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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
محدا متتابعا ما تتااب  اليلال والاراا    ،أمحد اهلل جل وعال خري محد وأوفاه

أ  ال إلااه إال اهلل وأشاارد  ،كيمااا محااده اواماادو  و فاال عااف محااده ال ااافي  
عياى وأشرد أ  حممدا عبد اهلل و س له صيى اهلل عيله و  ،وحده ال شريك له

 ..آله وصحبه وسيم تسيلما كثريا
 :ا بعدأم

 ،باا     أوا ا م وأعماا م ففأسأل اهلل جل جالله أ  جيعيا  وإيااكم  ا
  م نيوأ  جيعياا مبا كني معيمني الااس اخلري حاض   ،و ف با     أعما هم

 إنه سبحانه ج اد كرمي. ،عيله وأ  جيعياا  ف عيم فعمل وعيم
ومعيااا ن أ  اجاضااارا   ،م ضااا ذ هاااضه اجاضااارا جاااان بلواااا  الااا مف عيااا   

 ،م ادهاا وصايب صههارا الفقاه ب  ي  وهضه الكيلة ص ا ،تااسب املقان واملقال
ف ضااعف الباااو  وإ ا ضااع   ،صاا  الباااو  و ااريه فاارذ أو فااروذ عاااه إ ا صاا   

 .ومف يرد اهلل به خريا يفقره   الديف
والضي حدا  ضا العا ا  ها  ماا ناراه اللا ن ماف أ  املتفقراة وعاال  العيام 

أو   ،الااضيف يعااا   بالفقااه ساا ان أكااا  مااف جرااة د ساارم لي ااال    الفقااه
كاااا  ماااف جرااااة د سااارم لي اااال    ا دلااااة وا حاديااا  ماااف أي مد سااااة 

م وإىل هضا العهر نظرا تااسب مقان هؤالن البد أ  ياظروا إىل زماهن ،شئت
 .حبسب االستطاعة ،اجلراد الضي ه  واجب عيى اجلمل 
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وأ  يكاااا    ،والشااااك أ  عيااااب العياااام الناااارع  وبااااضل الاااااف     لااااك
و يا   فرمه ودود ما أنا ل  ،و يا   حمف ظاته ،عالب العيم و يا   ميكته

ك أ   لاااك سااايم الشااا، اهلل جااال وعاااال عياااى  سااا له ص اااي ى اهلل عيلاااه وسااايم
فااال نتل ااة لفقلااه   هااضا العهاار إ ا كااا    بدايتااه مراا وز  ،ال صاا ل لياتااا  

وإ ا كاناااات  ،العياااام أو ضااااعلف التكاااا يف أو كااااا  ويلاااال الب اااااعة والتأصاااالل
العيااااا ن النااااارعلة ا صااااايلة أو املسااااااندا إ ا كانااااات  اااااا فاااااا   وفاااااروذ فالفقاااااه  

 : ضا  كر العيمان أ  الفقه ،كضلك
 ماه فقه أحكان. 
 وماه فقه املقاصد. 
 وماه فقه الق اعد النرعلة. 
 وماه اجلم  والفرق بني املسا ل. 
   وماااااه أصاااا ل الفقااااه الااااة هاااا  الطاااارق امل صااااية إىل االسااااتابا

 .الهحل 
 و ري  لك أي ا.

ال اجاب عياى كال ماف آنا   إ    : ضا نقا ل   املقدماة وت عئاة ليحادي 
ل إ  ال اجااب عيلااه أ   ه اا ،مااف نفسااه  شاادا وخااريا وواا ا  ااا أنعاام اهلل عيلااه

والااس الل ن أشد ما يك ن   حاجة إىل مف  ، نه واجب كفا   ؛هضا العيم
ْال   ن  م   ة  يع  ر  ى ش  ل  ع   اك  ن  ل  ع  ج   م  ث  ﴿يعيم النريعة  ْع  ب  ات  ف   ر  م  ْأ   ع  ب ْت  تْ   ل  ا و  ه   اء  و  ه 

 .[81]اجلاثلة:﴾ون  م  ل  ع  يْ   ل   ين  الذ  
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جاا  عيااب العياام ملااف و ياات ميكتااه و    فلااه أ    وهااضا التفقااه  كاار العيمااان
نفعااه العااان أ  عيااب العياام أف اال مااف اجلراااد   ساابلل اهلل عاا  وجاال جراااد 

سااف الالااة والقهااد   و ااضا كااا   ااا ياب اا  عيااى عالااب العياام أ      الافاال،
 .عيبه ليعيم

أو عياااى ماااضاهب  ،عيااام الفقاااه تد سااا نه إماااا عياااى كتاااا  عياااى ماااضهب
ااو   والفقااه ،حبسااب املااار  لعبااادا  إىل ا -كمااا هاا  معاارو -م إىل أوسااان س 

 .وإىل املعامال  إىل آخره
وماف  ،والل ن الااس حباجة إىل مف يفقه ا حكان النرعلة ماف عيباة العيام

ال اواااا  ومااااف لالسااااام الكثااااريا لياااا مالن و ااااا أعرفااااه عااااف كثاااارييف أي ااااا أهناااام 
أعاا  بالفقااه و  ،و لااك لااه ساابب ؛انناا ي ا بالفقااه املاضاا  عااف الفقااه اواضاار

املاضاا  املساااا ل املعروفاااة الاااة يكثااار تااداو ا ماااف مساااا ل العباااادا  ومنااار   
وهضه التفقه فلرا مطي   وواجاب شارع  كفاا    ،املعامال  إىل آخر  لك
 .أو عل  حبسب اوال

 ،ولكف املالحظ ه  فلما  تاجه الااس الل ن ماف فقاه املعاامال  والعقا د
وجديااد ياساالك كاال  ، جدياادفكاال ياا ن     ،وفقااه العهاار فلمااا جيااد كاال ياا ن

 ضا هل ماف صال ة نكاف أ  يهال ااا عالاب العيام إىل فقاه العهار  ،جديد
نعااااام مطيااااا   أ  يكااااا   الاااااتعيم ليحاجاااااة أ  يكااااا   الاااااتعيم  ؟  ا حكاااااان

 .وحاجة الااس عبدحبسب حاجة ال
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وأما الت س    مساا ل وها   تاال إللراا    ريهاا ويالكراا ال يبحثراا وال 
فرااضا وهاا   ماااه إ ا كااا  اجلراااد  ،وعاااده امليكااة ،مرااا   يقاا ل ال أد ييتعي

