أثر سد الذرائع في صحة الفتوى
د .صادؽ زلمد األبيض
أستاذ مساعد ,قسم الفقو كأصولو ,كلية الشريعة
جامعة الرياف

الملخص:
حاكؿ ىذا البحث بياف أثر سد الذرائع يف صحة الفتول؛ إذ تناكؿ  -أم البحث – يف مبحثو األكؿ
مددرا للتشريع ,كاألدلة يف
معُب الذرائع يف اللغة كاصطالح األصوليْب ,مث بياف حجية سد الذرائع ,ككوهنا
ن
اصطالحا ,مث بياف
كمددرا للتشريع ,مث تعريف الفتول لغة ك
ذلك ,ككذلك مذىب َم ْن مل يعتَ َّد هبا حجة
ن
ن
ضوابط الفتول .مث تناكؿ يف ادلبحث الثاين أثر سد الذرائع يف صحة الفتول احملققة للمقدد الشرعي ,كذلك
من خالؿ بياف النتائج ادلَبتبة على القوؿ بعدـ إعادة بناء البيت احلراـ على قواعد إبراىيم ,كعدـ قتل النيب
صلى اهلل عليو كسلم للمنافقْب ,ككذلك أثر سد الذرائع يف القوؿ كالفتول دبنع سفر ادلرأة بغّب زلرـ كالنتيجة
ادلَبتبة على ىذا القوؿ ,كيف منع تويل ادلرأة ادلناصب العامة (الرئاسة كالوزارة كالربدلاف) ,مث تناكؿ يف ادلبحث
الثالث أثر الفتول حبرمة اخلركج على كيل األمر ,ككذلك الثمرة الناذبة عن القوؿ بتحرمي السفر كاإلقامة يف بالد
الكفار لغّب حاجة ,كمثلو الفتول بتحرمي تقليد الكفار يف األلبسة كالعادات كادلناسبات ,ككذلك َع َّد أقواؿ
عمدا كالداحي.
السكراف كأفعالو ن

المقدمة:
احلمد هلل رب العادلْب ,كالدالة كالسالـ على أررؼ ادلرسلْب ببينا زلمد كعلى للو كصحبو أعمعْب.
كبعد ,فإف الشريعة اإلسالمية قد جاءت لرعاية مداٌف الناس يف العاجل كاآلجل ,كدفع ادلضار كادلفاسد
عنهم .كإف شلا أكلتو الشريعة اإلسالمية يف إطار ربقيق مداٌف الناس ىو سد الطرؽ كمنع الوسائل ادلفضية إىل
إحلاؽ الضرر كاألذل باجملتمع كإف كابت مباحة من حيث األصل؛ كي ال يتخذىا أصحاب األىواء كالنفوس
الضعيفة كسيلة لتحقيق مداحلهم الشخدية على حساب مدلحة اجملتمع من خالؿ االعتماد على فتاكل
ربقق مداحلهم الفردية ,كال ربقق ادلقدد الشرعي العاـ .كىذا األمر يف الشريعة اإلسالمية ىو ما يسمى بسد
الذرائع .كإف من فوائد إعماؿ سد الذرائع كالقوؿ بو ىو خركج الفتول زلققة للمقاصد العامة للتشريع؛ إذ
بفضل إعمالو يسود االستقرار ,كيأمن الناس على دينهم كأبفسهم كأعراضهم كأمواذلم.
كسيتطرؽ ىذا البحث لبياف سد الذرائع من حيث ادلفهوـ كاألبواع كاألركاف كاألدلة كأمثلة على ذلك ,مث
بياف أثر سد الذرائع يف صحة الفتول ,كذلك من خالؿ بياف كإيضاح رلموعة من األمور كادلواضيع ذات الدلة
كما ىو مبْب يف خطة ىذا البحث.
مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث يف كجود فتاكل تعتمد على األدلة الشرعية من كتاب أك سنة أك إعماع أك قياس
دكف االلتفات إىل الذرائع ادلوصلة إىل الفساد كاحملظور ,فأراد البحث أف يعاًف ىذه ادلشكلة من خالؿ بياف
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بعض األمثلة من الفتاكل أك األحكاـ الٍب ارتكزت على سد الذريعة لتحقق ادلقدد الشرعي أك ادلدلحة
الكربل ,فيما لو أغفلتها دلا حدل ذلك كحلدث العكس.
