذه الخطوا  باولــه: " وي يتمي  المفت  وي الحــاكم م  الفتوى، والحيم بــالحق؛ إي بنو ي  

لعالما ؛ حتى را  وام  الفهم، ذحدهما:  هم الواقع والفاه  ةه، واستنبا   لم حاةاة ما وقع؛ بالارائ  واألما
 .اةحةط به  لم  

لواقع، وهو  هم حيم هللا الذي حيم به    يتابه، ذو  لى لســـا  رســـوله    والنوع الثان :  هم الواجب    ا
، اذو ذجر   ةعدم ذجرل هذا الواقع، ثمَّ ةطبق ذحدهما  لى اآلخر،  م  بذل جهده، واستفر  وسعه    ذلك لم 

 .(1) العالم م  يتوصل بمعر ة الواقع والتفاه  ةه إلى معر ة حيم هللا ورسوله"
 إلى آلةة التكييف الفاه  المتمثلة    خطوا  ثالث: تغير-هللارحمه - عبارته 

                                                           

 .1/99م(، 2001هـ_1125)الااهرة: دار الحديث، ( اب  الاةم: اب  قةم الجوزلة، إ الم الموقعي     رب العالمي ، 1)
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 " هم الواقع ".  :وهو المراد باوله النازلة،تصور  األولى:
 وهو المراد باوله: " هم الواجب    الوقع". للنازلة،تحرلر األصل المغابه  الثانية:
طبق ذو ة باألصــــــــــل،بمعنى ذ  يلحق النازلة  "،ذغــــــــــار إليها باوله: " ثم ةطبق ذحدهما  لى اآلخر الثالثة:

 وتفصيل هذه الخطوا  ياآلت : الغر  ،األصل  لى النازلة؛ بلةة الوصول إلى الحيم 
 النازلة: تصور-أوالً 

"حصــــول  وهو: التصــــور،وقد ســــبق ل  بةا  معنى  الفاه ،وه  الخطوة األولى     ملةة التكييف 
دراك الماهةة م  العال،صورة الغ ا     ، والنازلة _يما تم  بةانها (1)غير ذ  ةحيم  ليها بنف  ذو إثبا " وا 

 .(2)ساباا _ ه : "الحادثة الت  تحتاج لحيم غر  "
وما دم  ذتحدث    الســـــــــةاســـــــــة الغـــــــــر ةة؛  إ  تصـــــــــور نوازلها ةعن : ذ  ةيو  المجتهد  الما  

ر ةحةط بحاائاها، وظرو ها، ومالبســـاتها، قبل إصـــدا  مةاا ،و هما   دقةاا ،بحوادث الســـةاســـة الغـــر ةة  لما  
 الحيم الغر    ليها.

إ  تصــــــور المجتهد للنازلة ذمر ضــــــروري ي بد منه؛ بلةة الوصــــــول إلى الحيم الحق، وقد ذرغــــــدنا 
  الواقعة،   ستفصال، وي ةفت   توى؛ إي بعد ايامنهج    سنته،  يا  ي ةصدر حيم  إلى هذا ال النب  

 ، وم  هذه المواقف  لى ســـبيل الذير ي الحصـــر حديث ثاب  ب  الضـــحاكا يامال  و همها  هم  
  :قال (

وِل  َِّ  ِد َرسةةةةةةةةةُ ٌل َعَلى َعهة  َذَر َرجةُ َة، َفَأَتى النَِّبىَّ  نةَ َحَر ِإِبًّل ِبُبَوانةَ َحَر ِإِبًّل  َأن  َين  ُت َأن  َأن  َفَقاَل: إني َنَذر 
َبُد؟ َقاُلوا: اَل، َقاَل: َهل  َكاَن ِفيَها ِعيٌد ِمن  ِبُبَواَنَة، َفَقاَل النَِّبىُّ  َثاِن ال َجاِهِليَِّة ُيع  : َهل  َكاَن ِفيَها َوَثٌن ِمن  َأو 

وُل  َِّ  ؟ َقاُلوا: اَل، َقاَل َرسةةُ َياِدِهم  رل فِ َأع  ََ ِلَنذ  نَُّه اَل َوَفا ِرَك؛ َفَِ ِف ِبَنذ  َيِة  َِّ، َواَل فِ : َأو  ِلُك ي َمع صةةِ يَما اَل َيم 
ُن مَدَم ( ا،  ةحةط بظرو هتفت  اســتفصــاي     الواقعة المســئول  نها م  المســ ،  اد اســتفصــل النب  (3)اب 
 ، قبل إصدار  تواه  يها.ومالبساتها 

الفتوى و   ليها،ظهر بباد  ايجتهاد الحيم  وا  -م  الوقائع  اا إلى ذ  يثير  وةغــــــــــير الحديث ذةضــــــــــ  
 النذر معروف حيمه م  وجوب الو اا  ذلك،، تظهر غير حةطة بهاالم والمالبســـــا  ذ  الظروف إي- يها

، وتخصــةصــه الميا  "بوانة"، يوهم بتاليد ذهل الجاهلةة، وهذا ةالب الحيم به، لك َّ اســتفتاا الرجل النب َّ 
 صال قبل بةا  الحيم.م  الوجوب إلى الحرمة إ  قصد األمر،  احتاج إلى استف

                                                           

 .91ه(،   1101، 1( الجرجان :  ل  ب  محمد ب   ل  الزل  الغرلف الجرجان ، التعرلفا ، )بيرو : دار الكتب العلمةة،  1)
 .191 ه(،1109، 2( قلعج  وقنيب : محمد رواح قلعج ، وحامد صادل قنب ، معجم للة الفاهاا، ) ما : دار النفائح،  2)
ُمر به م  295_  202( ذبو داود: سلةما  ب  األغعث األسدي السجستان ، )3) هـ(، سن  ذب  داود، يتاب األةما  والنذور، باب ما ي

 . 2/292، )دار الكتاب العرب (، وقال  نه األلبان : صحةا. األلبان : مغياة المصابةا 1/216، 1115الو اا بالنذر، ح 
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وقد ذكد العلماا هذا المنهج،  صــــــاغوا الاا دة المغــــــهورة الت  تاول: " الحيم  لى الغــــــ ا  رع    
وا   لم ةي  ذلك التصـــور يا  الخلل والزلل     ودقيق،،  الحيم الحق ةحتاج إلى تصـــور يامل (1)تصـــوره"
ُيد ذلك ما ســـــــــبق ذ  نالته آن الحيم،وبالتال      التكييف، ع للمفت     اب  الاةم    ذهمةة  هم الواق اف  ول
 .(2) بهوالعلم بحاةاته، والارائ  واألمارا  المحةطة  والحاكم،

 م د الفتوى،إ  هذا المعنى قد ذغار إلةه الغيخ الارضاوي باوله: " وم  ذسباب الخطو    
   .(3) "التكييف.ولترتب  لى ذلك الخطو     صحةحا ، هم الواقع الذي ةسول  نه السائل  هما  

لذا يا  ي بد م  تصــــــور المجتهد للنازلة، و همها م  خالل اتباع جملة م  الخطوا ، وه  ســــــ  
 :(4) ياآلت 

. جمع المعلوما  المتعلاة بالنازلة محل البحث، بالتعرف  لى حاةاتها، وذقســـــــامها، ونغـــــــوتها، وذســـــــباب 1
ا نظري و مل ، وربما احتاج األمر إلى معاةغــــــــة ظهورها، وذبعادها، وظرو ها،  األمر ةحتاج إلى اســــــــتارا

الواقع، ذو  مل اســــتبانة، ذو جولة ميدانةة، ذو ماابال  غــــخصــــةة؛ حتى يتضــــا للمجتهد ما يا  خا ضــــا  
مَ ) ســــــــــــــابق الذير:   لةـه  يهـا، وألهمةـة هذه الخطوة جاا    يتاب  مر ب  الخطاب  َم ال َفه  ِفيَما  ال َفه 

َِ، ُثمَّ ِقسِ  َبا َثاَل َواأَلشةةة  ِف اأَلم  نَِّة، َفَتَعرَّ ُلغ َك ِفي ال ُقر مِن َوالسةةةُّ ِرَك ِممَّا َلم  َيب  د  َتِلُج ِفي صةةةَ َد َذِلَك، ا َيخ  أُلُموَر ِعن 
َبِهَها ِفيَما َتَرى ( َها ِإَلى  َِّ، َوَأش  ِمد  ِإَلى َأَحبِا  .(5)َواع 

و همها  لى حسب مراد ذصحابها؛ أل  الفتةا تصولب أل مال  النازلة،اردة    . معر ة المصطلحا  الو 2
لك ولتكييف الحيم بناا  لى ت مراده، يا  معر ة مصــــــــــــطلا الســــــــــــائل ضــــــــــــرورلا  لفهم  وذقوالهم،الميلفي  
الوا:  ةم   ادةما  ق والعادا ،وخصــــوصــــا   ةما يتعلق بســــةاســــة الخلق، مما يتلير بتلير األ راف  الصــــورة،

                                                           

هـ(، اإلبهاج    991هـ( وولده تاج الدي   بد الوهاب ب   ل  السبي  )956 ل  ب   بد الكا   السبي  ) ( السبي : غيخ اإلسالم1)
، السبي : اإلمام تاج الدي   بد الوهاب ب   ل  اب  1/192م(، 1775هـ_1116غرح المنهاج، )بيرو : لبنا ، دار الكتب العلمةة، 

 . 199/ 2، هـ( 1111، 1دار الكتب العلمةة،  : )بيرو  بد الكا   السبي ، األغباه والنظائر، 
 .1/99( اب  الاةم: إ الم الموقعي  2)
م(، 1799-هـ 1109: دار الصحوة للنغر، الطبعة األولى، )الااهرة والتسيب،الفتوى بي  اينضبا   الارضاوي،( الارضاوي: يوسف 3)

  92 . 
 تطبةاةة،لةة )دراسة توصي المعاصرة،منهج استخراج األحيام الفاهةة للنوازل  الاحطان ،( انظر: الاحطان : د. مسفر ب   ل  ب  محمد 4)

ُتمر نحو منهج  ،1/115م(، 2000-هـ 1121جامعة ذم الارى  ديتوراه،رسالة  الصا دي: مراحل النظر    النازلة، بحث منغور    م
الحصي : د.  بد السالم ب  ابراهةم  ،90ف الفاه    غبير: التكيي ،19 لم  ذصيل لدراسة الاضاةا الفاهةة المعاصرة، الرلاض،   ا

ُتمر نحو منهج  لم  ذصيل لدراسة الاضاةا الفاهةة المعاصرة،  الحصي ، تصولر النازلة وذثره    بةا  حيمها، بحث منغور    م
 . 15الرلاض،   

، يتاب هـ(1111، 1دائرة المعارف،   لح)مجهـ(، السن  الكبرى، 159( البيها : ذبو بير ذحمد ب  الحسي  ب   لى البيها ، ) 5)
 .150،  10ج 21012الغهادا ، باب ي ةحيل حيم الاضاا  لى الماضى له والماضى  لةه، ح
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وي ةحنث  ه،باختص  ةمينه  خاصة،حلف ي يريب دابة، ويا     بلد  ر هم    لفظ الدابة هو الحمار ة
  .(1) ادته وةفت  يل ذحد بحسب  ذهله، المجتهد ةفت     يل بلد بحسب  رف  الجمل،بريوب الفرح، وي 

ك رموزها، وتفية ونحو هذا يثير    الســـــــةاســـــــة الغـــــــر ةة،  م  نوازلها ما ةحتاج إلى بةا  حاةاتها،
حتى ةسهل تكيةفها، وبةا  حيمها، م  مثل  القة الدولة المسلمة بليرها، مما يتعلق بحالة السلم والحرب، 
والـدبلومـاســــــــــــــةـة والتجســــــــــــــح، والليلـة والخـداع، وم  مثـل المعـامال  المالةة؛ يالمرابحة، واإلجارة المنتهةة 

المضـــاربة، والمغـــارية والمســـاهمة المحدودة، والصـــيوك  بالتملةك، والغـــراكة المنتهةة بالتملةك، والاراض ذو
والضرائب والميوح، وم  مثل المستجدا  الطبةة؛ يايستنساو، وزرا ة األ ضاا ونالها، وبنوك الحليب، 

 والبصمة الوراثةة، واإلجهاض، وذطفال األنابيب، ونحوها.
رض بواطنها؛ امتثاي  لاوله بلرض بةا  دقائاها و  النازلة،. مراجعة ذهل ايختصــــــــــــا     موضــــــــــــوع 1

َلُموَن  تعالى:  ُتم  اَل َتع  ِر ِإن  ُكن  َأُلوا َأه َل الذِاك  .. َفاس 
ئل (2) ،  إذا يان  النازلة مما يتعلق بعلم ايقتصاد س 

ئل ذهل  ايقتصــــاد،ذهل  ذا يان  مما يتعلق بالطب ســــ  ذا يان  مما يتعلق بالســــةاســــة ســــئل ذهل  الطب،وا  وا 
 وهيذا سائر العلوم.  السةاسة،