   حقه متعلاا   هضا العيم.
 ،د س عيااى اوقلقااة   مرحيااة مااف مراحيااهعياام الفقااه اللاا ن ي اا املقها د أ   

فماف د س كاالن العيماان   كتابرم  ،ولكف ها  البداياة ؛وللست ه  الاراية
 ،عيااى معرفااة صاا  ا املسااألة إىل آخاارهوتااد     ،-عيمااان املااضاهب-الفقرلااة 

وهاااضه هااا  الاااة يد سااارا عاااال  كيلاااا  الناااريعة  ،فقاااد أخاااض مرحياااة مرماااة
  هم.حنو 

 ،ولكاااف هاااضه أي اااا ملتاااال ماااف املعيااام واملاااتعيم إىل أ  جيعيراااا مفلااادا لاااه
 .و لك أ  يك   ته  ه ليمسا ل سابقا ليكالن عيلرا

يااد س عالااب  قااه أ   مااف املااار  الهااحل    د اسااة الف إ    :و ااضا نقاا ل
    الكتااااب املعروفااااة   املسااااا ل كيرااااا أو   العياااام الفقااااه الااااضي هاااا  ماااادو  

 أكثرها حبسب و ته أ  يد سه عيى الاح  التايل:
اباا  عيلااه فراام املسااا ل والتفرياا  مااا فالتهاا   ي ،أ  يتهاا   املسااألة :أول

 بني مسألة وأخرى.
فيكال  ،ان الفقه عف عيمرمأ  يعيم ل ة العيم الة يعرب اا عيم :والثاني
وبالتايل إ ا استقلت مارم  ،إ ا خاعبت أهيه ب ري ل ترم مل يفرم ا ،فف ل ة

 عيى  ري ل ترم فلنه سلهلبك وه  .



 6 للشيخ صالح آل الشيخ

املاااضهب أو  اجترااااداإلماااان أو  اجتراااادحكااام املساااألة حبساااب  :والثالْْْ 
 ر .حبسب ما و
ن أمشال ماف   وجه االستدالل مف الدللل، والدللل عاد الفقرا ،  دلليرا

وال نعاا   ،-يعاا  مااف الكتااا  ومااف الساااة-وااد يكاا   الاادللل نهااا  ،الااا 
وواااد  ،نااا  نهاااا ماااف الكتاااا  وماااف السااااة ،باااالا  الاااا  عااااد ا صااا للني

يكااا   الااادللل إقاعاااا وواااد يكااا   إىل آخااار ثالثاااة عنااارا دلااالال معروفاااة عااااد 
 .اإلمان حبسب املقر  أوفلعر  الدللل حبسب كالن العامل  ،ا ص للني

اساتعمال أصا ل الفقاه حاو يكا   ب االساتدالل  بعد  لك يعار  وجاه 
 .اتباعه ليدللل عف فرم ل جه االستدالل ماه

 ، القاا ل القاا يهوالقاا ل ايفخاار املراام  ،  معرفااة القاا ل ايفخاار   املسااألة
 ،أما ا و ال فر  كثريا بعض املسا ل يهل اخلال  فلرا إىل اث  عنر و ال

 ،ع ااارا إىل سااابعة إىل أ  تهااال إىل وااا لني   املساااألةوبع ااارا إىل تساااعة وب
 ويلل.واملسا ل اجملم  عيلرا 

  يعاااار   ،  دللاااال القاااا ل ايفخاااار ،فلعاااار  اخلااااال  القاااا ي   املسااااألة
 .ترجلحا ملف  ج  مف أهل العيم

أناااا نساام    :وأوااف عاااد هااضه املسااألة ا خااريا بناا ن مااف التفهاالل وهاا 
عا  بد اساا  ي  ماف أو يساتعميرا  ،  كاضاكثريا مف يق ل عاد املتفقرة الاراج

وكيمة الراج  عاد العيمان اجققني للست مطيقة  ،فقه اودي  الراج  كضا
ال يعاا  الرجحااا   ،فالعااامل الااضي وااال الااراج  كااضا ،وإمنااا هاا   اجاا  نسااي
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وإمنااا يعا   اجاا  حبسااب  ،هااضه املساألة اوكاام فلراا  اجاا  مطيقاا املطيا  أ   
 .ما ظرر له

فالااضي يعالااه مااف وا ااا الااراج   ،الااراج  كااضا :ولاال   كتااا  مااافاال   إ ا 
ال يعااا  أناااه الاااراج  املطيااا  يساااتي ن أ  يكااا    ،يعااا  عااااد املاااتكيم ؛عاااادي

 .متفقا عيله
لال     اجا  مطيا   ، عاد عيمان الفقه وال املتفقراة بعاماةفل   لل     

 .إال املسا ل الة اخلال  فلرا شا ا
تتعاعاهااااا فااااالراج  فلرااااا  اجاااا  نسااااي حبسااااب أمااااا أكثاااار املسااااا ل الااااة 

اا وهااضا يعاا  أ  املاارن املتفقااه   تيقلااه لكتااب عيمااان  ، اإلضااافة إىل مااف  ج 
بق ل القا ال الاراج  كاضا ويظاف  ي ال  املضاهب بعامة أو شرو  ا حادي  ال 

 . بل ه   اج  حبسب ترجل  املرج   ؛أنه  اج  مطيقا
 : وهضا الضي  ج  

 هتا ا يرج  حبسب مضهب. 
 وتا ا يرج  حبسب اجتراده. 
 مثال اوافظ ابف ح ار  ،وتا ا يرج  حبسب أص ل الفقه الة د سرا

فاال ا أتااى اجملترااد  ،باااان عيااى أصاا ل الفقااه عاااد النااافعلة ياارج  كثااريا
فلقااااال صااااحل  لكاااااه  اجاااا  نسااااي  ،حااااه اوااااافظوأ اد أ  يقاااا ل  ج  

افظ ماااف هكاااضا  اااري اوااا ، واااد ي افااا  عيلاااه وواااد ال ي اف ااا ،اظااار فلاااهوي  
 .العيمان مف املتقدمني واملتأخريف
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 ،هضه لل  املقه د مارا عااد عالاب عيام الفقاه االعاالا  عياى العيماان
وكلاف تعامال  ،يك   عااده د باة للتها   العيام وإمنا املقه د عاد املتفقه أ 
آخاار مااا  إىل ،وكلااف اسااتدل ا ،وكلااف  جحاا ا ،العيمااان ماا  املسااا ل اخلالفلااة