أىداف البحث:
يهدؼ ىذا البحث إىل اآليت:
 -1لفت بظر ادلتددرين لإلفتاء إىل أمهية سد الذرائع يف ربقيق ادلقدد الشرعي من الفتول ,كربقيق
ادلدلحة كدرء ادلفسدة ,فتكوف فتاكاىم أكثر ربقي نقا دلقاصد الشرع من جلب ادلداٌف كدرء ادلفاسد.
 -2بياف أف االعتماد على األدلة كالندوص الشرعية دكف االلتفات إىل سد الذرائع ال حيقق ادلقدد الشرعي
من الفتول.
 -3لفت بظر الباحثْب إىل العناية بسد الذرائع كأمهيتها الكبّبة بالنسبة للفتول يف التشريع اإلسالمي.
أىمية الموضوع وسبب اختياره:
تتجلى أمهية ادلوضوع يف بياف مدل صحة الفتول ادلبنية على سد الذرائع ,كمدل بعد الفتول عن ربقيق
ادلقدد الشرعي إذا مل تأخذ سد الذرائع بعْب االعتبار ,كىو الذم كاف سببنا يف اختيار ىذا ادلوضوع.

الدراسات السابقة:
ىناؾ دراسات عن الفتول كضوابطها ,مثل:
 -1الفتول أمهيتها كضوابطها كلثارىا للدكتور عبدالرنمن الدخيل.
 -2الفتول أمهيتها كضوابطها كلثارىا حملمد يسرم إبراىيم.
 -3ضوابط الفتول من الناحية الفقهية كالسياسة الشرعية للعنود بنت زلمد اخلضّبم.
 -4ضوابط الفتول يف القضايا ادلعاصرة حملمد العواكدة.
ككل ىذه األحباث تتحدث يف الفتول كأمهيتها كضوابطها كعالقتها بالسياسة كالقضايا ادلعاصرة من غّب
يبْب تأثّب سد الذرائع يف صحة الفتول.
أف يكوف ذلا عالقة بسد الذرائع الذم يتميز بو ىذا البحث ,إذ ن ُ
 -5حبث بعنواف علم أصوؿ الفقو كأثره يف صحة الفتول لػ :عبدالرنمن بن عبدالعزيز السديس إماـ
كخطي ب ادلسجد احلراـ ,بشر دار ابن اجلوزم ,تطرؽ فيو ادلؤلف دلباحث أصوؿ الفقو ,كيف هناية
ربها ببحثنا
كل مبحث يبْب عالقتو بدحة الفتول .كىذا البحث من خالؿ عنوابو يظهر أكثر ن
احلايل سيما فيما يتعلق دببحث سد الذرائع ,غّب أبو – أم أصوؿ الفقو كأثره يف صحة الفتول –
ٍ
بشكل عاـ ,ففي مبحث سد الذرائع على كجو
كما ذكربا لب نفا يبْب عالقة مباحثو بدحة الفتول
اخلدوص ّبْب ادلؤلف ادلراد بسد الذرائع من خالؿ ذكره ألقواؿ القرايف كالشاطيب كابن القيم ,مث
بْب حقيقة احليل كأبواعها ,مث ختم ذلك بتأكيده أبو يتوجب على ادلفٍب أف ينظر إىل ما يؤكؿ إليو
( )1
عُب بسد الذرائع كاحليل
زلرما ,فعلى ادلفٍب أف يُ َ
مباحا كلكنو يؤكؿ إىل كوبو ن
الفعل ,فقد يكوف ن
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ادلفضية إىل زلرـ( . )2أما ىذا البحث فإبو يبْب كيف تؤثر سد الذرائع يف صحة الفتول من خالؿ
أمثلة تطبيقية كاقعية.
منهجية البحث:
 -1اعتُ ِم َد يف ىذا البحث ادلنهج الوصفي التحليلي.
 -2كتبت الندوص القرلبية من ادلدحف ادلدين مع كضع اسم السورة كرقم اآلية بعد النص القرلين يف مًب
البحث.