ةاة وي بد م  خبرة الطبيب لبةا  حا والضــــــرائب، ال بد م  خبرة ايقتصــــــادي لبةا  حاةاة الميوح 
ولر حال وي بد م  خبرة الفلك  لتصــــ الدةماراطةة،وي بد م  خبرة الســــةاســــ  لبةا  حاةاة  األنابيب،ذطفال 
 والصالة.؛ لتحديد مواقي  الصوم (3) ايسيندنا ةةالدول 

 ريبة،موهذا ةحتاج إلةه ذكثر  ةما إذا يان  النازلة  و ناصرها،. تحليل النازلة ببةا  ذريانها، وغروطها، 1
بحة يما    بةع المرا جزئةـة،واإلحـاطـة بـاألريـا  والغــــــــــــــرو  لكـل  ميونـاتهـا،ومعر ـة  تفيةيهـا، ال بـد م  

بة م  ثالثة  ناصـــــــر: و د ملزم م  المغـــــــتري لآلمر بالغـــــــراا،  إنه بالنظر إلى هذه المعاملة نجدها مري
ي  و اد بةع مرابحة ب الســـــــلعة،و اد بةع  ادي بي  المصـــــــرف والبائع مالك  الســـــــلعة،للمصـــــــرف بغـــــــراا 

 .(4) والمغتري المصرف 

                                                           

 .1/50( انظر: اب  الاةم: إ الم الموقعي  1)
 .9، وسورة األنبةاا اآلةة 11( سورة النحل: اآلةة 2)
، والسولد، والنرولج، والدانمارك، وذةسلندا(، ومما ةميز هذه الدول اختالل ) نلندا( الدول ايسيندنا ةة: ه  دول ذوروبا الغمالةة 3)

 سا ة. انظر: موقع وةييبيدةا: 22اي تدال بي   ترت  الليل والنهار؛ لةصل إحداها ذحةانا إلى 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81%
D9%8A%D8%A7  

بحوث  األغار،د.  مر سلةما   غبير،د. محمد  ثما   رخةة،د. ماجد ذبو  األغار، ذ.( انظر: األغار وآخرو : د. محمد سلةما  4)
موسو ة الاضاةا الفاهةة  السالوح،السالوح: ذ. د.  ل  ذحمد  ،1/91، النفائح()األرد  دار  معاصرة، اهةة    قضاةا اقتصادةة 

 . 601م(، 2002-هـ 1121، 9)مصر: ميتبة دار الارآ ،    اإلسالم ،المعاصرة وايقتصاد 



 

11 
 

 هذه العناصــر الثالثة مجتمعة     اد واحد، وي ةمي  الحيم  لةه إي ببةا  حيم يل  نصــر  لى 
إذ الخلـل    ذحـد  نـاصــــــــــــــرهـا خلـل    العاــد  مجتمعـة،ثم الحيم  ليهـا  ميونـاتــه،وذلـك بعـد تحليـل  حـدة،

 الحاصل م  اجتماع هذه العناصر.
ذا  إ   لى ل الحيم، إ  لها توثيرا      ونة ا ،وبوا ث  ومالبســا ،. معر ة ما ةحتف بالنوازل م  قرائ  5

ا ينف  هل ثمة م نازلته،وغــــــــــــو   ذحواله،ذ  يتفاد قرائ   للعام ،المجتهد قبل ذ  ةفت  ذو ةصــــــــــــدر حيمه 
 يلصرلحه ذم 

 ةفتةه،ٍذ ولتثب ؛ حتى يتحااه واقعا     نفح المســـــتفت ، وحينئ لهذا، يتعي   لى المجتهد ذ  يتفط  
 : ة ، ق ال  ًعد  ًب     ب ًيد  ََ وم  ذمثلة ذلك حديث س  ِن َعبَّاسل  )َجا ِمنً ِلَمن  َقَتلَ  َفَقاَل:َرُجٌل ِإَلى اب  َبٌة؟ا  ُمؤ   َقاَل: َتو 

ِتيَنا َأنَّ ِلَمن  قَ  َت ُتف  ا، ُكنة  ِتينةَ َت ُتف  َذا ُكنة  ا َهكةَ اُؤُِ: مةَ ُه ُجَلسةةةةةةةةةَ اَل لةَ َب قةَ ا َذهةَ اُر، َفَلمةَّ َبٌة اَل، ِإالَّ النةَّ ِمًنا َتو  َتَل ُمؤ 
ِم؟  َيو  ُبوَلٌة، َفَما َباُل ال  ًبا ُيِريدُ  َقاَل:َمق  ُبُه َرُجًّل ُمغ ضةةَ سةةِ ِمًنا، َقالَ  ِإنِاي َأح  ُتَل ُمؤ  : َفَبَعُثوا ِفي َأَثِرِِ َفَوَجُدوُِ َأن  َيق 

 . (1) َكَذِلَك(
قد  دل    الراجا  نده إلى المرجوح؛ لما ذدرك م  قرائ  ومالبســــــــــا  خاصــــــــــة  إ  حبر األمة

 تحةط بالواقعة،  يا  تكيةفه الفاه  لها يتوا ق مع تلك الارائ  والمالبسا .
ُثر    تكيةفها الفاه ؛  إ  البوا ث والنةا    اد  ذلك،يويما ذ  الارائ  تفيد    تصـــــــور النازلة، وت

اا ذو صــــحةح   حرام ا، ذو ل الغــــ ا حالي  تجع وهذا    التصــــر ا  والمعامال ،  معصــــةة،طا ة ذو  ، اســــد 
 .(2) سواايما    الاربا  والعبادا   لى حد 

  قال ســــمع  رســــول هللا األ مال م  حديث  مر ب  الخطابولةح ذدل  لى توثير النةا     
  :يُبَها، َأو   )ِإنََّماةاول َيا ُيصةةةةةةِ َرُتُه ِإَلى ُدن  ِرئل َما َنَوى، َفَمن  َكاَنت  ِهج  نََّما ِلُكلِا ام  َماُل ِبالنِايَّاِت، َواِ  َع   ِإَلى األ 

َرُتُه ِإَلى َما َهاَجَر  ِكُحَها، َفِهج  َرَأةل َين  ِه(ام   .(3) ِإَلي 

                                                           

هـ(، مصنف اب  ذب  غيبة، دار الابلة،  215هـ ـ 157( اب  ذب  غيبة: ذبو بير  بد هللا ب  محمد ب  ذب  غيبة العبس  الكو  ، )1)
م    ت ًوب ةن، ح ًُ  .7/162، 29126يتاب الدةا ، باب م ً  ق ال  ل ا ات ل  اًلم 

 تحايق الغـــــيخ  بد الفتاح ابو غدة حلب مطبعة ميتب، ( انظر: الارا  : غـــــهاب الدي  ذب  العباح ذحمد ب  إدرلح الارا   المالك 2)
، اب  الاةم: إ الم الموقعي   216 ، صالمطبو ا  اإلســــــالمةة، اإلحيام    تمييز الفتاوى    األحيام وتصــــــر ا  الااضــــــ  و اإلمام

 وما بعدها.  1/75
يتاب بدا الوح ، باب  هـ(،1122، 1هـ(، صحةا البخاري، )دار طول النجاة،  256بخاري: محمد ب  إسما يل البخاري، ) ( ال3)

 .1/6، 1..، حييف يا  بدا الوح  إلى رسول هللا 
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،  ال ينير تلير الســـــةاســـــة (1) واألحوال. مرا اة  وامل تليير األحيام؛ يالزما ، والميا ، واألغـــــخا ، 6
 الح،اســـتصـــويذلك الســـةاســـة المبنةة  لى األدلة ايجتهادةة م   والعادا ،الغـــر ةة المبنةة  لى األ راف 

 ومنها هذا  المثاي : يثيرة،و رف، والغواهد  لى ذلك  وذرائع، واستحسا ،
:  ذ. حديث اب   باح وِل  َِّ  )َكانَ ق ال  ِد َرسةةةةةةُ رل  الطََّّلُق َعَلى َعه  ِن ِمن  ِخَّلَفِة  َوَأِبى َبك  َنَتي  َوسةةةةةةَ

ُن ال َخطَّاِب  ُعَمَر  َتع َجُلوا ِفي  َطَّلُق الثََّّلِث َواِحَدًة، َفَقاَل ُعَمُر ب  رل َكاَنت  َلُهم  فِ : ِإنَّ النَّاَس َقِد اس  يِه َأم 
ِهم  ( ُِ َعَلي  َضا ِهم  َفَأم  ُِ َعَلي  َنا َضي   .(2)َأَناٌة َفَلو  َأم 

ُمني   مر ب  الخطاب   .   (3)حد السرقة  ام المجا ة ب. ويذلك إةااف ذمير الم
 ،إ   وامل الزما  والميا ، واألغـــــخا  واألحوال، يا  لها توثير    ســـــةاســـــة الخلفاا الراغـــــدي 

،  ف  الغـــــــــــاهد األول قد ذوقع طالل الثالثة بلفظ واحد ثالثا  ي واحدة؛ لما رذي ومنهم  مر ب  الخطاب
اه  للواقعة يا  التكييف الف هللا،م  حيث ايلتزام بحدود  حالهم، لما تلي ر  واســــــتخفا هم،م  تهاو  الناح 

 تبر ا  قحط،وما ذصــابهم م   وحالهم،ويذلك    الغــاهد الثان  لما رذي زما  الناح  العوامل،بحســب هذه 
  ووقفه.     السرقة،هذا غبهة، يدرذ بها حد 

                                                           

ل    تلير الفتوى " ص(  اد اب  الاةم الجوزلة _رحمه هللا_  صال     يتابه " إ الم الموقعي "     وامل تليير الفتوى، وقد سماه: 1)
 .1/1واختال ها بحسب تلير األزمة واألمينة واألحوال والنةا  والعوائد ". انظر: اب  الاةم: إ الم الموقعي  

هـ(، صحةا مسلم، )بيرو : دار الجيل 261_  206( مسلم: األمام ذبو الحسي  مسلم ب  الحجاج ب  مسلم الاغيري النةسابوري، )2)
 .2/1077، 1192(، يتاب الطالل، باب طالل الثالث، حودار األ ال الجديدة

ٍب 3) اط  وه ا،   ر   ع  ذ ل ك  إ ل ى   م ر  ًب   الً (  اد ورد      ًبد  الرًَّحم    ًب   ح  ر  ًلن ة    اًنت ح  ٍل م ً  م ز  ق وا ن اق ة  ل ر ج  ر  ٍب س  اط  ق ةا ا ل ح  ؛ خ  : ) ذ  َّ ر  طَّاب 
ث ير  بً  َّللاَّ  أل  غ ر  م نَّ   و م ر    م ر  ي  : و  ًم، ث مَّ ق ال    م ر  ةع ه  : ذ ر اك  ت ج  ًم، ث مَّ ق ال    م ر  ي ه  ًل   ذ ً  ة ًاط ع  ذ ًيد  :    الصَّ ن     ، ث مَّ ق ال  ل ًلم ز  ل ًةك  قو    ك  غ ًرم ا ة غ 

َّللاَّ  ذ ًمن   ًن   و  : ق ًد ي  ن  و ل   ا ال  اًلم ز  ًم ث م    ن اق ت ك  ًره ٍم(. ي  ائ ة  د  ه  ث م ا   م  ًره ٍم،   ا ال    م ر  ذ ً ط  ائ ة  د  ً  ذ ًرب ع  م  ا م  : اإلمام مالك ب  ذنح مالك}ع ه 
 هـ(، الموطو، )الدوحة: مُسسة الغيخ زايد(،197األصبح ، ) 

اهر     دم قطع ذيدي {،  الحديث ظ1091/ 1، 2969موطو مالك، يتاب األقضةة، الاضاا    م  ذصاب غيئا م  البهائم، ح
 السارقي ؛ لوجود غبهة، وه  تجوةع سيدهم لهم. 