 .هاالك
حلاا  د س الكتااب الااة  ب اا  أ  يعتاا  اااا عالااب العياامهااضه مسااألة يا

 .تع  بالفقه
ك إ ا  أيت كتاب الفقاه   املعاامال  ةاصاة وجاد  أن   المسألة الثانية

أ  ترتلبرااااا جعاااال تهاااا   املعااااامال  والعقاااا د بأن اعرااااا جعيااااه تهاااا  ا لاااال  
 :و لك  هنم ،سرال
أتلاا نتل تااه وهااضا ساال-مل يقساام ا العقاا د إىل أوسااان وكااا  ا ساارل  أول

 :أوسان كا  ا سرل أ  يقسم ا العق د إىل  -إ  شان اهلل
 عق د الزمة مف الطرفني كالبل  ومف تفرذ عاه. 
 عق د جا  ا مف الطرفني كال كالة وحن ها. 
  عق د جا  ا مف عر  والزمة مف عر. 

  كثاااري مااااف ا حكاااان الااااة   وهاااضا الياااا ون   العقاااد هااااضا يسااارل تهاااا    
 ،قااد   ماناائه وأصاايهفمباا  املعااامال  عيااى فراام الع   ، داخاال تيااك ا باا ا

و اضا اجتراد بعاض املعاصاريف   أ  يكتبا ا ماا را ه نظرياة العقاد وماا أرا ه 
باملاادخل إىل الفقااه اإلسااالم  أو نظريااة الفقااه   املعااامال  وحناا   لااك مااف 

وهضه خالصترا أهنم يعلدو  صلا ة الفقه بعد أ  د س ا  ،الكتابا  الكثريا
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ولكاااف د سااا ا  ؛أمااارا جديااادا العااا  ماااا وااار وه ال خفلرفااا ا ماااا عااااد العيماااان وع
  بعااد  لااك  ،    كتااب أهاال العياام  هنااا القاعاادا وا ساااسر  وعرفاا ا مااا وا اا

 .ا   صطلط ته   املسا ل وباا رابدؤو 
إ ا نظار  ايف    كال باا   ،-مثال آخر  ري أن اذ العق د-مثال  لك 

  جيااااد  ،  جيااااد ا  كااااا  ،ال  جيااااد التعرياااافجيااااد عالااااب العياااام   املعااااام
وهااضه التعاماال معرااا مااف  ،وتفهاالال  الكااالن عيااى هااضه املسااا ل ،الناارو 

 .جرة العهر مرم
أفاو و ازهاا إىل فكثري مف الااس ما  ماف مساا ل وأفاو بعادن ج ازهاا أو 

 .يبا ل تعريف العيمان ليمسألة أو آخره بالاظر إىل
عياام الفقااه عيااى ماار التااا يع حركااة التعريااف  ومعياا ن أ  حركااة التعريااف  

أو  ،و اضا ال يها أل  حاد أ  يقا ل تعرياف اإلجاا ا شارعا كاضا ،اصطالحلة
فلقااا ل تعرياااف  ،وإمناااا هااا  تعاااا يف اصاااطالحلة ،تعرياااف الناااركة شااارعا كاااضا

تعريااف  ،البلاا  اصااطالحا يعاا  عيااى مااا اصااطي  عيلااه عيمااان هااضا املااضهب
وأي اااا التعرياااف يكااا      ،صاااطالحاتعرياااف الناااركة ا ،اإلجاااا ا اصاااطالحا

-ولال   ،اصطال  أهل الفف   املاضهب ال احاد يكا   بلاارم خاال  فلاه
 .التعريف أمرا لمعا عيله -إ  

فلأتلاااا  ،وهاااا عالااب الفقااه ال يعتمااد التعريااف    د مطيقااا  الاهاا  
 ماافمكاااة  هنااا أن لاات لألألزماااة و لعظاام فا اادا الاهاا   الناارعلة لناام  ا 

 .[81]امليك:﴾أ ل  يْ ع ل م  م ن  خ ل ق  و ه و  الل ط يف  ال خ ب ير  ﴿ خبريلد  حكلم 
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فالبااد عالااب  ،تعريااف املسااا ل ؛التعااا يف  ااا تااا يع كلااف ننااأ التعريااف
العياام   الفقااه أنااه ياتقاال بعااد أ  عاار  التعريااف وعاار  حمالزاتااه وعاار  مااا 

كلااف عاار   إىل أ  يياتقاال  ،التعريف مااف مسااا ل   البااا  وأحكااانباايتهاال 
 وهل هضا التعريف مستقلم أن ال؟  ،هضه التعا يف  ننأ

ماا  أ  او الااة كيرااا  ،فاا ه يتعريااف يناامل املسااا ل كيراااكتااا  او الااة عر  
 ،«ع ل ْْى م ل ْْيء  فْ ل ي ت ب ْْع   مْْن أحيْْ و » ،لاال  فلرااا إال حاادي  واحااد   الناارذ

ل ااا  يف اصاطالحلة يانا اف اننا التعريف وجانتاا مسا ل كثريا هضه التع
مااف يانااا ل اااا   العهااار اواضااار وماعاا ا كثاااريا ماااف املعااامال  اجلا ياااة باااني 

ملااا ا؟     ،هااضه الهاا  ا ال تهاا  أ  تكاا   ح الااة ،الااااس  ج عااا ليتعريااف
 .العيمان عرف ا او الة بكضا وكضا

وكلاااف نناااأ الباااا  بفروعاااه إىل  ؟أصااال املساااألة كلاااف نناااأ هاااضا التعرياااف
عيااام لااال  أ  جيتراااد وخااارل أحكاماااا فراااضه هاااضا  تاااال ماااف عالاااب ال ؟آخاااره

جد هاضا التعرياف لكف  تال حو يفرم أ  يعر  مو و   ؛ليعيمان الراس ني
وإ ا عال ا مر وازداد العيم بطالب العيم فلنه ساريى  ،وكلف ننأ إىل آخره