 -3عند ذكر ادلددر أك ادلرجع ألكؿ مرة يذكر الكتاب مث اجلزء كالدفحة مث ادلؤلف مث احملقق مث دار النشر
فرقم الطبعة كتأرخيها .كعند عدـ كجود احملقق أك الطبعة هتمل أك تكتب بدكف.
 -4عند ذكر ادلدادر كادلراجع احلديثية يكتفى بذكر ادلددر مث رقم احلديث؛ إذ عليو ادلعوؿ يف البحث.
 -5زبريج األحاديث النبوية ,فإف كاف احلديث يف الدحيحْب يكتفى بذكره مع رقمو دكف احلكم عليو,
كإف كاف يف غّب الدحيحْب يُذكر رقمو مردفنا ذلك بذكر احلكم عليو من كبار ادلختدْب كابن حجر
كاأللباين كغّبمها.
ُ -6جعل للبحث ملخص بالعربية كلخر باإلصلليزية مث ُختم خباسبة ألىم ما توصل إليو.
 -7أ ِ
ُردؼ البحث باذلوامش مث ادلدادر.
خطة البحث:
تتكوف خطة البحث من مقدمة كثالثة مباحث كخاسبة.
ادلقدمة ,كفيها ,مشكلة البحث ,أىداؼ البحث ,أمهية البحث ,سبب االختيار ,الدراسات السابقة ,منهجية
البحث.
ادلبحث األكؿ :مفهوـ سد الذرائع كحجيتها كالفتول كضوابطها ,كفيو أربعة مطالب:
اصطالحا ,كمعُب سدىا.
ادلطلب األكؿ :معُب الذرائع لغة ك
ن
ادلطلب الثاين :حجية سد الذرائع.
اصطالحا.
ادلطلب الثالث :معُب الفتول لغة ك
ن
ادلطلب الرابع :ضوابط الفتول.
أمورا ,كفيو أربعة
أمورا كمنع ادلرأة ن
ادلبحث الثاين :أثر سد الذرائع يف الفتول بَبؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم ن
مطالب:
ادلطلب األكؿ :عدـ إعادة بناء البيت احلراـ على قواعد إبراىيم.
ادلطلب الثاين :عدـ قتل النيب صلى اهلل عليو كسلم ادلنافقْب.
ادلطلب الثالث :منع سفر ادلرأة بغّب زلرـ.
ادلطلب الرابع :منع تويل ادلرأة ادلناصب العامة (الرئاسة كالوزارة كالربدلاف).
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ادلبحث الثالث :أثر سد الذرائع يف الفتول حبرمة أمور تتعلق بويل األمر كبالكفار كالسكراف ,كفيو أربعة
مطالب:
ادلطلب األكؿ :حرمة اخلركج على كيل األمر.
ادلطلب الثاين :السفر كاإلقامة يف بالد الكفار لغّب حاجة.
ادلطلب الثالث :تقليد الكفار يف األلبسة كالعادات كادلناسبات.
عمدا كالداحي.
ادلطلب الرابع :اعتبار أقواؿ السكراف كأفعالو ن
اخلاسبة :كفيها أىم النتائج كالتوصيات.
ادلدادر كادلراجع.
المبحث األول :مفهوم سد الذرائع وحجيتها والفتوى وضوابطها:

واصطالحا:
المطلب األول :معنى الذرائع لغًة
ً
أكال :الذرائع يف اللغة ,عمع ذريعة ,كالذريعة :الوسيلة ,كالذريعة :السبب إىل الشيء كأصلو من ذلك
ن
اجلمل .يقاؿ :فالف ذريعٍب إليك ,أم :سبيب ككصلٍب الذم أتسبب بو إليك(.)3

قاؿ القرايف :فإف الذريعة ىي الوسيلة ,فكما أف كسيلة احملرـ زلرمة فإف كسيلة الواجب كاجبة ,كالسعي
للجمعة كاحلج(.)4

ٍ
لشيء لخر,
ثابينا :الذريعة يف االصطالح ذلا معنياف ,عاـٌّ كخاص .فأما العاـ فهو :كل ما يُتخذ كسيلة

بدرؼ النظر عن كوف الوسيلة جائزة أك شلنوعة(.)5

كثّبا.