ن ٍة (.  وقد ورد    األثر     مر   ًذٍل، و ي        ام  س  ب   الرزال: الحا ظ ذبو بير  بد الرزال } بدذنه قال: ) ي  ة ًاط ع        
هـ(، 1101، 2)بيرو : الميتب اإلسالم ،   السنة،م هـ(، المصنف، يتاب اللاطة، باب الاطع     ا211حمام الصنعان ، ) 

 {.  10/212، 19770ح
ومما ورد    وصف ذلك العام: ذنه    سنة ثما   غرة ذصاب الناح مجا ة غديدة، وجدب، وقحط، ويان  الرلا تسف  

بحها، رجل يذبا الغاة؛  ةعا ها م  قترابا  يالرمادة،  سم   ام الرمادة، واغتد الجوع حتى جعل  الوحش تووي إلى اإلنح، وحتى جعل ال
و   هذا العام طا و   مواح. انظر: اب  خلدو : اب  خلدو ،  بد الرحم  ب  محمد ب  خلدو  ول  الرحم ، مادمة اب  خلدو ، 

الحس   ل  ب  ذب  الكرم محمد ب  محمد ب   بد الكرلم ب   بد الواحد الغيبان   ذبو الغيبان :، 2/111م(، 2001، 1ةعرب،   )دار
 .  2/176ه(، 1119، 1: دار الكتاب العرب ، بيرو ،  )لبنا هـ(، الكامل    التارلخ، 610الجزري،  ز الدي  اب  األثير )المتو ى: 
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و هم  ةة،الغــر إ  هذه الخطوا  الســ  ةســلكها المجتهد للوصــول إلى تصــور دقيق لنوازل الســةاســة 
وه  بمجمو ها تغـــــيل خطوة ذولةة     ملةة التكييف الفاه ؛ لتعابها خطوتا  ذخرلا ، و ةما  لها، ميق 
 بةانهما.  يل 
 األصل المشابه للنازلة:  تحرير-ثانياً 

إذ األصـــــــــــل الذي تكيف  لةه النوازل؛ إما ذ  ةيو   الفاه ،وه  الخطوة الثانةة     ملةة التكييف  
، ذو مختلفا   ةه؛ يايســــــــــتصــــــــــالح والاةاح،واإلجماع،  والســــــــــنة،مصــــــــــدرا  تغــــــــــرلعةا  متفاا   لةه؛ يالارآ ، 

 للنازلة.  اا مغابه  ا  اهة  ذو  ر     امة،ةيو  األصل قا دة  وقد والعرف،وايستحسا ، والذرائع، 
 إذا ثب  ذلك، يا   لى المجتهد ذ  يلتزم بجملة م  األمور    ســـــــــبيل تحرلر األصـــــــــل المغـــــــــابه  

 :(1) يل للنازلة، وه  ذربعة يما 
ذي ذ  األصــــــــــــل الالتوكد م  ثبو  األصــــــــــــل الذي تكيف  لةه النازلة:  يجب  لى المجتهد ذ  يتوكد  -1

ا،لةه النازلة ثاب  تكيف   ا، ذو  اال   غـر   ذو قا دة   ةه، اذو مختلف    لةه،ا ا متفا  سـواا يا  مصدر   واجتهاد 
 .ا اهة   اذو نص    امة،

 هم األصـــــل الذي تكيف  لةه النازلة: وهو ما ذغـــــار إلةه اب  الاةم  ةما ســـــبق ناله: "  هم الواجب     -2
 .(2) "الواقع.وهو  هم حيم هللا الذي حيم به    يتابه، ذو  لى لسا  رسوله    هذا  الواقع،
 يها   النصـــــــــو  يامال ، إ  الواجب  لى المجتهد ذ  ةفهم األصـــــــــل الذي تكيف  لةه النازلة  هما    

المفردا  والتراكيــب، وقوا ـــد النحو والبةــا ، والحاةاــة والمجــاز، والعــام والخــا ، والمطلق والمايــد واألمر 
 والنه ، والمغترك، والديي  بونوا ها، ويل هذا ةسا د     هم النصو ، وايستفادة م  ايستديل بها.

 رف، ةحتاج قبل التكييف  ليها إلى  هم إ  المصـادر األخرى م  اســتصـالح واســتحســا ، وذرائع و  
حاةاتهـــا وذنوا هـــا، وتحرلر محـــل النزاع  يهـــا، لتمييز المابول م  المردود، ويـــذا الاوا ـــد العـــامـــة، والفروع 
الفاهةة،  إ  معظمها اجتهادا   الةة صادرة    الفاهاا، وي بد م  معر ة الاصد م  ذلفاظهم و باراتهم، 

طهم، وذصول  اههم، ومعر ة األسباب الت  د   إلى اجتهادهم، والظروف الت  والرجوع إلى مناهج استنبا
ذحاط  بالوقائع المجتهد  يها، واألســباب الت  د   إليها، والحاجا  الت  قصــد ســدها، واي تبارا  الت  

 رو ي     ايجتهاد،  يل هذا م  تمام  هم األصل الذي يبنى  لةه التكييف.
ي ف  لةه النازلة مع الارآ  الكرلم والسنة، وذ  يتماغى مع مااصد الغرلعة، ذ  يتوا ق األصل الذي تك -1

 إ  الفهم السلةم ل،صل الذي يبنى  لةه التكييف ةاتض  ذ  ي يتعارض مع ما ورد    الارآ  الكرلم، ذو 
                                                           

زان ،  اه النوازل، دراسة توصيلةة تطبةاةة، )السعودةة: دار اب  ، الجيزان : محمد ب  حسي  الجي97( انظر: غبير: التكييف الفاه  1)
الاحطان : مسفر ب   ل  ب  محمد الاحطان ، التكييف الفاه  ل، مال المصر ةة، بحث مادم إلى  ،1/50ه( 1129، 2الجوزي،  

ُتمر المصارف اإلسالمةة بي  الواقع والمومول،   .2/116م، 2007م
 . 1/99وقعي  ( اب  الاةم: إ الم الم2) 
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 لى  ل   الســـنة النبوةة،  ال ةســـتاةم التكييف  لى ما هو مر وض غـــر ا ، وذةضـــا  ي ةســـتاةم تكييف النواز 
األقوال الغــــــاذة والضـــــــعةفة الت  تخالف الكتاب والســـــــنة؛ يالاول بجواز الفائدة البنيةة، والاول بعدم جرلا  
الربا    األورال النادةة، وجواز غرب ما ةسمى المغروبا  الروحانةة؛ ألنها لةس  م  الخمر المنصو  

 .عتمد  ليها    التكييف الفاه  لى حرمته؛  إ  مثل هذه ايجتهادا  غير مابولة،  ضال     ذ  ة
ويذلك يجب ذ  يتماغــــى األصــــل الذي تكي ف  لةه النوازل مع مااصــــد الغــــرلعة،  هو م  متطلبا   

، (1) لواآلجالفهم الســــلةم ل،صــــل؛ إذ األحيام الغــــر ةة ما وضــــع  إي لتحايق مصــــالا العباد    العاجل 
الطرلاة الت  اســــــــــــــتنبط  بها،  ال يجوز ذ  والتعـارض مع هـذه الماـاصــــــــــــــد يورث بطال  تلـك األحيـام، و 

قوا دها و  الغــــــرلعة،يتعارض األصــــــل الذي يبنى  لةه التكييف إي بعد ضــــــما   دم معارضــــــته لمااصــــــد 
 ومآيتها الغر ةة؛  إ  تعارض يا  األصل مر وضا ، والتكييف باطال . العامة،

د  لى المجتهد ذ  يتوكد م  وجو التحاق م  المغــــــــابهة بي  النازلة واألصــــــــل الذي تكي ف  لةه؛  إ    -1
ل وي ةغـــــــتر  ذ  تحصـــــــ  لةه،مغـــــــابهة بي  النازلة المعروضـــــــة محل البحث واألصـــــــل الذي يراد تكيةفها 

إذ ي بد  ينهما،بيما ذنه ي ة يتفى بالتغابه الظاهري  ذكثرها،المغابهة    جمةع الوجوه؛ بل    بعضها ذو 
 والناا  الجوهرلة، م  ذريا ، وغرو ، وذجزاا. األساسةة،م  ايغتراك    العناصر 

 وهــذا يتطلــب م  المجتهــد  هم جوهرهــا،إ  هــذه الخطوة م  األهمةــة بميــا      ملةــة التكييف،  ه   
وي  لبحث،ااألصــــــل الذي تكي ف  لةه النازلة  هما  دقةاا ؛ يســــــتخال  ذوجه الغــــــبه بينه وبي  النازلة محل 

 ةمي  ذ  يتم هذا النوع م  ايجتهاد بدو  هذه الخطوة. 
ا لك ذ َّ ايجتهاد ي ةيو  إيَّ  لى ذصــــول ة ضــــاف إليها   وقد نال    اب   بد البر قوله: "هذا يوضــــ  

ل  لةه غـ ان، ل ز مه الوقوف، ول م ي جز له ذ  ة ح ل يالتحليل والتحرلم، وذنه ي ي جتهد إي  ال م بها، وم   ذغـي 
 لى هللا قوي     دينه ي نظير  له م  ذصـــــــٍل، وي هو    معنى ذصـــــــٍل، وهو الذي ي خالف  ةه بي  ذئمَّة 

األمصار _ قدةم ا وحديث ا _  تدبَّره "
(2) . 

ة ذو ما    معناها م  األدل واإلجماع، التكييف ي يتمو إي بوجود ذصــــول نصــــةة؛ يالارآ ، والســــنة،  
، ةســــــــتند إليها المجتهد    حيمه العامة، والنصـــــــو  الفاهةة    األئمة والســـــــلف والاوا د ايجتهادةة،

وهذا لةح باألمر الهي  يما ة ظ ؛ بل هو مورد صــعب، ي يخوضــه  بها،وللحق النوازل المتغــابهة  و تواه،
 وتمر     ذصولها وقوا دها.   الغرلعة،إي  م  ارتاض    

                                                           

هـ(، الموا اا     ذصول الغرلعة، 970( انظر: الغاطب ، ذبو إسحال الغاطب  إبراهةم ب  موسى اللخم  اللرناط  المالك ، ) 1)
 .1/1اب  الاةم: إ الم الموقعي   ،2/7، هـ(1119، 1    فا ،اب   )دارو لةه غرح جليل للغيخ  بد هللا دراز، 

، 1حزم،    اب  دار-: مُسسة الرلا  )بيرو جامع بةا  العلم و ضله، ، ب   بد هللا النمري الارطب ( الارطب : ذبو  مر يوسف 2)
 . 2/121ه، 1121
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" وضـــع الصـــور للمســـائل لةح بومر هي     نفســـه؛ بل الذي   الســـيوط :ةاول الغـــا ع   ةما ناله  نه 
ربما ةادر  لى الفتوى    يل مســــولة إذا ذ ير  له صــــورتها، ولو يلف وضــــع الصــــور، وتصــــولر يل ما 
نما ذلك  ةمي  م  التفرلعا  والحوادث    يل واقعة،  جز  نه، ولم تخطر بالبه تلك الصـــــور ذصـــــال ، وا 

 .(1)غو  المجتهدي "
ت  الخطوة لتو وتحديده،إ  هذه الخطوا  األربع توصــــل بعناةة إلى تحرلر األصــــل المغــــابه للنازلة؛  

 وه  تنزلل األصل  لى النازلة، وتطبةاه  ليها. التكييف،الثالثة واألخيرة     ملةة 
 األصل على النازلة المشابهة له:  تنزيل-ثالثاً 

ازلة  المجتهد يتصـــــــــور الن اإلطالل،وذهموها  لى  ،الفاه وه  الخطوة األخيرة م  خطوا  التكييف  
وبعد ذلك يجتهد    تحرلر األصـــــــــــــل المغـــــــــــــابه لها؛ لةوت     نهاةة  خطوا ،محل البحث بما  لمنا م  

 المطاف إلى تنزلل هذا األصل، وتطبةاه  لى تلك النازلة المعروضة.
ع    ةاوم  ةه المجتهد ببذل الوس خا ،إذ   تنزلل األصل  لى النازلة ةحتاج إلى اجتهاد م  نوع  

 تطبيق حيم األصل المغابه  لى النازلة المعروضة  لى وجه ةحاق مااصد الغرلعة.
تهاد؛ وهذا النوع م  ايج الخطوة،وذكثر الزلل    ايجتهاد    الســةاســة الغــر ةة إنما ةيم     هذه  

إذ ي ةمي  حصـــــــــول التكليف إي به،  لو  زما ،باإلضـــــــــا ة إلى يونه مطلوبا     يل  ذهمةة ،لذا اكتســـــــــب 
ا ذنه غير يم غـــــــــر ا ، رض التكليف مع إميا  ارتفاع هذا ايجتهاد لكا  تكلةفا  بالمحال، وهذا غير ممي  

 .(2)  اال  ممي  
إ  الثمرة المرجوة م  وراا تنزلل األصــــــــل المغــــــــابه  لى النازلة المعروضــــــــة هو تحايق مااصــــــــد  
 إذا لم ةفض  تنزلل األحيام إلى مااصـــدها الغـــر ةة  األحيام،وه  اللاةة الت  غـــر   م  ذجلها  الغـــرلعة،

 يان   بثا  _والعةاذ باهلل_. 
قال اب  الاةم: "  إ  الغـــرلعة مبناها وذســـاســـها  لى الحيم ومصــــالا العباد    المعاش والمعاد، وه  

ل مســـــــــــولة خرج     العدل إلى الجور، و    دل يلها، ورحمة يلها، ومصـــــــــــالا يلها، وحيمة يلها،  ي
الرحمة إلى ضــــــدها، و   المصــــــلحة إلى المفســــــدة، و   الحيمة إلى العبث،  لةســــــ  م  الغــــــرلعة، وا   

 .(3)ذدخل   يها بالتوولل"
لــذا  ــإ  هــذه الخطوة م  التكييف الفاه ، والمتمثلــة    تنزلــل األصـــــــــــــــل المغـــــــــــــــابــه  لى النــازلــة     

نما تنضبط بمااصد المعروضة، لةس  آلــةة  وتتايد باوا دها العامة، وتتطلب  دة ذمور: الغرلعة،، وا 
                                                           

( السيوط : جالل الدي   بد الرحم  ب  ذب  بير السيوط ، الرد  لى م  ذخلد إلى األرض وجهل ذ  ايجتهاد    يل  صر  رض، 1)
 191الثاا ة الدينةة(  : ميتبة)مصر

 .5/19( انظر: الغاطب : الموا اا  2)
 .1/1( اب  الاةم: إ الم الموقعي  3)
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 الموازنة بي  المصالا والمفاسد    الحال والمآل. -1
 تادير حاي  ايضطرار، و موم البلوى. -2
 . (1) والزما ا تبار األ راف والعادا ، واختالف األحوال والظروف، والميا   -1

 المبحث الثاني
 االجتهادية في تكييف أحكام السياسة الشرعيةدور األدلة 

ها ذما األ ولى  لالب  امة،وذخرى إجمالةة  خاصة،إ  السةاسة الغر ةة تستند إلى مصادر ونصو  
 يجتهادةةاوذما األخرى  ه  مرنة تتكيف حسب المصلحة الت  ه  محور األدلة  يتبدل،ثاب  ي يتلير وي 

(2). 
إ َّ دور األدلة ايجتهادةة    تكييف ذحيام السـةاسـة الغـر ةة ةظهر    ذ  هذه األدلة ه  األساح 
الذي تســــــتند إلةه تلك األحيام، وتتكي ف و اه، يما ذ  المجتهد  ند حيمه  لى نوازل الســــــةاســــــة الغــــــر ةة 

ومرا ةا   ،دراا  لمفســــــــــدة متحرلا  المصــــــــــلحة جلبا ، ذو ا الحق،يجتهد    تكيةفها؛ بلةة الوصــــــــــول إلى الحيم 
 مااصد التغرلع. 