وكلااف يانااأ ويانااأ  ،متاار   ال مااا  ماارا حركااة الفقااه كحركااة  ااريه مااف العياا ن
تيفاااة بع ااارا صاااا ب وبع ااارا  اااري جتراااادا  خاااااة وياناااأ   خاااالل ا زم

 .صا ب
  ياااأم وياااضكر  ،ا  كاااا  والنااارو  ماااثال ايف  يقااا ل البلااا  شاااروعه سااابعة

حنتااال مااف الكيلااا  الناارعلة إمااا   آخاار ساااة ليطااال   ،الناارو  إىل آخااره
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 ،وأ  تعلاااد ترتلبراااا ،أو   الد اسااا  العيلاااا أ  تقيااب هاااضه ويبااا ماااف جديااد
فهااااححت  ،ناااااس يتعااااامي   بااااالبل  يتعااااامي   بالناااارانفالنااااريعة جااااان   

 .مت بعض املعامال وحر   ،أوضاعرم
؟ ا  كا  هضه م جا دا   اإلساالن و  اجلاهيلاة و  أي فا  كا  ما ه 

؟ الباد أ كاا  البلا  ماا ها  ،بيد، أ كا  النا ن ماا تقا ن عيلاه حقلقاة النا ن
والبد  ،ت جه إللرا العقدوالبد مف سيعة يق ن عيلرا العقد وي ،مف املتعاوديف
 إليضا لالبد مف صل ة يانأ عارا  -للة أو فعيلة  س ان كانت و-مف صل ة 

، هااضه ا  كااا  م جاا دا ساا ان وباال اإلسااالن أن  ادا مااا بااني هااضا و ا   اإل
 .بعد اإلسالن

هاا جان  النرو  إ ا نظر  إىل كتب الفقه ب ري اساتثاان وجاد  أهنام 
و  اوقلقاة هاضه النارو  أكثرهاا شارع   ،رتبايسردو  النرو  سردا لل  م

 .وبع را اجترادي مارم ،-يع  له داللة مف الاه  -
فلاااأم عالاااب العيااام  ،املقهااا د هاااضه النااارو  ترجااا  شاااروعا إىل ا  كاااا 

هااا   :فلقا ل ،وا ستا  واملتفقه يأم إىل هضه النرو  ويقسمرا مف جدياد
هاااااا   ،متعيقاااة بالهاااال ة هااااا  شاااارو  ،يعرفرااااا .شااارو  متعيقااااة بالعاواااديف
ماف   فها  هااا فرام النار  فريتبرا مف جديد، ،شرو  متعيقة باملعق د عيله

 لا وإ ا كا  هضا   با  واحد ود يك   ا مر سرل  أسرل، حل  ت جره
النرو  ال  لكف يكفلك   كل با  عيى هضا الاح  أ    ؛كانت  ري مرتبة

 .  إما بالتهحل  أو  ريهترتب حبل  إ  النر  يت جه إىل  كف مف ا  كا
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 ،ق د عيله أ  يك   مبا  الاف  مف  ري حاجةعويق ل مثال السيعة أو امل
هااضا مت جااه إىل املعقاا د  ؟هاا  ا ول الثاااث الثالاا  لهاا ،هااضه داخاال الناارو 

 .عيله
فطالااب العياام إ   بعااد أ  يعاار  كااالن العيمااان يباادأ يرتبااه مااف جديااد   

  يااااوم مااا خاا  الااركف الثاااث  ،رو معرفااة مااا خاا  الااركف ا ول مااف الناا
    النااريعة جاااان   نااااس عااادهم بلااا  وعاااادهم ؛مااف النااارو    ياااااوم

فهااااححت بعااااض املعااااامال   ،وعااااادهم وعااااادهم مااااف املعااااامال  ،جااااا اإ
وكااا   ،وا صاال التهااحل  ا صاال   املعااامال  التهااحل  ،وأبطياات بع ااا

 ،حاال اهلل البلاا  بااأن اذ كثااريااملاراا  عاااه وياالال بالاساابة إىل كثاارا مااا أ   بااه وأ
 هضه ص  ا. .وحرن الربا

 اااا  تاجاااه عالاااب العيااام   الفقاااه   هاااضا العهااار أ  يكااا   مراعلاااا    
و لك أناه  ؛وإمنا إىل داللة الاه   أوال -ال إىل ن  العامل   حبثه-فقره 

وأماااا اجتراااادا  العيماااان  ،باالتفااااق أ  الاااا  يسااات عب ا زمااااة وا مكااااة
صتيااااف  ،وهااااضا لااااه أمثيااااة كثااااريا   التااااا يع ،زماااااهنم ومكاااااهنمفراااا  حبسااااب 

مااثال ختيفااة اجترااادا  اواابيااة   نااد عااف اواابيااة    ،اجترااادا  اواابيااة
فيسطني عف حاابية ب داد   مدا س، النافعلة ختيفة شافعلة خراسا   ري 

د ، مااا الااضي ي لاايعا    خااال    ايف ان ؛شاافعلة ب ااداد  ااري شااافعلة مهاار
حاجااة ال واات حاجااة الاا مف حاجااة الااااس  ؟هااضه ايف ان امل تيفااة   املااضهب

 .إىل آخره
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وفقرااان الاهاا    :ويقاا ل شاالع اإلسااالن ابااف تلملااة   معاار  كااالن لااه
العاااامل   ااااا هااام أواااد  العيماااان والفقراااان عياااى إجاباااة ماااا يساااأل عااااه الاااااس 

    مسااألة حااو إ  بعااض فقرااان اوافلااة إ ا وواا ،وي افاا  مااا  تاااج   إللااه
 .اة  جل أنه  تال إلله  ا يعملللسأل مف يعيم مف فقران الس

هاااضه التقللااادا   ،تاااأم تقللااادا  كثاااريا ،داللاااة الاااا  واساااعة ،هاااضا مرااام
لكاف إ ا جئااا إىل داللاة الاا  العاماة الناامية ما   ؛تفرمرا تته  هامقب لة 

ريعة   الق اعاد مقاصاد النا   ريها  ا تكيم فله العيمان فلماا اختيفا ا فلاه 
الناارعلة فلمااا ساالأم خاارل لطالااب العياام خاارل ليعااامل خاارل ليم ترااد شاالئا 

 آخر فلما  تال إلله الااس.
 .مقاصد النريعة :الثال 
يق لااا   أفعاااال اهلل جااال وأهااال السااااة واجلماعاااة  ،جاااان  معيياااة الناااريعة