كأما ادلعُب اخلاص فهو :كل فعل مأذكف فيو باألصل ,كلكن طرأ عليو ما جعلو يؤدم إىل ادلفسدة ن
أك ىو التوسل دبا ىو مدلحة إىل مفسدة(.)6
قاؿ القرطيب( :كالذريعة عبارة عن أمر غّب شلنوع لنفسو خياؼ من ارتكابو الوقوع يف شلنوع)(.)7
كقاؿ القاضي عبدالوىاب( :الذرائع ىي األمر الذم ظاىره اجلواز إذا قويت التهمة يف التطرؽ بو إىل
ادلمنوع)(.)8
كقاؿ الباجي يف كتابو (اإلرارات)( :الذرائع ىي ادلسألة الٍب ظاىرىا اإلباحة كيتوصل هبا إىل فعل
زلظور)(.)9
كعند تأمل ىذه التعريفات صلد أهنا متفقة على معُب كاحد كىو الفعل ,الذم ظاىره أبو مباح كيتوصل بو
إىل ادلمنوع.
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معنى سد الذرائع:
السد يف اللغة :الردـ ,كيطلق على احلاجز( ,)10كمنو قولو تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ [الكهف]ٜ٘ – ٜٗ :
دفعا ذلا)(.)11
كأما معُب السد يف االصطالح فقاؿ القرايف( :ىي حسم مادة كسائل الفساد ن
كىناؾ أقواؿ أخرل دبعُب قوؿ القرايف ,كديكن القوؿ بأف سد الذرائع ىي منع الوسائل ادلفضية إىل الفساد
كاحملرـ غالبنا.
المطلب الثاني :حجية سد الذرائع:
مددرا من مدادر التشريع على مذىبْب:
اختلف العلماء يف االحتجاج بسد الذرائع كع ندىا
ن
ادلذىب األكؿ :عد سد الذرائع كالعمل هبا ,كىو قوؿ ادلالكية كاحلنابلة(.)12
ادلذىب الثاين :عدـ ع ند سد الذرائع كالعمل هبا ,كىو مذىب احلنفية كالشافعية كالظاىرية(.)13
كاستدؿ كل فريق على ما ذىب إليو بأدلة تؤيد مذىبو ,على النحو اآليت:

أوًل :أدلة الفريق األول القائل بقبولها:
ً

أ -قولو تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﭼ [البقرة ] ٔٓٗ :
يف ىذه اآلية هنى اهلل سبحابو كتعاىل ادلؤمنْب أف يستخدموا كلمة (راعنا) يف خطاهبم مع النيب صلى اهلل
عليو كسلم ,كإف كابت من ادلراعاة دبعُب اإلبظار كاإلمهاؿ إال أف اليهود كابوا يستخدموهنا بقددىم السيئ:
أم من الرعوبة كىو احلمق ,يقددكف هبا سب النيب صلى اهلل عليو كسلم كرتمو ,فنهى اهلل تعاىل ادلؤمنْب عن
التلفظ هبذه اللفظة حٌب ال يتذرع هبا اليهود إىل قددىم اخلبيث( .)14قاؿ اإلماـ الطربم :كيف ىذه اآلية
دليالف :أحدمها :على ذبنب األلفاظ احملتملة الٍب فيها التعريض للتنقيص كالغض .الثاين :التمسك بسد
الذرائع(.)15
ب -بقوؿ اهلل عز كجل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﭼ [األبعاـ:
 .]ٔٓٛحرـ اهلل سب للة ادلشركْب مع كوبو غضبنا هلل كنمية ,كإىابة آلذلة ادلشركْب ,لكن دلا كاف ذلك
السب ذريعة للمشركْب أف يسبوا اهلل تعاىل ,كدلا كابت مدلحة ترؾ سبو تعاىل أعلى من مدلحة سب لذلة
ادلشركْب كاف التدريح بَبؾ سب لذلتهم( . )16قاؿ الشوكاين يف تفسّبه عند ذكر ىذه اآلية" :كىذه اآلية
أصل أصيل يف سد الذرائع كقطع التطرؽ إىل الشبو"(.)17