إلى المنهج،  يا  تكيةفه لنوازل الســةاســة الغــر ةة قبلته المصــلحة، واألحاديث  وقد ذرغــدنا النب  
   ذلـك يثيرة، منهـا  لى ســــــــــــــبيـل التـدليــل لكـل دليــل اجتهـادي، وبةـا  دوره    التكييف الفاه  األحـاديــث 

 اآلتةة:
اد جاا   دور االسةةتصةةّلح في التكييف الفقهي للسةةياسةةة الشةةرعية:حديث هدم الكعبة دليل على   -1

ِرا : قال : قال رســـول هللا     حديث  ائغـــة  َبي  ُن الزُّ ُدُهم  اَقاَل اب  ُمِك َحِديٌث َعه  ُة َلو اَل َقو  ) َيا َعاِلشةةةَ
ُخُل النَّا ِن، َباٌب َيد  َبَة، َفَجَعل ُت َلَها َباَبي  َكع  ُت ال  رل َلَنَقض  ُرُجوَن (ِبُكف   .(3)ُس، َوَباٌب َيخ 

 وجه الداللة: 
وترك إنيار المنير خغـــــــةة  المفســـــــدة،يدل الحديث  لى ذمور، منها: ترك المصـــــــلحة ألم  الوقوع    

 .(4) حرما  مولو يا  مفضوي  ما لم ةي   إصالحهم،وذ  اإلمام ةسوح ر يته بما  ةه  منه،الوقوع    ذنير 

                                                           

الدبةا :  ل  ب  راغد الدبةا ، تنزلل األحيام  لى الوقائع الاضائةة، )بحث منغور  لى  ،1/55( انظر: الجيزان :  اه النوازل 1)
 .1ه( 1121اينترن  

م(، 1111 ،2  ،الرسالة: مُسسة )بيرو  والحيم،خصائ  التغرلع اإلسالم     السةاسة  الدرلن ،( انظر: الدرلن : الديتور  تح  2)
161. 

 .1111، ح 2/767( مسلم: صحةا مسلم، يتاب الحج، باب ناض الكعبة وبنائها 3)
ار الحديث، هـ(،  تا الباري غرح صحةا البخاري، )الااهرة: د952-991( اب  حجر: للحا ظ ذحمد ب   لى ب  حجر العساالن ، )4)
 .1/225م(، 1779-هـ1117، 1 
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 لى تلك الواقعة يا  مســــتندا  إلى ايســــتصــــالح، ومرا ةا  المصــــلحة   يل هذا ةظهر ذ  حيم النب  
 وهذا غو  ايجتهاد    تكييف ذحيام السةاسة الغر ةة. ،جلبا  ذو المفسدة دراا  

حديث إهراق قدور الحمر اإلنسةةةةية دليل على دور االسةةةةتحسةةةةةان في التكييف الفقهي للسةةةةياسةةةةةة   -2
ل م ة  ًب   اأًل يً  الشةةةةرعية: َبَر، َقاَل: َعَلى َما  ) َأنَّ النَِّبيَّ : و ع  جاا    حديث ســــــ  َم َخي  َرَأى ِنيَراًنا ُتوَقُد َيو 

ُروَها َوَأه ِرُقوَها، َقاُلوا: َأاَل ُنَهِريقُ  يَِّة، َقاَل اك سةةِ سةةِ ن  يَراُن؟ َقاُلوا َعَلى ال ُحُمِر اإلِ  ِِ النِا ُلَها؟ َقاَل: ُتوَقُد َهِذ َها َوَنغ سةةِ
ِسُلوا..(  .(1)اغ 
 وجه الداللة:

الصـــحابة باألغـــد، وهو يســـر قدور طبخ   يها الحمر اإلنســـةة، لك  لما رذى ذ  هذا  ذمر النب  
الحيم يوقعهم    الحرج،  دل  نه إلى حيم آخر خال ه،  وجاز لهم اســـــتخدام تلك الادور، وهذا م  قبيل 

 المنهج ايستحسان ، ودوره    تكييف السةاسة الغر ةة.
اا    جقتل كعب بن األشةرف دليل على دور الذرالا في التكييف الفقهي للسةياسةة الشرعية:  حديث-3

ًبد  َّللاَّ   اب ر ًب      ول  َّللاَّ   حديث ج  وَلُه،  ة ا ول  ق ال  ر ســ  نَُّه َقد  مَذى  ََّ َوَرسةةُ َرِف، َفَِ َشةة  ِن األ  ) َمن  ِلَكع ِب ب 
َلَمةَ  ُن َمسةةةةة  ، َقاَل: َفأ َذن  ِلي َأن  َأُقولَ َفَقاَم ُمَحمَُّد ب  ُتَلُه؟ َقاَل: َنَعم  وَل  َِّ َأُتِحبُّ َأن  َأق  ًلا، ، َفَقاَل: َيا َرسةةةةةُ ي   شةةةةةَ

نَُّه َقد  َعنَّ  َدَقًة، َواِ  َأَلَنا صةةةةَ ُجَل َقد  سةةةةَ َلَمَة، َفَقاَل: ِإنَّ َهَذا الرَّ ُن َمسةةةة  ُِ ُمَحمَُّد ب  ، َفَأَتا نِاي َقاَل: ُقل  ُتَك اَنا، َواِ  َقد  َأَتي 
ُِ، َفَّل ُنِحبُّ َأن  َنَدَعُه َحتَّ  َنا ا َو َِّ َلَتَملُّنَُّه، َقاَل: ِإنَّا َقد  اتََّبع  ِلُفَك، َقاَل َوَأي ضةةةةً َتسةةةة  َل  ىَأسةةةة  ي  ُظَر ِإَلى َأيِا شةةةةَ َنن 

نِ  َلَمَة َمَعُه َرُجَلي  ُن َمس  ِخُل ُمَحمَُّد ب  ناِ َيِصيُر َشأ ُنُه ... ثم َقاَل: َوُيد  ََ َفَِ ي َقاِلٌل ِبَشَعِرِِ َفَأَشمُُّه، ، َفَقاَل ِإَذا َما َجا
، َفَنَزَل إِ  ِرُبوُِ، َوَقاَل َمرًَّة: ُثمَّ ُأِشمُُّكم  ُت ِمن  َرأ ِسِه؛ َفُدوَنُكم  َفاض  َكن  َتم  ُتُموِني اس  َذا َرَأي  َفُح لَ َفَِ ًحا َوُهَو َين  ِهم  ُمَتَوشِا ي 

ُه ِريُح الطِايِب، َفقَ  َك، َقاَل نَ ِمن  مَّ َرأ سةةةةةةةَ ِم ِريًحا؛ َأي  َأط َيَب ...، َفَقاَل َأَتأ َذُن ِلي َأن  َأشةةةةةةةُ َيو  ُت َكال  ، اَل: َما َرَأي  َعم 
ُه َقاَل: ُدوَنُكم   َكَن ِمن  َتم  : َفَلمَّا اس  َحاَبُه، ُثمَّ َقاَل: َأَتأ َذُن ِلي، َقاَل َنَعم  ا النَِّبيَّ  َقَتُلوُِ،فَ  َفَشمَُّه، ُثمَّ َأَشمَّ َأص  ُثمَّ َأَتو 

 ) َُِبُرو  .(2)َفَأخ 
 وجه الداللة:

لمحمد  إ  الحديث دليل  لى ا تبار الذرائع    تكييف ذحيام الســــةاســــة الغــــر ةة،  اد ذذ  النب  
لكونه  بما ي يليق، ومعلوم ذ  هذا محرم؛ بل م  الكبائر، لك  ذجازه  ذ  يتكلم    حاه  ب  سلمة 

 ذرلعة إلى مصلحة ذرجا م  تلك المفسدة، وهذا يندرج تح   تا الذرائــع.
ولةح ذلك  حســـــب؛ بل إ  مالبســـــا  قتل يعب ب  األغـــــرف تدل  لى مرادنا؛ حيث تم اســـــتدراجه 

لك  ذجيز  لمصـــــــــــــلحة ذرجا م  تلك المفاســـــــــــــد  ذاتها،بالكذب  لةه وخدا ه، ويل هذه ذرائع محرمة    

                                                           

 . 1/116، 2199( البخاري: صحةا البخاري، يتاب المظالم، باب هل تكسر الدنا  الت   يها الخمر، ح1)
 .5/70، 1019( البخاري: صحةا البخاري، يتاب الملازي، باب قتل يعب ب  األغرف، ح2)
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 امة، تل يعب ب  األغــــرف  ةه مصــــلحة ضــــرورلة ذو حاجةة، متعلاة بحفظ الدي ، وه  الجزئةة؛ إذ إ  ق
وهذا م   ،(1) المفاســد يا  ترجةا الوصــول إلى المصــلحة ذولى م  تلك  المصــاحبة،بخالف تلك المفاســد 

 وبذلك ةظهر دور الذرائع    تكييف السةاسة الغر ةة. ذةضا ،باب  تا الذرائع 
 : جاا    حديث ذ ب ىعلى دور العرف في التكييف الفقهي للسةةةةةةياسةةةةةةة الشةةةةةةرعية. حديث األذان دليل 4

 : ار  ق ال  ٍة ل ه  م    األ ًنصــــــ  ًير  ًب   ذ ن ٍح   ً    م وم  َمُا النَّاَس َلَها، َفِقيَل  ) اه َتمَّ النَِّبىُّ   م  َف َيج  َّلِة َكي  ِللصةةةةَّ
َّلِة، وِر الصَّ َد ُحضةُ ب  َراَيًة ِعن  ُه َذِلَك، َقالَ  َلُه: ان صةِ َها مَذَن َبع ُضُهم  َبع ًضا، َفَلم  ُيع ِجب  َذا َرَأو  ُا َفَِ ُقن  : َفُذِكَر َلُه ال 

ُه َذِلَك، َوَقاَل:  َيُهوِد، َفَلم  ُيع ِجب  بُّوَر ال  بُّوَر ا َوَقاَل ِزَياٌد شةةَ َيُهودِ ُهَو ِمن  َأم  »ا َيع ِنى الشةةَّ ، َقاَل َفُذِكَر َلُه «ِر ال 
ِر النََّصاَرى » وُس، َفَقاَل: النَّاقُ  َتمٌّ ِلَهمِا َرسُ «ُهَو ِمن  َأم  ِد َوُهَو ُمه  ُن َزي  ُد  َِّ ب  َصَرَف َعب  ، َفُأِرَى وِل  َِّ ، َفان 

وِل  َِّ  وَل  َِّ: ِإناِ  اأَلَذاَن ِفي َمَناِمِه، َقال: َفَغَدا َعَلى َرسةةُ َبَرُِ، َفَقاَل َلُه َيا َرسةةُ َن نَ َفَأخ  َظاَن ِإذ  ي َلَبي  اِلمل َوَيق 
ُن ال َخطَّاِب  ًما، َقاَل: ُثمَّ  َأَتاِني متل َفَأَراِني اأَلَذاَن. َقاَل َوَكاَن ُعَمُر ب  ِريَن َيو  َل َذِلَك َفَكَتَمُه ِعشةةةةةةةةة  ُِ َقب  َقد  َرم

َبَر النَِّبىَّ  ِبَرِني؟» َفَقاَل َلُه:  َأخ  تَ ، َفَقا«َما َمَنَعَك َأن  ُتخ  ، َفاسةةةةةةة  دل ُن َزي  ُد  َِّ ب  َبَقِني َعب  ُت، َفَقاَل َل: سةةةةةةةَ َيي  ح 
َعل ُه »  َرُسوُل  َِّ  دل َفاف  ُن َزي  ُد  َِّ ب  ُظر  َما َيأ ُمُرَك ِبِه َعب   .(2)َأذََّن ِبَّلٌل (، َقاَل فَ «َيا ِبَّلُل ُقم  َفان 
 وجه الداللة:

للوسيلة الت   إ  الحديث دليل  لى دور العرف    تكييف السةاسة الغر ةة؛ إذ إ  اختةار النب  
ُثر  يها ذ راف الناح،  ر ض الانع؛ لكونه  ر ا لليهود    الد وة إلى  يجمع  ليها الناح للصالة يا  الم

ةار  لى ما واســتار ايخت غــعائرهم، ور ض ذةضــا  الناقوح؛ لكونه  ر ا للنصــارى    الد وة إلى غــعائرهم،
؛ لما  ةه م  ذذيار مغـــــــــرو ة، و دم تضـــــــــمنه أل راف  اســـــــــدة، وبذلك ةيو  ذخبر به  بد هللا ب  زلد 

ُثرا     تكييف ذحيام السةاسة الغر ةة.  العرف م
يما جاا    األثر  ســـــاروا  لى نفح المنهج، وتلك الطرلاة،  هذا حبر األمة  . يما ذ  الصـــــحابة 5

:  الذي رواه ة ، ق ال  ًعد  ًب     ب ًيد  ِن َعبَّاسل س  ََ َرُجٌل ِإَلى اب  َبٌة؟  ) َجا ِمًنا َتو  ِإالَّ  ،الَ  َقاَل:َفَقاَل : ِلَمن  َقَتَل ُمؤ 
اُؤُِ:َفَلمَّا َذَهَب َقاَل َلُه  النَّاُر، ِتيَنا َأنَّ ِلَمن  َقَتَل ُمؤ   ُجَلسةةةةَ َت ُتف  ِتيَنا، ُكن  َت ُتف  َبٌة مِ َما َهَكَذا ُكن  ُبوَلٌة،ًنا َتو  َفَما  َمق 
ِم؟َباُل  َيو  ِمًنا، َقاَل: َفَبَعُثوا ِفي َأَثِرِِ َفَوَجُدوُِ  َقاَل: ال  ُتَل ُمؤ  ِسُبُه َرُجًّل ُمغ َضًبا ُيِريُد َأن  َيق   .(3) َكَذِلَك( ِإنِاي َأح 

                                                           

ادثة_: " قد ذهب بعض م  ضلَّ    رذةه، وزلَّ    الحق، إلى ذ  قتل يعب ب  ( قال البلوي _مزلال  للبح الذي قد ةاع    هذه الح1)
ذ  ي ةعي   لةه  ويا  يعب ب  األغرف مم   اهد رسول هللا  قائل.األغرف يا  غدرا ، و تكا ،  وبعد هللا هذا الاائل: وقبا رذةه م  

يهجوه    ذغعاره، وةسبه،  استحق الاتل لذلك   معلنا  معاداة النب ذحدا ، وي ةااتله، ثم خلع األما ، وناض العهد، ولحق بمية، وجاا 
 . 11/15، هـ(1101وبيرو : الميتب اإلسالم ،  )دمغق". البلوي: الحسي  ب  مسعود البلوي، غرح السنة، 

هـ(، سن  ذب  داود، )دار الكتاب العرب (، يتاب الصالة، باب 295_  202، )( ذبو داود: سلةما  ب  األغعث األسدي السجستان 2)
، ح   . وقال  نه األلبان : صحةا. 1/196، 179ب ًدا  األ ذ ا  

 ذب  =هـ(، مصنف اب   215هـ ـ 157( اب  ذب  غيبة: ذبو بير  بد هللا ب  محمد ب  ذب  غيبة العبس  الكو  ، )3)
م    ت ًوب ةن، حيتاب  الابلة،، دار = غيبة  ًُ  .7/162، 29126الدةا ، باب م ً  ق ال  ل ا ات ل  اًلم 
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 وجه الداللة:
إذا يــا  ثمــة مصــــــــــــــلحــة  المرجوح،إ  األثر دليــل  لى جواز انتاــال المجتهــد م  الاول الراجا إلى 

يي ف الفتوى للرجل بناا  لى حســـم المفســـدة المتوقعة م  الاول   حبر األمة اب   باح ذلك،مرجوة م  
 اســـتحســـ  ذ  ةعدل    الاول الراجا بابول  الســـائل،بابول توبة الااتل؛ لما ذدرك  الما  اللضـــب  لى 

 وحســـــما   له،وتحذيرا   الســـــائل،، إلى الاول المرجوح؛ تللةظا   لى (1) الســـــلفتوبة الااتل، وهو مذهب غالب 
 للمفسدة المتوقعة م  وراا ذلك.

 المبحث الثالث
 تطبيقات التكييف الفقهي في السياسة الشرعية.

ل آلليــة التكييف الفاه  للسةاسة    الفر ةة،، وتلك ببةا  خطواته الرئةسةة الغر ةة،بعد العرض المفص 
ـــــة، وتبي    اط،وحتى ي ةيو  الكالم نظرلا   ــــــ ــــــ  رض  بعضا  م  التطبةاا  الفاهةة الت  توضا هذه اآلليـ

ذير ي وهذه ثالثة تطبةاا   لى ســـــــبيل ال النوازل،يةفيتها    ســـــــبيل الوصـــــــول إلى الحيم الغـــــــر   لتلك 
 الحصر:

 التطبيق األول: التصوير اآللي:
ول إلى وللوصــــــــــــــ تكيةفها،اختلف الفاهاا المعاصــــــــــــــرو     حيم هذه النازلة؛ نظرا  يختال هم     

 وه  ثالث ياآلت : التكييف،ي بد م  السير  لى الخطوا  الساباة لعملةة  لها،التكييف الحق 
 "التصوير اآللي": تصور-أ
راض، جل األغــخا ، واألغ هو ةســ المعرو ة،هو    تســجيل المرئةا ، وتثبيتها    طرلق اآللة  

 .(2) إلةهوةعود  يوثاه،وذ   رذى،وةمي  لإلنسا  ايحتفاظ بما  والحوادث،واألماك ، 
ل إلى ذنواع يثيرة، وذغــــــهرها التلفزلون  ذو   فوتوغرا   ذو وال الســــــينمائ ،إ  التصــــــولر اآلل  يتفصــــــ 
وبمادار  لة،لآلوحاةاة هذه األنواع ي تخرج    يونها انعياســا  للنور الواقع  لى الجســم الماابل  الغــمســ ،

 .(3) بالمرآة هو ذغبه ما ةيو   الصورة،غدة صفاا هذه اآللة وصالها، تكو  الدقة والوضوح    
 األصل المشابه للتصوير اآللي:  تحرير-ب

                                                           

وم  بعدهم، وما روي     ( ذير النووي _رحمه هللا_ ذ  الاول بابول توبة الااتل هو مذهب جمةع ذهل السنة والصحابة والتابعي  1)
هـ _ 962)ر: العين : بدر الدي  محمود ب  ذحمد العين ، بعض السلف مما يخالف هذا،  محمول  لى التللةظ والتحذير م  الاتل. انظ

 .  25/21: دار إحةاا التراث العرب ( )بيرو هـ(،  مدة الااري غرح صحةا البخاري، 955
 . http://www.dar-alifta.org/default.aspx( موقع دار اإل تاا المصرلة: 2)
م، 1777هـ _ 1120، 1دار الصابون ،  ، تفسير آةا  األحيام م  الارا ( انظر: الصابون : محمد  ل  الصابون ، روائع البةا  3)
، زلدا : د.  بد 1/2696م(، 1791، 1: دار الفير،  )دمغق، الزحيل : ذ.د. وهبة مصطفى الزحيل ، الفاه اإلسالم  وذدلته، 2/115

  1/115م(، 2000-هـ1120، 2لة،  : لبنا ، مُسسة الرسا)بيرو الكرلم زلدا ، المفصل    ذحيام المرذة وبي  المسلم، 
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 متعارضا     الحيم:إ  التصولر اآلل  يتناز ه ذصال  اثنا   
منه، نوع  والتصــولر اآلل  حاه،: النصــو  النبوةة الواردة    تحرلم التصــولر، والتغــديد    األول

 هذه الثالثة:  ومنها
ِقَياَمِة : ســــــــــــــمع  النب   . حديث  بد هللا ب  مســــــــــــــعود 1 َم ال  َد  َِّ َيو  دَّ النَّاِس َعَذاًبا ِعن  ) ِإنَّ َأشةةةةةةةةةَ

ُروَن(  .(1)ال ُمَصوِا
ًتا ِفيِه ُصوَرٌة ..(قال و ةه ذ  النب   . وحديث اب   باح 2 ُخُل َبي  َمَّلِلَكَة اَل َتد   .(2): ) .. َأنَّ ال 
ٌس قال:  ذ  النب   . وحديث اب   باح 1 َرَها َنف  وَّ وَرةل صةةةةَ َعُل َلُه ِبُكلِا صةةةةُ رل في النَّاِر ُيج  وِا ) ُكلُّ ُمصةةةةَ

ُبُه في َجَهنََّم (  .     (3)َفُيَعذِا
نما غايته الساباة،إ  التصولر اآلل  ي يندرج ضم  المنه   نه    النصو  الثاني:   وا 

يما ذنه يندرج تح  جواز الرًَّقم  ،(4) التصولرحبح للصورة؛ بانعياح النور الواقع  لى الجسم الماابل آللة 
بل () .. ِإالَّ َرق ًما ِفي    الثوب الذي جاا الحديث باستثنائه  اال:   ، يما ذنه(5)َثو 

 المفاسد.يندرج تح  األصول ايجتهادةة الت  ترا   جلب المصالا، ودرا 
ه و   الماابل م  نظر إلى ذن بحرمته، م  نظر إلى ذ  التصـولر اآلل  ةغـبه األصل األول حيم  

ن  ذقرب منه الك  المتومل    حاةاة التصولر اآلل  يجده إلى األصل الث بجوازه،ةغبه األصل الثان  حيم 
 إلى األول.
ُيد ذلك ما ينال    المختصـــي     التصـــولر م  ذ  آلته  بارة     اكح    توثير وي للضـــوا،ول

 .(6) تبديلهالها    تليير الصورة ذو 
 آلل ،ايمـا ذ  الفهم العميق للنصــــــــــــــو  الواردة    التحرلم يجد ذنها ي تنطبق  لى التصــــــــــــــولر  

وهذا غير متو ر    التصـــــــــــولر اآلل ، الذي ي ةعدو ذ   هللا، مناطها المضـــــــــــاهاة والتليير والتبديل لخلق 
ةيو  انعياح ضـوا،  هو ذغـبه بالمرآة، وتصرف النصو  إلى المجسما  ذوا  األرواح، ثم إلى الصورة 

 الماطعةة الت  تغبه ظل تلك المخلوقا .
 

                                                           

 .9/169، 5750( البخاري: صحةا البخاري، يتب اللباح، باب  ذاب المصورل  يوم الاةامة، ح1)
 .1/117، 1151( البخاري: صحةا البخاري، يتاب األنبةاا، باب قول هللا واتخذ هللا إبراهةم خلةال ، ح2)
 . 1/1690، 2110( مسلم: صحةا مسلم، يتاب اللباح والزلنة، باب تحرلم التصولر، ح3)
 ،1/111، م(2001، 1( انظر: الساةح: الساةح: الغيخ محمد  ل  الساةح، تفسير آةا  األحيام، )الااهرة: مُسسة المختار،  4)

 .2/116الصابون : تفسير آةا  األحيام 
ور ة ، ح ( البخاري: صحةا البخاري، يتاب 5) ل ى الصو ر ه  اًلا ع ود      .9/169، 5759اللباح، ب اب م ً  ي 
 .2/116الصابون : تفسير آةا  األحيام  ،1/111( انظر: الساةح: تفسير آةا  األحيام 6)
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  اآللي: األصل المشابه على التصوير تنزيل-ج
بعد النظر الدقيق والفهم العميق، ةظهر ذ  األصل الثان  هو المغابه للتصولر اآلل ،  هو األقوى  

انطبـاقـا   لةـه،  ةاوم المجتهـد بتحايق منـا  األصــــــــــــــل الثـان   ةـه، وةعطةـه نفح الحيم، وهو اإلباحة؛ أل  
صــولر قد ذصـــبا حاجة ملحة، إ  تنزلل هذا األصــل  لةه، وا  طااه حيمه، ةحاق مااصــد الغــرلعة؛ إذ الت

لم ةي  ضـــــــــــرورة، يما    التعرلف باألغـــــــــــخا ، وحفظ حاوقهم ، وذنســـــــــــابهم، وذموالهم، وتوثيق الحاول 
والجرائم، وله ســـهم  ظةم    الحروب والتجســـح  لى األ داا باألقمار الصـــنا ةة والمناطيد؛ بل وبدراســـة 

طالل ســــــــــراحه يتحرك    اللابة، ذحوال الســــــــــباع واألوباد، بتثبي  الكاميرا     رقاب ب عض الصــــــــــيد، وا 
باإلضــــا ة إلى ذنه مما  م  به البلوى     صــــرنا،  ال ةياد يخلو منه بلد ذو قطر،  و راف البالد جارلة 
به، حتى ذصـــــــبا م  العرف الغـــــــائع، لذا ي يجد المجتهد ب دا  م  الاول بإباحة التصـــــــولر اآلل  م  حيث 

 ك الحجج.المبدذ،  مال  بهذه األصول وتل
 لتطبيق الثاني: عقد التوريد:ا

 لذا اختلف المتادمو ،ةعتبر  اد التورلد م  العاود المعاصرة الت  لم يبحثها الفاهاا  
ول إلى و ةما يل   رض خطوا  تكيةفه الثالث للوصــ حيمه،وبالتال  اختلفوا     تكيةفه،المعاصــرو     
 الحيم الراجا.