راااا  مقهااد ف ،وكااضلك أحكامااه الناارعلة أي ااا معييااة ، نلااة معييااةكوعااال ال
ْْم  ﴿وااال اهلل جاال وعااال  ، ااا شاارذ اهلل جاال وعااال مااف ا حكااان ِ  ب    ي ر يْْ   الل ْْ

ر   ر  و ل  ي ر ي   ب   م  ال ع س   ين  ي الْ   ف ْ م     ي  ل ْع      ع ْا ج  م  و  ﴿ووال  [،811]البقرا:﴾ال ي س 
 اب  ب ْل  ي ال  لْ و  ا أ  يْ  اة  ي ْح   اص  ص ْي الق  ف   م     ل  و  ﴿وواال  [،81]او :﴾ج  ر  ح   ن  م  
ْْل  ع  ل   ْْتْ  تْ   م     فلااه تابلااه عيااى أ  هااضه النااريعة   أحكامرااا  ،[881البقاارا:]﴾ون  ق 

 ؛واملقاصااد الناارعلة عياام مراام وخاصااة   هااضا العهاار ،بالاات عيااى مقهااد
اار   ومااا بااني م ف اار    ،و لااك  نااه تداولااه ع ا ااف كثااريا بالعاايااة   مااا بااني م ف 
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اه   فلما يت مهاه مقاصاد ومهاا    فله حبل  إنه عا   الفلما بني مفر  
 .  فله حبل  إنه ال يرى عيم املقاصد النرعلةوما بني مفر   ،  النريعة

 عااااا ا كثاااااريا عيااااام املقاصاااااد  االجتراااااادوالعيماااااان عيماااااان اإلساااااالن وأ ماااااة 
  عيم املقاصد النرعلة بأ  املقاصد ها  ال اياا  الاة  امراا ر  وع   ،النرعلة

تنااااريعه ليحكاااام املتعياااا  باااااخلي    الاااادنلا النااااا ذ أو وهاااادها النااااا ذ مااااف 
املقاصاد النارعلة  اا تعيا  بالناريعة ماف فوالتعا يف كثريا    لاك  ،وايفخرا

مااا ال ايااة مااف اوكاام مااا ال ايااة مااف أ   ،مااا ال ايااة مااف النااريعة ،جرااة ال ايااة
؟  اااضا ماااف الناااا ذ إىل أي شااا ن يتنااا     هاااضا يكااا   هاااضا ا مااار كاااضا؟
و اااضا يقااا ل بعاااض  ،اليفاااظ دو  نظااار إىل املقاصااادالاااااس ماااف يقهاااد ظااااهر 
الاااااس انقسااام ا   املقاصاااد وإعما اااا إىل ثالثاااة  إ    :ا  ماااة اجققاااني يقااا ل

 أوسان:
  واملقاصااد -مااارم مااف أل اهااا وهاام الااضيف ال  كماا   بالتعيلاال أصااال

؛ - ااري العيااة الااة   بااا  القلاااس معي مااة لاادى املناات يني أهنااا أعاام بكثااري
 ياظااار إىل املقاصاااد أصاااال و كااام بظااااهر ماااا دل عيلاااه الااادللل ماااارم ماااف ال

  مااف الاهاا   والق اعااد أو مل و ساا ان أوافاا  مقهاا د الناا ذ املعاار  ،الظااهر
 وهؤالن   جرة.  ،ي افقه يأخض بالظاهر فقط

   فيام يعتاا ا ااا  ،وآخرو  يقابي هنم  ف ضرب ا عر  اوا ط بالاه
أعميااا ا الق اعاااد واملقاصاااد الاااة ت مه هاااا و  ،متاااان العااياااة ماااف جراااة االساااتدالل
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تركاا ا داللااة الااا  فااأفرع ا وهاام أهاال الاارأي   و  ،والااة هاا  مقاصااد عااادهم
 .  املدياة و  الك فة نيمد ست
رم ماااف قااا  باااني هاااضا وهاااضا فأعمااال الاااا  وأخاااض باملقاصاااد وقااا  اومااا

 .خرل بأحكان ت اف  املقه د النرع و  ،دالال  النريعة
نظااار  إىل هاااضا الااا مف وجاااد  أ  كااال متفقاااه وكااال  مقاصاااد الناااريعة إ ا

املقاصاااد النااارعلة العاماااة  ،عالاااب عيااام الباااد أ  ياظااار   املقاصاااد النااارعلة
العامااااااة   باااااااان  ،العامااااااة   باااااااان النااااااريعة ،العامااااااة   اجملتماااااا  ،واخلاصااااااة
 ،املقاصاد ماف البلا  ،املقاصد مف العبادا  :واخلاصة   كل با  ،ا حكان

 ال وااافماااف  ،املقاصاااد ماااف عقااا د التربعاااا  ،واا وامل ا عاااةاملقاصاااد ماااف املساااا
مااااف الااااديا  إىل  ،املقهاااا د مااااف القهااااا  االاكاحاااا فاملقهاااا د ماااا ،ال صاااالةو 

 .آخره
 نه اا  ؛املقاصد العامة واخلاصة ضرو ي أ  يتعيمرا املرن   هضا ال ما 

ال أ   ،فاا  ما  قاا  الاهاا  ياربط الاهاا   النارعلة ويكاا   لااه ااا فقااه يت  
و ااضا متلاا  بعااض ا  مااة الكبااا  اااضا مثاال ابااف  ،ناا  ماا  ناا  آخاار  اار ي  

 ااري عيمااان -عبااد الاارب ومثاال ابااف تلملااة وابااف القاالم وبعااض العيمااان ايفخااريف 
متل وا بأهنم قع ا ما بني دالال  الاه   وما باني املقاصاد  -ا مة ا وا ل

 .ا ه مه عالب العيم أ  يعر  املقاصد موهضا عيم مرم أ  يتعي   ،النرعلة
إ  النريعة جان  ليحفاظ عيى مخسة  :تعيم   أ  فقران املقاصد وال ا

أشلان ليحفاظ عيى الاديف أوال مرتباة الاديف   الااف    العقال   الاسال   
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الفقلااه إ ا تعااا   واحااد البااد أ  يقاادن مااا جااان        ؛سااة مرتبااةمخ ،املااال
ت   املقاصااد إىل   هااضه اخلماا  أي ااا وساام ،النااريعة باجافظااة عيلااه أوال