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ج -ما ركم عن عبداهلل بن عمرك أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ(( :من الكبائر رتم الرجل كالديو,
قالوا :يا رسوؿ اهلل ,كىل يشتم الرجل كالديو؟ قاؿ :بعم ,يسب أبا الرجل فيسب أباه ,كيسب أمو فيسب
أمو))(.)18
قاؿ ريخ اإلسالـ ابن تيمية" :فجعل النيب صلى اهلل عليو كسلم الرجل سابنا العننا ألبويو إذا سب سبنا
جيزيو الناس عليو بالسب ذلما ,كإف مل يقدده"(.)19
د -هنيو صلى اهلل عليو كسلم عن اجلمع بْب ادلرأة كعمتها كبْب ادلرأة كخالتها ,مث قاؿ صلى اهلل عليو كسلم:
"إبكم إذا فعلتم قطعتم أرحامكم"(.)20
وجو الدًللة :أف يف اجلمع بْب ادلرأة كعمتها كخالتها قطع للرحم؛ كوف النساء يكوف بينهن غّبة على
بعضهن كبغضاء ,مث تنقطع صلة الرحم ,كلو رضيت ادلرأة مل جيز ذلك(.)21
ق -ربرمي القطرة من اخلمر لئال تكوف ذريعة إىل احلسوة ,كاحلسوة ذريعة إىل ررب ما يسكر ,فيقع احملظور(.)22
ك -ربرمي اخللوة باألجنبية لئال تفضي إىل احملظور(.)23

منعا لذريعة الدخوؿ قبل الوطء(.)24
ز -ربرمي النكاح حاؿ العدة كإف تأخر الوطء ن
كاألدلة للقائلْب باعتبارىا كثّبة ,بكتفي دبا ذكربا بيابنا للمراد ,كخشية اإلطالة ,كاخلركج عن اذلدؼ من
ىذا البحث.
ثانيًا :أدلة الفريق الثاني القائل بعدم اعتبارىا:
مددرا من مدادر التشريع دبجموعة من األدلة ,منها:
استدؿ القائلوف بعدـ ع ند سد الذرائع
ن

 -1يػػركف أف الش ػريعة تبػػُب علػػى الظػػاىر( )25كمػػا يف قولػػو تعػػاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ [البقػػرة:
٘.]ٕٚ
أبدا إال بالعقد بفسو ,كال بشيء تقدمو
قاؿ الشافعي رنمو اهلل تعاىل بعد ىذه اآلية" :إبو ال يفسد عقد ن
كال تأخره كال بتوى ٍم كال بأغلب ,ككذلك كل ريء ال بفسده إال بعقده ,كال بفسد البيوع بأف يقاؿ :ىذا
ذريعة كىذه بية سوء"(.)26
كقاؿ يف موض ٍع لخر حينما سئل عن القوؿ بسد الذرائع" :أتقوؿ بالذريعة؟ قاؿ :ال ,كال معُب يف
الذريعة ,إمنا ادلعُب يف االستدالؿ باخلّب الالزـ ,أك القياس عليو ,أك ادلعقوؿ"(.)27
 -2يستدلوف بأف اهلل قاؿ :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ﭼ [النحل .]ٔٔٙ :
دلت اآلية أف كل من حلل أك حرـ ما مل يأت ٍ
بإذف من اهلل تعاىل يف ربليلو أك ربرديو فقد افَبل على اهلل كذبنا,
عميعا:ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
كالقوؿ بسد الذرائع قوؿ مل يأذف بو اهلل؛ ألف اهلل قد أحل لنا ما يف األرض ن
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ﯰ ﯱ ﯲﭼ [البقرة ]ٕٜ :إال ما فدل ربرديو بقولو :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ [األبعاـ]ٜٔٔ :
ٍ
باحتياط أك خوؼ تذرع"( .)28
فبطل هبذين الندْب اجلليلْب أف حيرـ أحد ريئنا
 -3ما جاء يف صحيح البخارم عن عباد بن سبيم عن عمو أبو ركا إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