 تصور "عقد التوريد": -أ
ذو مواد محددة األوصـــــــــــــاف    توارلخ معينة، لااا ثم   ســـــــــــــلعة،" هو  اد بي  طر ي   لى تورلد 

 .(1)معي ، يد ع  لى ذقسا "
حتى لو يـا   اـد التورلـد واردا   لى  ــدد  المريبـة،وهو م  العاود المفردة، ولةح م  قبيـل العاود  

ناته ذو ميو  وا   اختلف  واحـد،بمثـابـة مبةع إذ المعاود  لةـه    هـذه الحـالـة ةعتبر  المواد،م  الســــــــــــــلع ذو 
ُه  . (2) ذجزا
 تحرير األصل المشابه لعقد التوريد: -ب
إ  التكييف الفاه  لعاد التورلد ةغــــــــــــــير إلى ذ  ذصــــــــــــــلي  اثني  يتناز انه: األول: ةاضــــــــــــــ  بعدم  

 والثان  ةاض  بمغرو يته. مغرو يته،
وهو الااضــــــــــــ  بعدم مغــــــــــــرو يته؛  ،نه يندرج تح  ذصــــــــــــول متفق  لى بطال  العاد  أما األول:

 ذ  َّ ا لنَّب َّ   هو م  باب بةع الكالئ بالكالئ، ذو الدي  بالدي ، وقد جاا    حديث اب   مر  بوجودها،
                                                           

 . 1/79منغور  لى اينترن .  –يتاب الكترون   المعاصر،بحوث    الفاه  الجواهري،( الجواهري: الجواهري: حسي  1)
دراغمه،  اد التورلد    الفاه اإلسالم ، )رسالة ماجستير    جامعة النجاح بنابلح،  لسطي ،  محمود صالا ( انظر: دراغمة: نمر2)

رة، المعاص اد التورلد والمااولة    ضوا التحدةا  ايقتصادةة  هربيد،و ذ.  اطف ذبو  غولدح،غولدح: د. ذحمد  ،67ه( 1125
ُتمر "اإلسالم والتحدةا  المعاصرة"،  غزة، –مةة الجامعة اإلسال منغور، بحث)  .6م(  2009ابرلل /1-2م
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َكاِلِئ ( َكاِلِئ ِبال  ِا َال  ُجلة، ويذلك الثم ، يما (1)) َنَهى َعن  َبي  ذنه بةع غرر؛ ألنه ةغـــبه ، إذ الســـلعة م
، باإلضا ة إلى يونه بةع ما لةح  ند (2)بةع السلم، و   السلم غرر،  ال ةضم إلةه غرر توخير رذح المال

 .(3)اإلنسا ، وهذا باطل ذةضا  
 لبةع،اوهو الااضــ  بمغــرو يته؛ تكيةفا  له  لى  مومةا  النصــو  الت  تبةا  أما األصةةل الثاني:

 .(5) الحنفةةو لى  اد ايستصناع الجائز  ند  ،(4) الصحة(العقود  في )األصلو لى قا دة: 
وما قيل م  غـــــــــــبها  حوله ةمي   الثان ،لك  المتومل    هذا العاد يجد ذنه ذقرب إلى األصـــــــــــل  

 الســـــلعة ةطلع  لى نموذج منها، يما ذ  توجيل الثم  ةغـــــبه توجيله  تحمله،د عها بو  اللرر ةســـــير ةمي  
بدلي  باإلضـــــــا ة إلى ذ  ال بدي ، ال ةيو  حينها بةع دي   الحنفةة،وهو جائز  ند      اد ايســـــــتصـــــــناع

 .(6) المحرموي يدخل هذا    الربا  بناد، فةه مبادلة سلعة  مختلفا ،
باره وغير مســـلم ا ت ايســـتصـــناع،وهو ةغـــبه الســـلم ذو  الذمة،باإلضـــا ة إلى ذنه بةع موصـــوف     

 إ  النظر السلةم لعاد التورلد يجعله ذغبه باألصل الثان  منه باألول.لذا   اإلنسا ،بةع ما لةح  ند 
 التوريد:تنزيل األصل المشابه على عقد  - 

ميق وبعد الفهم الع صــــــــــورته،بعد النظر الدقيق     اد التورلد م  خالل تصــــــــــور ماهيته، ورســــــــــم 
لمجتهد حينها  ةاوم ا  لةه،ل،صـــــل المغـــــابه له، يتبي  ذ  األصـــــل الثان  هو األغـــــبه به، واألقوى انطباقا  

ــــــــد،بتنزلل حيم األصل الثان   لى  اد  ـــــــــ ةعطةه و   ةه،م  خالل تحايق منا  األصول الت  ذير   التورلـ
 حيمها م  المغرو ةة.

د غــر ةة يتم تحاةاها م  وراا تنزلل األصــل الثان   لةه، متمثلة هذا باإلضــا ة إلى ذ  ثمة مااصــ 
 وهذا غو  المعامال  المالةة جمةعها.  نهم،ور ع الحرج  العباد،   التةسير  لى 

                                                           

هـ(، سن  الدارقطن ، وبذيله التعليق الملن   لى الدارقطن : ألب  الطيب 195_  106( الدارقطن :  لى ب   مر الدارقطن ، )1)
، وقال  نه 1/91، 267اب البيوع، ح م(، يت2001هـ _ 1121، 1محمد غمح الحق العظةم آبادي، مُسسة الرسالة، بيرو ،  

 .5/220األلبان : ضعيف. األلبان : إرواا اللليل 
 .2/276هـ(، 1115هـ(، اإلقناع    حل ذلفاظ ذب  غجاع، )بيرو : دار الفير، 799) الخطيب، ( انظر: الغربين : محمد الغربين  2)
 .70ذبو سلةما :  اه المعامال  الحديثة  ،2/77( انظر: الجواهري: بحوث    الفاه المعاصر 3)
 .1/295( السبي : األغباه والنظائر 4)
بدائع الصنائع    ترتيب الغرائع، هـ(، 599 الا الدي ، ذبو بير ب  مسعود ب  ذحمد الكاسان  الحنف  )المتو ى: ( انظر: الكاسان : 5)
، ذبا سلةما :  اه 5/1: محمد  دنا  ب  ةاسي  دروةش( يقم.تحا2000-هـ1121، 1  العرب ،دار إحةاا التراث  لبنا -بيرو )

 .66دراغمة:  اد التورلد  ،92المعامال  الحديثة 
 .6غولدح وهربيد:  اد التورلد  ،2/100( انظر: الجواهري: بحوث    الفاه المعاصر 6)
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 لتفرا ،ميما ذ  حاجة الناح إلى مثل هذا العاود، وتعاملهم  يها، تجعل اللرر الةســــــــير الذي يرا اها 
وايتفــال  لى تــوجيــل الثم  إلى ذقســــــــــــــا  محــددة  الســــــــــــــلعــة،ى نموذج م  ولزول هــذا اللرر بــايط الع  ل

 معلومة.
 التطبيق الثالث: الطهارة بالمياِ العادمة بعد تنقيتها:

ل  خطوا  و ةمــا ي تكيةفهــا،نتيجــة اختال هم     العــادمــة،اختلف الفاهــاا    حيم الطهــارة بــالمةــاه 
 التكييف الفاه  الثالث لهذه النازلة: 

 اِ العادمة:تصور المي -أ
 .(1) كذلونحو  وايستنجاا.ه  " مةاه ناتجة    ذنغطة اإلنسا     السي ، والزرا ة، والتنظيف، 

جتها ولتم حديثا  معال وايســـتاذار، والضـــرر، النجاســـة،إ  هذه المةاه ةحرم اســـتعمالها؛ لثالثة ذمور: 
 تناسم إلى مرحلتي  رئةسيتي :  ديدة،حيث تمر بمراحل  الملوثا ،وتنايتها م  
بعدها ةعود الماا إلى حالته الطبةعةة بنســــــــــــــبة  معالجة،تناةة جزئةة، وذلك بمرورها بمراحل  األولى:

75%. 
لى خلاته أما الثانية  .(2) ةالطبةعة:  ه  تناةة نهائةة ةعود الماا بعدها إلى حالته األولى، وا 

 تحرير األصل المشابه "للطهارة بالمياِ العادمة المعالجة":  -ب
ذا يان  إ -بعد ذ  اتضــح  صــورة المةاه العادمة المعالجة،  إ  الحيم الفاه  للطهارة  يها واضــا 

ا، ذو ون  ة لوهو ح رمة الطهارة بها؛ وذلك ألنها لم تطهر بعد، وما زال  تحمل ذثر النجاســــــــــــــ -التناةة جزئةة
، وي يجوز الطهارة  يها،  ه  تدخل تح  (3)، وه  بذلك متنجســــــة%5، وا   يان  بنســــــبة اح  ا، ذو رلطعم  

، إالَّ َما قال:  و ةه ذ  النب    موم حديث ذبى ســــــــــــــعيد الخدري  يٌَ ُه شةةةةةةةةةَ سةةةةةةةةةُ َُ َطُهوٌر اَل ُيَنجِا َما )ال 

                                                           

المغةاا:  ،291 م(2001 ،1: دار الغرول،  غرايبة، ةحيى الفرحا ، المدخل إلى العلوم البيئةة، ) ما  ( غرايبة والفرحا : ساما1)
 .25ه(،  ٦٢٤١ لعام ببرلدة الراجح ، بجامع العلمةة الدورة دروح د. خالد ب   ل  المغةاا،  اه النوازل    العبادا ، )م 

وآخرل :   بد العظةم العلمةة،: دار الكتب )بيرو ( انظر: السروري: ذحمد السروري، معالجة مةاه الصرف الصح  وتغليل المحطا  2)
ر الفي )دارمحمود محمد  بد العظةم ومحمد ذنور الديب وساما خليل سيد، ذسح معالجة مةاه الصرف الصح  وتغليل المحطا ، 

 . 25المغةاا:  اه النوازل    العبادا   بعدها،وما  19م(، 2001العرب ، 
 اصرة،المعمجلة البحوث الفاهةة  السعودةة،لماا    المملكة العربةة  توى هيئة يبار الع ،1/91( انظر: الكاسان : بدائع الصنائع 3)

 . 6/112العدد الثان   األولى،السنة 
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ِنه َغَلبَ  المعاصــــرل  اســــتخدامها    ايســــتعماي  ، وقد جو ز يثير م  الفاهاا (1)( َعَلى ِريِحِه َوَطع ِمِه َوَلو 
 .(2)األخرى م  سا  الزروع والثمار، وري  الحدائق والمنتزها 

 ها،ب إ  الفاهاا المعاصرل  اختلفوا    تكيةفها بي  مانع للطهارة  نهائةا ،ذما المةاه العادمة المعالجة 
 وذلك لوجود ذصلي  متعارضي  يتجاذبا  المسولة: مجيز،وآخر 
وهو حجة المانع، ذ  المةاه العادمة المعالجة تباى مةاها  متنجســـــــــــة، وي ترجع إلى ذصـــــــــــل  األول: 

 .(3) استعمالهاخلاتها  تغملها النصو  العامة الااضةة بنجاستها والمانعة م  
وهو حجـة المجيز،  ـإ  المةاه العادمة المعالجة معالجة نهائةة، ي يباى ذي ذثر للنجاســــــــــــــة  الثةاني:

 يها، ي    لو ، ذو طعم، ذو رلا ،  إنها ترجع إلى ذصــــــــــــــل خلاتها األولى، وتنطبق  ليها النصــــــــــــــو  
لمةاه ا الااضــــــــــــةة بطهارة الماا المطلق، واآلمرة بالتطهر به ،باإلضــــــــــــا ة إلى ذ  ذصــــــــــــال  آخر تندرج تحته

،  مال  باإلجماع  لى طهارة الخمر إذا تخلل  بنفســـــــــــــها، وبحديث (4)العادمة، وه  طهارتها بايســـــــــــــتحالة
                                                           

هـ(، سن  ذب  داود، دار الكتاب العرب (، يتاب الطهارة، باب 295_  202( ذبو داود: سلةما  ب  األغعث األسدي السجستان ، )1)
ُو : صحةا لليره دو  قوله: "إي ما غلب  لى  . قال الغيخ1/21، 66ما جاا    بئر بضا ة، ح "، وهذا إسناد ضعيف، رلحه.األرنا