 ا ه  معرو  ماف حبا  .. ومقهد حاج  ومقهد ملسل مقهد ضرو ي 
 .هضه  ا تفاصللو الناعي   امل افقا  

إ ا عيااااام عالاااااب العيااااام هاااااضه املراتاااااب وتفهااااالل  لاااااك واملقاصاااااد العاماااااة 
رااال سااالقدن مقهااادا حاجلاااا عياااى مقهاااد ضااارو ي   ، فواملقاصاااد اخلاصاااة

فرال يقاادن ملسال  عياى حاااج  إ ا  ،قلراا نااه أصاب  ف ؛لاف يقادن ؟الناريعة
ال تاادف   ،هاال ساالق ل ال تاادف  املااال لقااان ناااا نفسااك ،ال نكااف ؟تعااا  

لقاااان نااااا نسااايك، ال تااادف  الااااف   املاااالال تااادف   ،املاااال لقاااان نااااا عقياااك
إ   الفقااه   املقاصااد إ ا أخااض بااات ا  وعيااى مااا واار ه ا  مااة  الااديف؟مقاباال 

 ياا  وال جفااان فلنااه يقاا ي فراام الفقااه اوقلقاا   اجققاا   باادو  هاا ى وباادو 
ا وما حنتاجه   هضا العهر مف أحكان  تاجراا الاااس   مساا ل كثاريا جاد  

 .كل ي ن  بل جتد   ؛جدا
أ   :الااة تيلرااا فلمااا ياب اا  لطالااب العياام   الفقااه أ  يعتاا  بااه المسْْألة

ه بلاااا  ايف  املعااااامال  عااااادنا   الفقاااا ،نعلااااد الاظاااار   تااااد ي  املعااااامال 
وبلااا  الااادود والسااارجني  ،وبلااا  املااباااضا وإىل آخاااره ،وبلااا  املالمساااة ،اوهااااا

لكاف ايف   تاال  ؛علاب عالاب العيام نار عيلراا ؟الا   ويف هضه ا شالان
إىل أ  يضهب ا ستا    ته  ها وه  للست م جا دا والتها   إمناا يكا   

مااديل و ق لاف ، ل  تسأل أحدا وبل زمف ماا ها  إ ا وياا هضا ،عيى امل ج د
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يف ثالثاة واد يتها   وواد ر ما ها  مااديل و ق ملتاال أ  تفساره بساط ؟يته  
 .انترى ،لكف ايف  هضا ماديل ال  ق ؛ال يته  

ترتلااااااب د اسااااااة    عاااااااد الاظاااااار مسااااااا ل م جاااااا دا ياب اااااا  أ  ي      فاااااال   
نعلااد الاظاار   أ  ال نكاار  البااد  ؟  أي جرااة ،املعااامال  الااة  تااال إللرااا

لكاف أ   ؛ا وىلحو يته   ما وال العيمان املرا عيم أ  نر عيلرا لطالب ال
ول مارا ويعرفراا   عماره  ، يتها   ال ؟يك   يدو  ح ل هضه اويقة دا ما

 .ويته   ويعر  كالن العيمان فلرا علب
لكاااف ياتقااال إىل مرحياااة أخااارى وهااا  أ  الناااريعة جاااان  حاااني جاااان  

 ،صاا   يل ال اار  ،ى عااف ال اار هناا ،جااان  ،حاادد  اجرمااا    املعااامال و 
إ ا  ،، هاضه و اعادهنى عف امللسر، القما ، الرباا، أكال أما ال الاااس بالباعال

الهااا   فااال  عيااام  عاراااا مااافتهااا   عالاااب العيااام هاااضه الق اعاااد وماااا يتفااارذ 
 .فقه املعامال  ياتر  عاد  ،املعامال  يك   تاما

ماااا هااا   ؟أماااا اواصااال ايف  يت ااارل ماااف الناااريعة وتساااأله ماااا هااا  امللسااار
هااضه هاا   ماا  أ   ، ال  سااف اجلاا ا  ؟مااا الفاارق بااني امللساار والقمااا  ؟ال اار 
، هااضه ها  ا ساااس حلاا  جاان  النااريعة بااالار  عاف صاا   مخسااة ا صال
 ، اار  فاااحم تكااف املعاميااة فلرااا ال  بااا،ال تكااف املعاميااة  ،صااححته  والباااو

يكا   املعامياة ال  ،ال تكاف املعامياة فلراا ملسار ،باه   و أا ال ر  اللسري فممأ
ال تكاااف فلراااا ظيااام لياااااس أو أكااال أمااا ال الاااااس بالباعااال إىل  ،فلراااا وماااا 

 .آخره
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تااااال أ  يطباااا    هااااضه الساااااة ا خااااريا   الكيلااااا  النااااريعة   فرااااضا    
 ،الفقه أو   الد اسا  العيلا حو يتفت   هف عالب العيم إىل ما يراه الل ن

ال إىل ماااا  ،الاهااا     ا ول الاااضي ناااراه اللااا ن فريجااا  إىل ماااا دلااات عيلاااه
 نقرؤه بالتفاصلل   كتب الفقه.

الة تيلرا عالب العيام   الفقاه ياب ا  أ  يكا   متابعاا ملاا حبثاه  المسألة
يكاا   متابعااا ملااا أصااد ته ا لئااا  العيملااة  ،العيمااان والفقرااان   هااضا العهاار

وفلراااا وهلل  ،متااااب  لقااارا ا  هلئاااة كباااا  العيماااان عاااادنا ،  املساااا ل العهااارية
يتااااب  ماااا   اجملاااام  الفقرلاااة وماااا تهاااد ه ماااف  ،اوماااد أجااال عيماااان العهااار

يكاااا   مت هاااا    النااااريعة وال يعاااار   ،واااارا ا  لماااا  الفقااااه اإلسااااالم 
مااااا يتاااااب  املسااااا ل  ،مااااا يتاااااب  حباااا ا هلئااااة كبااااا  العيمااااان ،واااارا ا  اجملااااام 

 .املعاصرا
اناااا ل ن ؟كلااااف ساااالتعامل  ؟كلااااف سريشااااد الااااااس  ؟إ   كلااااف ساااال لب