الرجل الذم خييل إليو أبو جيد الشيء يف الدالة ,فقاؿ" :ال ينفتل أك ال يندرؼ حٌب يسمع صوتنا
أك جيد رحيا"( .)29فلو كاف حكم االحتياط ح نقا لكابت الدالة أكىل ما احتيط ذلا ,كلكن اهلل تعاىل
مل جيعل لغّب اليقْب حكما ,فوجب دبا ذكربا أف كل ما تيقن ربرديو فال ينتقل إىل التحليل إال بيق ٍ
ْب لخر
ن
من ٍ
بص أك إعما ٍع ,ككل ما تيقن ربليلو فال ينتقل إىل التحرمي إىل بيقْب من بص أك إعماع ,كبطل احلكم
باالحتياط"(.)30
 -4إف القوؿ بسد الذرائع لكوهنا زلتملة الوقوع يف ادلمنػوع إمنػا ىػو مػن قبيػل االحتيػاط ,كىػو بػاب إىل الظػن,
كمعلوـ أف من حكم باالحتياط فقد حكم بالظن ,كإذا حكم بالظن حكم بالكذب كالباطل ,كىو حكم
بػػاذلول ,كىػػذا بػػاب كاسػػع ال حيػػل للمسػػلم أف يلػػج فيػػو؛ إذ يلػػزـ منػػو أف يقػػوـ بأعمػػاؿ ال يوافػػق عليهػػا يف
أصل الشريعة كمن يقتل الناس خشية الكفر ,كمن دينع اجلوار خشية الزبا"(.)31
واصطالحا:
المطلب الثالث :معنى الفتوى لغة
ً
الفتول لغة :اسم مددر دبعُب اإلجابة ,يقاؿ :أفتيتو إذا أجبتو عن مسألتو( ,)32كتأيت دبعُب اإلبابة ,منو
قولو تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ [النساء ,ٕٔٚ] :أم يبْب لكم حكمو
فيهن ,كاإلفتاء تبيْب ادلبهم(.)33
كالفتول يف االصطالح :تبيْب احلكم الشرعي عن دليل دلن سأؿ عنو( .)34كقيل :ىي توقيع عن اهلل تبارؾ
كتعاىل( ,)35كقيل :تبيْب احلكم الشرعي للسائل .كقيل :إخبار عن حكم اهلل تعاىل يف إلزاـ أك إباحة(.)36
كادلقدود باإللزاـ ىنا إلزاـ فعل أك إلزاـ ترؾ ,كهبذا تفارؽ الفتول القضاء الذم ىو تبيْب احلكم الشرعي على
سبيل اإللزاـ .كالراجح التعريف األكؿ.
المطلب الرابع :ضوابط الفتوى:
الفتول الشرعية الدحيحة الٍب ربقق ادلقدد الشرعي البد ذلا من ضوابط تبعد صاحبها عن الزلل
كاخلطأ .كسنذكر ىذه الضوابط سلتدرة لتحقيق ادلراد من البحث .كمن ىذه الضوابط:
أكال إىل دليل الكتاب
 -1أف تكوف مضبوطة بالدليل الشرعي ادلعترب ,كمعتمدة عليو ,كينبغي أف تستند ن
كالسنة قبل غّبمها ,مث اإلعماع كالقياس ,مث ينتقل إىل األدلة األخرل(.)37
 -2صدكر الفتول شلن ىو أىل لإلفتاء ادلستجمع لشركط ادلفٍب اجملتهد ادلعركفة يف كتب الفقو كاألصوؿ؛
لكي ربظى بالقبوؿ كعدـ الرد ,كتكوف أبعد عن الزلل كاخلطأ(.)38
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منهجا فقهينا طلبنا لأليسر يف كل حكم ررعي ,بل ال يلجأ إليها
 -3عدـ تتبع الرخص يف الفتول ,كجعلو ن
إال يف احلاالت اخلاصة الٍب تقتضي ذلك كفق االستدالؿ الدحيح كربقي نقا للمقدد الشرعي
للفتول(.)39
 -4أف تكوف كاضحة بينة بعيدة عن الغموض خالية من ادلدطلحات الٍب يعسر فهمها أك يتعذر.
َّ -5أال تكوف مبنية على أقواؿ راذة ,كال لراء مرجوحة يف الغالب إال إذا كابت ستؤدم لتحقيق مدلحة
عامة أك درء مفسدة غالبة.