ا، وقد ذجمع العلماا  لى العمل بها. اب  ماجة: ذبو  بد هللا محمد ب  يزلد الازولن ،  لضعف رغدي  ب  سعد، وهذه الزلادة لم تصا سند 
ُو ، دار الرسالة العالمةة،  هـ(، سن  اب  ماجة، )تحايق291وماجة اسم ذبةه يزلد )المتو ى:   م( 2007-هـ  1110، 1: غعيب األرنا

1 /129 . 
( انظر: الرغيدي:  هد سعد  الا إدبةح الرغيدي، معـالجة ميـاه الصرف الصح  واستخدامها    دولة الكول ، دراسة  اهةة تطبةاةة، 2)

: رسالة )نابلحدبوح: ناصر  بد اللطيف رغيد دبوح حيم تطهير واستعمال المةاه العادمة،  ،15)بحث منغور  لى اينترن ( 
 .5/97 تاوى للجنة الدائمة للبحوث العلمةة واإل تاا  بعدها،وما  212 النجاح(ماجستير، جامعة 

 .6/292مجلة البحوث الفاهةة المعاصرة  ،171( انظر: دبوح: حيم تطهير واستعمال المةاه العادمة 3)
ونحو  .رمادا  والعذرة ترابا ، والعظم  خال ،ي مجرد اناالب وصف؛ ياناالب الخمر  ذخرى،( ايستحالة: ه  اناالب حاةاة إلى حاةاة 4)

هـ(، حاغةة رد المحتار  لى الدر المختار المسماة بحاغةة اب  1252: اب   ابدي ، محمد ذمي  الغهير باب   ابدي ، ) }انظرذلك. 
هـ(، 927الحصين : تا  الدي  ذبو بير محمد الحسين  الحصين  الدمغا ، )  ،1/116هـ(، 1115يرو : دار الفير،  ابدي ، )ب

 {. 1/91م، 1771يفاةة األخةار    حل غاةة ايختصار، دمغق: دار الخير، 
حنةفة  لي : األول: قول ذب وقد اختلف الفاهاا    حيم العي  النجسة إذا استحال  إلى مادة ذخرى ملايرة    األوصاف  لى قو  

}  تةمةة والظاهرلة: طهارة النجاسة إذا تبدل  ذوصا ها. رواةة، واب والمالكةة    المعتمد م  المذهب، والحنابلة     الحنفةة،ومحمد م  
ائق غرح ينز هـ(، البحر الر 790 -726انظر: اب  نجةم: زل  الدي  ب  إبراهةم ب  محمد ب  محمد ب  بير، المغهور باب  نجةم، )

، الرو ين : ذبو  بد هللا محمد ب  محمد ب   بد الرحم  الملرب ، المعروف بالحطاب الرو ين ، 1/217الدقائق، )بيرو : دار المعر ة(، 
، المرداوي: الغيخ العالمة  الا الدي  ذب  الحس   لى ب  1/111هـ(، مواهب الجليل غرح مختصر خليل، دار  الم الكتب، 751) 
هـ(، اإلنصاف    معر ة الراجا م  الخالف  لى مذهب اإلمام المبجل ذحمد ب  حنبل، بيرو : 995  المرداوي السعدي، ) سلةما

هـ(، الفتاوى الكبرى، )بيرو : دار 929، اب  تةمةة، غيخ اإلسالم ذحمد ب   بد الحلةم ب  تةمةة، ) 1/19دار إحةاا التراث العرب ( 
 {.  1/129هـ(، المحلى، دار الفير، 156زم: ذبو محمد  لى ب  ذحمد ب  سعيد ب  حزم األندلس ، ) ، اب  ح1/259الكتب العلمةة(، 

وجمهور الحنابلة: نجاسة العي  النجسة إذا استحال ، إي  والغا عةة، المالكةة،الثان : قول ذب  يوسف م  الحنفةة، وبعض  
الارا  : غهاب  ،1/116: اب   ابدي : رد المحتار }انظره دو  تدخل ذحد. الخمر،  اد اتفاوا جمةعا   لى حل ه إذا استحال خال  بنفس
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والمةاه العادمة بعد معالجتها معالجة نهائةة تستحيل  ،(1)) ِنع َم اإِلَداُم ال َخلُّ (قال:     النب    ائغة 
 .(2)النجاسة  يها، وترجع إلى خلاتها األولى

وذلصق  ا،إليهيجد ذ  األصل الثان  ذقرب  منها،متومل    هذه النازلة، و   األصـول الارلبة لك  ال
وم   رلمها،تحوالنجاســــــــــة ه   لة   يها،بها؛ إذ المةاه العادمة بعد معالجتها نهائةا  ي يباى ذثر للنجاســــــــــة 

 المعلوم ذ  الحيم يدور مع  لته وجودا  و دما .
 المياِ العادمة المعالجة نهاليًا":تنزيل األصل المشابه على"  -ت

وبالرجوع إلى المختصــــــــــــــي ، ةظهر بجالا ذ   نهائةا ،بعـد النظر    حاةاـة المةـاه العـادمـة المعالجة 
لكونها  وهو جواز التطهر بها؛  يها،وةحاق مناطه  حيمه، ينزل   ليها،األصـــــل الثان  هو األقوى انطباقا  

يبق  لها ذثر    الماا،  ترجع إلى ذصـــــــلها، وتوخذ حيم الماا  ذصـــــــبح  طاهرة؛ إذ النجاســـــــة قد زال ، ولم
 المطلق م  إباحة استعمالها.

ةحاق ماصـــدا  غـــر ةا  جلةال ، متمثال     ر ع الحرج     مســـولتنا،يما ذ  تنزلل األصـــل الثان   لى 
وجر  به  لوى،الب ه  مما  م  به  البالد،العباد، والتةســير  ليهم؛ إذ التعامل بهذه المةاه جاٍر    بعض 

اٍ    امة،باإلضـا ة إلى ما تغهده البالد  الدول،سـةاسـة    ليها،ازٍع وتن للمةاه،وبالد المسلمي  خاصة م  غ 
م   وةعي  الدول  لى واجبها    تو ير بدائل، األصلةة، األخذ بهذا الاول يخفف العبا    منابع المةاه 

 لى مةاه صالحة لالستعمال اآلدم .وا  ادة تكرلرها إ العادمة،خالل معالجة المةاه 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

البهوت : الغيخ  ،1/91الحصين : يفاةة األخةار  ،1/2197م، 1771الدي  ذحمد ب  إدرلح الارا  ، الذخيرة، بيرو : دار اللرب، 
 {.1/171هـ( 1102، 1بيرو : دار الفير،  هـ(، 1051منصور ب  يونح ب  إدرلح البهوت ، يغاف الاناع    مت  اإلقناع، ) 

هـ(، سن  الترمذي المسمى بالجامع الصحةا، )بيرو : 297_  207( الترمذي: ذبو  ةسى محمد ب   ةسى ب  سورة الترمذي، )1)
 نه . وقال 299/ 1، 1917م(، سن  الترمذي، يتاب الخل، باب ما جاا    الخل، ح1779، 2ودار العرب اإلسالم ،   دار الجيل،

 .2/211األلبان : صحةا. انظر: األلبان : صحةا الترغيب والترهيب 
هـ(، تبيي  الحاائق غرح ينز الدقائق، )الااهرة، دار الكتاب اإلسالم ، 911( انظر: الزللع :  خر الدي   ثما  ب   لى الزللع ، )2)

ر )مصر: ميتبة دا اإلسالم ،وايقتصاد  المعاصرة، موسو ة الاضاةا الفاهةة السالوح،السالوح: ذ. د.  ل  ذحمد  ،1/96هـ( 1111
 .197دبوح: حيم تطهير واستعمال المةاه العادمة  ،552  م(2002-هـ 1121، 9   –الارآ  
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 الخاتمةةةةة
 محمٍد صــــــلى هللا المخلوقا ،والصــــــالة والســــــالم  لى خير  الصــــــالحا ،الحمد هلل الذي بنعمته تتم 

  لةه، و لى آله وم  سار  لى دربه؛ لنيل ذ لى الدرجا  ... ذما بعد:
ةطيب ل     نهاةة هذا البحث ذ  ذســـــــجل ذبرز ما توصـــــــل  إلةه م  نتائج وتوصـــــــةا ، وه  يما 

 ةوت : 
 :النتالةةج-أواًل 
إ  التكييف الفاه  ضــروري للغــرلعة  امة، ولســةاســتها خاصــة،  هو الذي ةيفل خلودها وصــالحيتها  .1

 يا   ،بالمدودوي ةف  المحدود  ممدودة،والحوادث والنوازل  محدودة، النصــــــو   الاةامة،للتطبيق إلى يوم 
ي بد م  التكييف، وذلك بإلحال النوازل بوغـــــــــــــباهها ومثةالتها؛ بلرض إ طائها الحيم نفســـــــــــــه؛ بما ةحاق 

الف وةعبدهم هلل اختةارا ، يما ذ  غالب ايخت  نهم،ولر ع الحرج  العباد،والتةســــير  لى  الغــــرلعة،مااصــــد 
    النوازل، ةاع نتيجة ايختالف    تكيةفها وحاةاتها، و   الظروف والمالبسا  المحةطة بها.

التكييف الفاه  _ با تباره غــــــــيال  م  ذغــــــــيال ايجتهاد_ يجري و ق آلةة معينة، تتكو  م  خطوا   .2
 ثالث، ه :

 حث.األولى: تصور النازلة محل الب

 الثانةة: تحرلر األصل المغابه للنازلة.

 ذو تطبيق األصل  لى النازلة.  باألصل،الثالثة: إلحال النازلة 

نما تنضــبط بمااصــد الغــرلعة،  .1 إ  تنزلل األصــل المغــابه  لى نوازل الســةاســة الغــر ةة لةســ  آلةة، وا 
ير لمفاســـــــــــد    الحال والمآل، وتادوتتايد باوا دها العامة، يما يتطلب ايجتهاد الموازنة بي  المصـــــــــــالا وا

حـــاي  ايضــــــــــــــطرار و موم البلوى، وا تبـــار األ راف والعـــادا ، واختالف األحوال والظروف، والميـــا  
 والزما .

إلى منهج اجتهادي ةاوم  لى تكييف  تبي  م  دراســـــــــة جملة م  األحاديث النبوةة، إرغـــــــــاد النب   .1
مختلف  يها،  لهذه المصــــــادر دور    تكييف ذحيام ذحيام الســــــةاســــــة الغــــــر ةة و ق مصــــــادر التغــــــرلع ال

السةاسة الغر ةة؛ با تبارها األساح الذي تستند إلةه تلك األحيام وتتكي ف و اه، والمجتهد  ند حيمه  لى 
نوازل الســــــــةاســــــــة الغــــــــر ةة يجتهد    تكيةفها؛ بلةة الوصــــــــول إلى الحيم الحق، متحرلا  المصــــــــلحة جلبا ، 

 ا  مااصد التغرلع.  ومرا ة ،والمفسدة دراا  
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يوجد  دة تطبةاا   لى آلةة التكييف الفاه  للسـةاسـة الغـر ةة، منها: التصولر اآلل ، و اد التورلد،  .5
والطهارة بالمةاه العادمة بعد تنايتها، ليتبي  بعد تطبيق تلك اآللةة: إباحة التصــــــولر اآلل  م  حيث المبدذ، 

باحة  اد التورلد، وجواز التطهر بالمةاه   العادمة المعالجة نهائةا .وا 
 :التوصيات-ثانًيا
ذوصـ  ذ  يتناول الباحثو  موضـو ا  السةاسة الغر ةة بمزلد م  البحث والدراسة، وخاصة المسائل  .1

 المعاصرة منها، و ق آلةة التكييف الفاه ، وخطواته، وضوابط.
ا تماد منهج بحث  يجمع بي   روع السةاسة الغر ةة وذصولها،  ف  هذا تةسير لفهم األصول، وضبط  .2

 للفروع م  الزلغ    ايجتهاد، والضالل    الحيم. 
إنغـاا مراكز بحثةة متخصـصـة    العلوم اإلسـالمةة  امة والسةاسة الغر ةة خاصة، تضم الباحثي ،  .1

 ةحتاجها المتخصصو     هذا المجال.وتر ى جهودهم، وتعاد الدورا  الت  
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 فهرس المصادر والمراجا 
 القرمن الكريم. .1
هـ(، مصنف  215هـ ـ 157اب  ذب  غيبة: ذبو بير  بد هللا ب  محمد ب  ذب  غيبة العبس  الكو  ، ) .2

 اب  ذب  غيبة، دار الابلة.
الحســــــــ   ل  ب  ذب  الكرم محمد ب  محمد ب   بد الكرلم ب   بد الواحد الغــــــــيبان   ذبو األثير:اب   .1

ــــــــــــــــــــــــــــ(، الكامل    التارلخ، 610الجزري،  ز الدي  اب  األثير )المتو ى:  : دار الكتاب العرب ، )لبنا هـ
 ه(.1119، 1بيرو ،  

ر الحـــــــديــــــــث، ابـ  الـاـةـم: ابـ  قـةـم الـجـوزلـــــــة، إ ـالم الموقعي     رب العـــــــالمي ، )الاـــــــاهرة: دا .1
 م(.2001هـ_1125

هــــــــــــ(، الفتاوى الكبرى، )بيرو : دار 929اب  تةمةة، غيخ اإلسالم ذحمد ب   بد الحلةم ب  تةمةة، )  .5
 الكتب العلمةة(.