، نناااات ل إ   اااااضه ال جيااااب ،ونعتاااا  اااااا ،بااااأم   اواجااااة إىل  ريهااااا أواااا ى
 .، هضا يعطلك ميكة عظلمةتعر  إىل ما عاد اجملام  الفقرلةاملسا ل ن

 ،االسامخض مثاال عيى  لك عال البح  وبل الساني ا خريا ح ل بلا  
، اساااام شااااركة مناااار  ا أو اساااام مؤسسااااة م شااااركةواحااااد  ااااب أ  يبلاااا  اساااا

 ،ساأبلعه بعنارا ماليااني ل االسامفقاال هاضا  ، اا رعتراا إىل آخاره منار  ا
اسام يبااذ كلاف هاضا  ،عدد مف الااس وال هاضا أكال  ما ال الاااس بالباعال

 ؛االساام لاال  ماااال ولاال  لااه حقلقااة وال شاا ن ييماا    عاادد مااف ا واا ال
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 فل ا اخليل جان ماف أ  تعرياف املاال عااد العيماان ،ثت حب  ونظرلكف ملا حب  
 .ه   حقلقةت  والفقران ما 

يعاا  يتم لااه اإلنسااا   ؛املااال هاا  مااا يتماا ل ،املااال هاا  مااا يتماا ل :وااال ا 
 .املال ه  ما يتم ل ،يع  يك   عاده للستفلد ماه ؛ليمستقبل
 ،أعظاام مااف بلاات وأعظاام مااف عمااا ا وأعظاام مااف كااضا ساالا ا االساامإ   

 .االسم يتم ل االسم صا  له ولمة عظلمة
ليبل  مبادلة مال  اال ولا  بالضماة إىل آخاره هاضا املاال ماا  فل   تعريفرم 
 .ه وبل ما تني ثالمثا ة ساة؟ ال، املال ه  ما يتم ليا     املال املته    ؟ه 

فاااال   انطيقاااااا مااااف اليفااااظ الناااارع  الااااضي هاااا  املااااال   داللتااااه الي  يااااة 
   مااااا يتم لااااه الااااااس  ؛وجتااااد أ  تطبلقااااه يساااا  ا زماااااة وا مكاااااة ،ال اسااااعة

لكاف ماا دان  ؛يتم  ا الااس   ووت دو  ما يتم له الااس   ووت ،تيفخ
وبلعااه إىل آخااره  هأناه يتماا ل وال يادخل   أنااه حماارن    اتاه فلنااه يبااا  تعاعلا

 .وهضا مال ، نه مبادلة مال  ال
 .وا مثية عيى هضا كثريا

قه عيى أساتضا النريعة وعيى الفقران والضيف يعتا   بالف -إ  -فلاب   
ظاار أي ااا اوأ  ي ،للااه   اجملااام إيت صاال  اوماا ،اناار   اجملااام أ  يتاابع ا مااا ي  

ال تااإىل البحاا ا واملااونااا  الااة دا   حااو يكاا   عاااده منااا كة فلمااا  
 .إلله الااس
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البطاوااة امل جاا دا مااارم  ؛ايف  مااثال   و ااايا معاصاارا خااض مااثال البطاوااة
طاواة اإل تماا ، واحاد واال بطاواة مف وال البطاوة الة يسم هنا مثال إيام؟ ب

إياااام؟ بطاوااااة  ال، إياااام نسااااملرا، بطاوااااة اإل تمااااا ، هاااال تهاااا  التسااااملة؟
 .الهر ؟ أي ا ما يهي 

 credit) باإلنيل يالة تسمى  اال تما هضه أن اذ مارا ما ه  بطاوة 

carte) سااامى بطاواااة دفااا  وماراااا ماااا ي(charge carte)  ماراااا ماااا
وماااا مااا يساامى بطاوااة سااحب  (debit carte)يساامى بطاوااة خهاام 

 .فلأم مف يق ل هضه  با ويعمم الكالن ما يهي  ،أن اذ كثريا
 .إ   البد مف د اسة وقلقة ا مر واملقاصد النرعلة به

مااااارم أتااااى ووااااال هااااضه البطاوااااة ح الااااة وضااااما  وإىل آخااااره ودخياااااا   
 .مسا ل كثريا مارا

 ؛ا مل يكااف  باااومااارم مااف نظاار مااف اجملترااديف وصااح  هااضه البطاوااا  إ 
يراجاا  والباا    ،هاضا والاااس متعاا ف   هااضا يساحب ماف ،   ا صال اجلا از

 .يأخض نهلبه وإىل آخرهالباك و 
ملا ا نق ل  تاال إىل  ،فل   الاظر   هضه املسا ل  تال ماك إىل متابعة

  - نااه ساالأم بعااد  لااك بعااد ويلاال زمااف لااف يكاا     يااد  نقااد  ؟متابعااة
لاال  مااف فقاار ولكااف مالااك كيااه   البطاوااة يعاا   -لجلبااك لااف يكاا     

فقااااد صااااد  كتااااا    أمريكااااا   العااااان املاضاااا  مااااف أحااااد  ،ساااالي ى الاقااااد
راااااه ماااا   الاقااااد  االوتهاااااداملت ههااااني الكبااااا    اجلامعااااة بروفساااا     
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يعا  ما   الاقاد وهاضا ايف   (the death of money)بااإلنيل ي 
سا اال متااأخريف فلمااا ناظاار بعااد  لااك  هاال ،الاادول تسااعى إللااه سااعلا حثلثااا

ال الااضي ياب اا  أ  نكاا   جاالال ونناا   أوي يهااري؟ نااد س مخسااني ساااة 
ماااان هاااضه املساااا ل وأ  يعطلراااا الراسااا ني   العيااام ييساااتطل  أ  يبحااا  ليع

 .حو ياظروا فلرا لل رج ا ا حكان
املنااكية   أنااه ال  ،املنااكية ايف  للساات هاا    ال اواا    نظاار العيمااان

بحا ا وهام سعف   العيماان بيعني الضيف ي  عدد كبري مف الباحثني املط   ي جد
 ،يسااعفه بااالبح ا والق اعااد إىل آخااره -يعاا  الباحاا  فقلااه عااا  -فقرااان 

كلااف سااا رل   ،وكلااف نهااح  هااضه املعاميااة وكلااف ال نهااححرا إىل آخااره
هؤالن العدد الكثري مف الباحثني الباد أ  يد سا ا الفقاه عياى عريقاة تااساب 