 -6تقدمي الفتول اجلماعية على الفتول الفردية ,كالرأم القدمي على الرأم احلديث(.)40
 -7أف يراعى يف الفتول الزماف كادلكاف كاألرخاص؛ إذ قد خيتلف احلكم الشرعي حبسب الزماف كادلكاف
األرخاص.
أمورا:
أمورا ومنع المرأة ً
المبحث الثاني :أثر سد الذرائع في الفتوى بترك النبي صلى اهلل عليو وسلم ً
المطلب األول :إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراىيم:
كره كثّب من أىل العلم ادلساس بالكعبة أك تغيّبىا خشية أف تكوف عرضة للتغيّب من قبل ادللوؾ ,كذلك
يتناىف مع حرمتها كتعظيمها الذم حث عليو الشرع ,يف قوؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [احلج ,]ٖٓ :كقولو تعاىل :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭼ [احلج ,]ٖٕ :كقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم( :إف ىذه األمة ال تزاؿ خبّب ما عظموا ىذه

احلرمة  -يعِب الكعبة  -حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك ىلكوا)( .)41مع أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:
(يا عائشة لوال أف قومك حديثو عهد جباىلية ألمرت بالبيت فهدـ فأدخلت فيو ما أخرج منو كألزقتو باألرض
كجعلت لو بابْب بابنا ررقينا كبابنا غربينا فبلغت بو أساس إبراىيم) ,فذلك الذم نمل ابن الزبّب رضي اهلل عنهما
على ىد مو ,قاؿ يزيد :كرهدت ابن الزبّب حْب ىدمو ,كبناه ,كأدخل فيو من احلجر ,كقد رأيت أساس إبراىيم
حجارة ,كأسنمة اإلبل ,قاؿ جرير :فقلت لو :أين موضعو؟ قاؿ :أريكو اآلف ,فدخلت معو احلجر ,فأرار إىل
مكاف ,فقاؿ :ىا ىنا ,قاؿ جرير :فحزرت من احلجر ستة أذرع أك ضلوىا( .)42فلما كاف عهد بِب أمية كتغلب
احلجاج على ابن الزبّب أعاد بناءىا على الوضع السابق ,فما كاف من العلماء إال أف أفتوا بإبقائها على حاذلا,
كذلذا بارد اإلماـ مالك رنمو اهلل ملوؾ بِب العباس عندما مهوا بإعادة بناء الكعبة على ما بناىا عليو ابن الزبّب,
باردىم بَبكها على م ا ىي عليو ,كقاؿ :أخشى أف يدّب ىذا البيت لعبة يف يد ادللوؾ كلما جاء ملك غّب
فيو .بقل ذلك عنو غّب كاحد من أىل العلم(.)43
فمن خالؿ ما سبق ذكره صلد أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ترؾ إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراىيم
زلمدا قد باقض
كسدا لذريعة أف يقاؿ إف ن
عليو السالـ مع ما فيو من ادلدلحة خشية حدكث مفسدة أكرب ن
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رنيعا ال ديكن تربيره .شلا جعل أف العلماء قد
كبّبا ن
كفعال ن
قولو فعلو ,كأقدـ على فعل ما يعده الناس ن
جرما ن
سدا لذريعة التجرؤ على بيت
استقر رأيهم على حرمة إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراىيم كما فعل ابن الزبّب ن
ا هلل كإضاعة قدسيتو كمكابتو يف القلوب بتعريضو للهدـ كالتغيّب بناء على أمزجة ادللوؾ كأىوائهم ,فسد الذريعة
ىنا أثر يف تغّب الفتول لتحقيق ادلقدد األمسى  -كىو احلفاظ على ىيبة الكعبة كقدسيتها  -مع كجود النص
الدريح بأف ادلدلحة ىي يف إعادة بنائها  -أم الكعبة  -على قواعد إبراىيم .فدارت الفتول بعدـ إعادة
بناء الكعبة على قواعد إبراىيم أصح من الفتول بإعادهتا على قواعد إبراىيم .فسد الذريعة ىنا أثر يف صحة
الفتول ضلو ربقيق ادلقدد الشرعي األكرب كاألعظم من ادلدلحة ادلندوص عليها يف احلديث.