هـــــــــــــــ(،  تا الباري غـرح صــحةا 952-991اب  حجر: للحا ظ ذحمد ب   لى ب  حجر العسـاالن ، ) .6
 م(.1779-هـ1117، 1البخاري، )الااهرة: دار الحديث،  

هـــــــــــــــ(، المحلى باآلثار، دار 156اب  حزم: ذبو محمد  لى ب  ذحمد ب  سـعيد ب  حزم األندلسـ ، )  .9
 الفير.

، 1ةعرب،   )داراب  خلــدو ،  بــد الرحم  ب  محمــد ب  خلــدو  ول  الرحم ، ماــدمــة اب  خلــدو ،  .9
 م(.2001

ـــــــ(، 790-726جةم، )اب  نجةم: زل  الدي  ب  إبراهةم ب  محمد ب  محمد ب  بير، المغهور باب  ن .7 هـ
 البحر الرائق غرح ينز الدقائق، )بيرو : دار المعر ة(.

هـ(، سن  ذب  داود، )دار الكتاب 295_  202ذبو داود: سلةما  ب  األغعث األسدي السجستان ، ) .10
 العرب (.

د.  مر  غــبير،د. محمد  ثما   رخةة،د. ماجد ذبو  األغــار، ذ.األغــار وآخرو : د. محمد ســلةما   .11
 . النفائح()األرد  دار  معاصرة،بحوث  اهةة    قضاةا اقتصادةة  األغار،  سلةما
ـــــــــــــــــ(، صــــحةا البخاري، )دار طول النجاة،  256البخاري: محمد ب  إســــما يل البخاري، )  .12 ، 1هـ

 هـ(.1122
 .هـ(1101وبيرو : الميتب اإلسالم ،  )دمغقالبلوي: الحسي  ب  مسعود البلوي، غرح السنة،  .11
ـــاع، البهوت : الغــــــــــــــيخ  .11 ـــاع    مت  اإلقن منصــــــــــــــور ب  يونح ب  إدرلح البهوت ، يغــــــــــــــــاف الان
 هـ(.1102، 1هـ(، بيرو : دار الفير،  1051) 
ــــــــــــــــ(، الســـن  الكبرى، 159البيها : ذبو بير ذحمد ب  الحســـي  ب   لى البيها ، )  .15 دائرة  )مجلحهـ

 .هـ(1111، 1المعارف،  
هـــــ(، سن  الترمذي المسمى 297_  207)الترمذي: ذبو  ةسى محمد ب   ةسى ب  سورة الترمذي،  .16

 م(.1779، 2ودار العرب اإلسالم ،   بالجامع الصحةا، )بيرو : دار الجيل،
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الجرجـــان :  ل  ب  محمـــد ب   ل  الزل  الغــــــــــــــرلف الجرجـــان ، التعرلفـــا ، )بيرو : دار الكتـــب  .19
 ه(.1101، 1العلمةة،  

ور  لى منغـــ –يتاب الكترون   المعاصـــر،بحوث    الفاه  الجواهري،الجواهري: الجواهري: حســـي   .19
 اينترن . 

الجيزان : محمد ب  حســــــي  الجيزان ،  اه النوازل، دراســــــة توصــــــيلةة تطبةاةة، )الســــــعودةة: دار اب   .17
 ه(.1129، 2الجوزي،  

الحصـــي : د.  بد الســـالم ب  ابراهةم الحصـــي ، تصـــولر النازلة وذثره    بةا  حيمها، بحث منغـــور  .20
ُتمر نحو منه  ج  لم  ذصيل لدراسة الاضاةا الفاهةة المعاصرة، الرلاض.    م

ـــــــ(، يفاةة األخةار    927الحصين : تا  الدي  ذبو بير محمد الحسين  الحصين  الدمغا ، )  .21 هـ
 م.1771حل غاةة ايختصار، دمغق: دار الخير، 

ق الملن  هـــــــــــــــ(، سن  الدارقطن ، وبذيله التعلي195_  106الدارقطن :  لى ب   مر الدارقطن ، ) .22
هـ 1121، 1 لى الدارقطن : ألب  الطيب محمد غـمح الحق العظةم آبادي، مُسسة الرسالة، بيرو ،  

 م(.2001_ 
الدبةا :  ل  ب  راغـــد الدبةا ، تنزلل األحيام  لى الوقائع الاضـــائةة، )بحث منغـــور  لى اينترن   .21

 ه(.1121
: مُسسة رو )بي والحيم،     السةاسة خصائ  التغرلع اإلسالم الدرلن ،الدرلن : الديتور  تح   .21

 م(.1111، 2  الرسالة،
ــــــــــــــاه الصرف الصح  واستخدامها    دولة  .25 ــــــــــــــالجة ميـ الرغـيدي:  هد سعد  الا إدبةح الرغيدي، معـ

 الكول ، دراسة  اهةة تطبةاةة، )بحث منغور  لى اينترن (.
عروف بــــالحطــــاب الرو ين ، الرو ين : ذبو  بــــد هللا محمــــد ب  محمــــد ب   بــــد الرحم  الملرب ، الم .26
 هـ(، مواهب الجليل غرح مختصر خليل، دار  الم الكتب.751) 
 م(.1791، 1: دار الفير،  )دمغقالزحيل : ذ.د. وهبة مصطفى الزحيل ، الفاه اإلسالم  وذدلته،  .29
: لبنا ، مُســــــــســــــــة )بيرو زلدا : د.  بد الكرلم زلدا ، المفصــــــــل    ذحيام المرذة وبي  المســــــــلم،  .29

 م(.2000-هـ1120، 2الرسالة،  
ــــ(، تبيي  الحاائق غرح ينز الدقائق، )الااهرة، 911الزللع :  خر الدي   ثما  ب   لى الزللع ، ) .27 هـ

 هـ(.1111دار الكتاب اإلسالم ، 
 اإلســــالم ،موســــو ة الاضــــاةا الفاهةة المعاصــــرة وايقتصــــاد  الســــالوح،الســــالوح: ذ. د.  ل  ذحمد  .10

 م(.2002-هـ 1121، 9،   )مصر: ميتبة دار الارآ 
الســـاةح: الســـاةح: الغـــيخ محمد  ل  الســـاةح، تفســـير آةا  األحيام، )الااهرة: مُســـســـة المختار،  .11
 .م(2001، 1 
: بيرو )السبي : اإلمام تاج الدي   بد الوهاب ب   ل  اب   بد الكا   السبي ، األغباه والنظائر،  .12

 . هـ( 1111، 1دار الكتب العلمةة،  
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ـــ( وولده تاج الدي   بد الوهاب ب   ل  956اإلسالم  ل  ب   بد الكا   السبي  ) السبي : غيخ .11 هـ
 م(.1775هـ_1116هـ(، اإلبهاج    غرح المنهاج، )بيرو : لبنا ، دار الكتب العلمةة، 991السبي  )

: دار الكتب )بيرو الســــروري: ذحمد الســــروري، معالجة مةاه الصــــرف الصــــح  وتغــــليل المحطا   .11
د العظةم وآخرل : محمود محمد  بد العظةم ومحمد ذنور الديب وســـــــاما خليل ســـــــيد، ذســـــــح  ب العلمةة،

 م(.2001الفير العرب ،  )دارمعالجة مةاه الصرف الصح  وتغليل المحطا ، 
الســـــيوط : جالل الدي   بد الرحم  ب  ذب  بير الســـــيوط ، الرد  لى م  ذخلد إلى األرض وجهل  .15

 الثاا ة الدينةة(. : ميتبة)مصرذ  ايجتهاد    يل  صر  رض، 
هـ(، الموا اا  970الغاطب ، ذبو إسحال الغاطب  إبراهةم ب  موسى اللخم  اللرناط  المالك ، )  .16

 .هـ(1119، 1    فا ،اب   )دار   ذصول الغرلعة، و لةه غرح جليل للغيخ  بد هللا دراز، 
ذلفاظ ذب  غجاع، )بيرو : دار هــــــــــ(، اإلقناع    حل 799 الخطيب، )الغربين : محمد الغربين   .19

 هـ(.1115الفير، 
غـــــــــــــولدح: د. ذحمد غـــــــــــــولدح، و ذ.  اطف ذبو هربيد،  اد التورلد والمااولة    ضـــــــــــــوا التحدةا   .19

ُتمر "اإلسالم والتحدةا  المعاصرة"،  –ايقتصادةة المعاصرة، ) بحث منغور، الجامعة اإلسالمةة  غزة، م
 م(.2009ابرلل /2-1
ن ، دار الصـــــابو ، الصـــــابون ، روائع البةا  تفســـــير آةا  األحيام م  الارا  الصـــــابون : محمد  ل  .17
 م.1777هـ _ 1120، 1 
ــــــــــــــــ(، المصـــنف، )بيرو : 211 بد الرزال: الحا ظ ذبو بير  بد الرزال ب  حمام الصـــنعان ، )  .10 هـ

 هـ(.1101، 2الميتب اإلسالم ،  
ــــــــــــــــ _ 962)العين : بدر الدي  محمود ب  ذحمد العين ،  .11 ــــــــــــــــ(،955هـ  مدة الااري غـــرح صـــحةا  هـ

 : دار إحةاا التراث العرب (.)بيرو البخاري، 
غرايبة، ةحيى الفرحا ، المدخل إلى العلوم البيئةة، ) ما : دار الغـــــــرول،  غرايبة والفرحا : ســــــاما .12
 .م(2001 ،1 
منهج اســــــــــــــتخراج األحيـــام الفاهةـــة للنوازل  الاحطـــان ،الاحطـــان : د. مســــــــــــــفر ب   ل  ب  محمـــد  .11

 م(.2000-هـ 1121جامعة ذم الارى  ديتوراه،رسالة  تطبةاةة،)دراسة توصيلةة  المعاصرة،
الاحطان : مسفر ب   ل  ب  محمد الاحطان ، التكييف الفاه  ل، مال المصر ةة، بحث مادم إلى  .11

ُتمر المصارف اإلسالمةة بي  الواقع والمومول،   م.2007م
    اإلحيام    تمييز الفتاوى ، الارا   المالك الارا  : غـــــــــهاب الدي  ذب  العباح ذحمد ب  إدرلح  .15

األحيام وتصـــــر ا  الااضـــــ  واإلمام تحايق الغـــــيخ  بد الفتاح ابو غدة، حلب مطبعة ميتب المطبو ا  
 اإلسالمةة،

 م.1771الارا  : غهاب الدي  ذحمد ب  إدرلح الارا  ، الذخيرة، بيرو : دار اللرب،  .16
ر، الطبعة : دار الصحوة للنغ)الااهرة والتسيب،الفتوى بي  اينضبا   الارضاوي،الارضاوي: يوسف  .19

 م(.1799-هـ 1109األولى، 
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: مُســسة و )بير جامع بةا  العلم و ضـله، ، الارطب : ذبو  مر يوسـف ب   بد هللا النمري الارطب  .19
 ه. 1121، 1اب  حزم،    دار-الرلا  
، معجم للة الفاهاا، ) ما : دار النفائح، قلعج  وقنيب : محمد رواح قلعج ، وحامد صادل قنب  .17
 ه(.1109، 2 
ــــــــــــــ(، 599 الا الدي ، ذبو بير ب  مسعود ب  ذحمد الكاسان  الحنف  )المتو ى: الكاسـان :  .50 بدائع هـ

م، تحايق: 2000-هـــــــــ1121، 1  العرب ،دار إحةاا التراث  لبنا -بيرو الصنائع    ترتيب الغرائع، )
 محمد  دنا  ب  ةاسي  دروةش(.

 هـ(، موطو مالك، )الدوحة: مُسسة الغيخ زايد(.197مالك: اإلمام مالك ب  ذنح األصبح ، )  .51
ــــــــ(، 995المرداوي: الغيخ العالمة  الا الدي  ذب  الحس   لى ب  سلةما  المرداوي السعدي، )  .52 هـ

 اإلنصـــــــــاف    معر ة الراجا م  الخالف  لى مذهب اإلمام المبجل ذحمد ب  حنبل، بيرو : دار إحةاا
 التراث العرب (.

هــــــــــــــــ(، 261_  206مســلم: األمام ذبو الحســي  مســلم ب  الحجاج ب  مســلم الاغــيري النةســابوري، ) .51
 صحةا مسلم، )بيرو : دار الجيل ودار األ ال الجديدة(.

 بجامع العلمةة الدورة دروح المغــــــةاا: د. خالد ب   ل  المغــــــةاا،  اه النوازل    العبادا ، )م  .51
 ه(. ٦٢٤١ لعام ببرلدة الراجح ،

 . http://www.dar-alifta.org/default.aspxموقع دار اإل تاا المصرلة:  .55
 موقع وةييبيدةا:  .56

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D
9 %86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7. 
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