أخنى أ  يأم زمف بسبب تقهرينا تترم النريعة بأهنا  ري  ،بلقمف املستال  
والاااس يتقادم    ،وأ  العيماان ماا اساتطاع ا أ  يتكيما ا ،مسايرا  اضا الا مف

 ها  بال ،وهضا   ال او  لل  اخليل فله مف النريعة وحاشاا وكاال ،إىل آخره
قدمااة أ  املسااألة    العاااملني وإمنااا هاا  وهاا    ااضا  كاار   لااك   امل تا ياال

 جراد ملتال إىل بضل وإىل نظر.
الق اعاد النارعلة  ،عالب العيم   الفقاه يراتم بالق اعاد المسألة الخيرة

وو اعااد ختيااف  ،الق اعااد الفقرلااة ماقساامة إىل و اعااد متفاا  عيلرااا ،ماقساامة
والق اعااد امل تيااف فلرااا وااد تقاار  مااا بااني مااضهب ومااضهب كمااا هاا   ،فلرااا

لااك مشاال املسااا ل وصياا  ماااه إىل معرفااة  م  ي ااالق اعااد يا  لكااف معرفااة  ؛معاارو 
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  إىل معرفة لعيم اجلما  والفارق الاضيف ماف مل  سااه  ،بعيم الق اعد النرعلة
واملسا ل املتنااة  ،ال يعر  اجلام  بني املسا ل ،فلنه سل طئ عف النريعة

وااد تاادخل هااضه   هااضا ووااد صاارل  ،أو املسااا ل امل تيااف بع اارا عااف بعااض
 .مف هضه والبا  با  واحد هضه

 ضا العااية بعيم الق اعد مرم مرم لي اية بعد العااية بالساب  أو وبيه إ  
والق اعاد ماراا و اعاد واد ال  ام   ،فالبد مف العااية بالق اعاد الفقرلاة ،شئت

 .مارا و اعد مرمة لي اية ،كثريا   البداية
 ،و  هااا  حسااافاخلااارال بال اااما  هاااضه فلراااا اوااادي  املعااار  اماااثال واعاااد

 ه؟ال ااااما  وال ااااما  ن عاااابمااااا معاااا  اخلاااارال  ،وهاااا  واعاااادا عاااااد العيمااااان
فلااه يااد متيااك إىل  ،، اللااد مااا ناا ذ اللااد فلااه يااد أمانااةأناا اذ ا ياادي ،وا ياادي
هضه ا شلان ما تعرفرا مف كتب الفقه ول  نظر  ما ة مارا فلناك لاف  ،آخره

 ؛نكاف أ  خرجراافقر  عايل جادا  نف صرجرا ب ض   إال ملف كا  عاده 
وتعيااااام أنااااا اذ تقسااااالما   ،لكاااااف ا سااااارل أ  تأخاااااضها ماااااف كتاااااب الق اعاااااد

 .ا شلان
االنتفااااذ هااال  -أتااار  املافعاااة-االنتفااااذ  ،املافعاااة هااال متياااك ،املياااك ماااثال

هاا   مااف الفقااه،هااضه املسااا ل مااف أيااف تأخااضها  ؟الهااكا  هاال تباااذنيااك؟ 
 .م ج دا   كتب الق اعد
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واحااد  ،الا كااا  يسااأل عااف بلاا   واام ا اااتفماار  فاا ايف  االنتفاااذ مااثال 
يبل  أو لل  لاه أ   هل له أ  ،بي  كبرييبلعه  يسأل يتاازل عف  وم هاتف 

 . كثري  ف وال ال جي ز له أ  يبل    كثري وال ا جي ز له أ  يبل     ؟يبل 
عيماااان الق اعاااد  كروهاااا   كتااابرم مثااال اباااف  جاااب ماااثال ملاااا عااادد أنااا اذ 

، الاااضي لاااه مكاااا  خهااا  ب ،الاااضي ايف  يسااا ،نتفااااذاملياااك واااال مياااك اال
يبساط مبساطه بال   ويل ا مار، جييا  فلاه   النا ذ يسب  إىل هضا املكا  

جااان واحااد وااال واهلل أنااا بااا   حميااك وااال ال هااضا حقاا   ث ساابقت إللااه، 
 . كرها ابف  جب تع ض  عاه

مااف  هااضه مااا صرجرااا مااف كتااب الفقااه و  ،كااضلك حاا  االنتفاااذ بااالروم هااضا
   الق اعد تقعلاد يااد ل  ؛إمنا صرجرا  عرفة الق اعد ،كتب الفت ى القدنة

ر  وماااا مل يعااار  ملاااف أحساااف التطبلااا  وإد ال ملتاااه ماااف املساااا ل ماااا واااد ع ااا
باااال  ؛ ااااضا العاايااااة بعياااام الق اعااااد لطااااال  النااااريعة ،املسااااألة ملاااات القاعاااادا

اعااد الااة تقساام الق   ،و ساااتض ا باال وملناااخرا وفقرا رااا مااف أهاام املرمااا 
لئا فناااالئا الشااااك أ    تأخااااضها شاااا ،لااااك العياااا ن الق اعااااد الناااارعلة العامااااة

 .الق اعد مراتب
وحساااف مااا أ اه ماااف االساااتقبال  ،وإنهاااتكم ي اااري ،اواادي   و شااا   

ولعال فلماا  كار  فات  باا  ملااوناة هاضا  ،لكف ال وت يقهر ؛ي ري بامل يد
  مار لاة ملاا يااساب ليعهار ادا الاظار عاأو إ ،امل ض ذ أو كتابة حب ا فله
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اجلديااد   إ شاااد الااااس وإفاااد م فلمااا جيااب مااف املسااا ل الااة  تااال الااااس 
 .إىل آخره ،دنلاهم أو   معامال مإللرا   

اجلملا   أسأل اهلل جل وعال أ  يثلبكم قلعا عيى اساتماعكم وأ  جيا ي
ساااة نبلااه عيلااه خااريا وأ  نااف عيلاااا وعياالكم بالفقااه   دياااه وباتباااذ كتابااه و 

 ...، كما أسأل امل ىل جل وعالالهالا والسالن
 

 أعد  هضه املادا: سامل اجل ا ري
  