المطلب الثاني :عدم قتل النبي صلى اهلل عليو وسلم للمنافقي :
ركل البخارم عن عمرك بن دينار قاؿ :مسعت جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ :كنا يف غزاة
رجال من األبدار ,فقاؿ األبدارم :يا لألبدار ,كقاؿ ادلهاجرم :يا للمهاجرين,
فكسع رجل من ادلهاجرين ن
فسمع ذاؾ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ,فقاؿ( :ما باؿ دعول اجلاىلية) .قالوا :يا رسوؿ اهلل كسع رجل
رجال من األبدار ,فقاؿ( :دعوىا فإهنا منتنة) .فسمع بذلك عبد اهلل بن أيب بن سلوؿ فقاؿ:
من ادلهاجرين ن
أكقد فعلوىا؟ أما كاهلل لئن رجعنا إىل ادلدينة ليخرجن األعز منها األذؿ .فبلغ النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاـ
عمر ,فقاؿ :يا رسوؿ اهلل دعِب أضرب عنق ىذا ادلنافق فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم( :دعو؛ ال يتحدث
زلمدا يقتل أصحابو)( . (44قاؿ صاحب عمدة القارم" :فهذه ىي العلة ,كسلك معو مسلكو مع
الناس إف ن
غّبه من ادلنافقْب الذين لذكه كمسع منهم يف غّب موطن ما كرىو ,كلكنو صرب استبقاء البقيادىم كتألي نفا لغّبىم
حٌب ال ينفركا  ...كيتنفر الناس عن الدخوؿ يف اإلسالـ ,كيقوؿ بعضهم لبعض" :ما يؤمنكم إذا دخلتم يف
دينو أف يدعي عليكم كفر الباطن فيستبيح بذلك دماءكم كأموالكم ,فال تسلموا أبفسكم إليو للهالؾ",
سبيال لنفور الناس عن الدين"( . )45فالعلة الٍب من أجلها ترؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم قتل
فيكوف ذلك ن
ادلنافق (عبداهلل ابن أيب)  -كادلنافقْب مثلو كما كرد يف غّب موضع  -ىي ٌّ
سد لذريعة أف يتحدث ادلنافقوف
زلمدا يقتل أصحابو ,فيؤدم ىذا احلديث إىل تنفّب الناس عن اإلسالـ .قاؿ يف إيقاظ األفهاـ
كالكفار إف ن
ررح عمدة األحكاـ" :كأمسك عن قتل ادلنافقْب مع ما فيو من مدلحة؛ لكوبو ذريعة إىل التنفّب ,كقوؿ
( )46
سدا
زلمدا يقتل أصحابو"  ,فالنيب صلى اهلل عليو كسلم ترؾ ما فيو مدلحة  -قتل ادلنافقْب  -ن
الناس :إف ن
لذريعة التحدث عن قتلو ألصحابو ,فيؤدم إىل حدكث مفسدة أكرب من مدلحة قتلهم؛ ألبو لو كاف جيب
عليو ترؾ قتلهم لكاف اجلواب بذكر ادلابع الشرعي كىو أبو ال حيل قتلهم( ,)47فسد الذريعة الٍب عمل هبا النيب
صلى اهلل عليو كسلم أثرت يف صحة ما أفٌب بو صلى اهلل عليو كسلم عمر بن اخلطاب عندما استأذبو بعض
أصحابو يف قتل ادلنافقْب.

المطلب الثالث :منع سفر المرأة بغير محرم:
اختلف العلماء يف حكم سفر ادلرأة بدكف زلرـ على أقواؿ عدة:
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القوؿ األكؿ :ربرمي سفر ادلرأة مطل نقا إال بوجود زلرـ .كإليو ذىب احلنفية( ,)48كاحلنابلة(.)49
كفرضا مع بسوة أك امرأة ثقة .كىو مقابل ادلذىب عند الشافعية(.)50
تطوعا ن
القوؿ الثاين :جواز سفرىا مطل نقا ن
القوؿ الثالث :جواز سفرىا دكف بساء أك ذكم زلارـ إذا كاف الطريق لمننا ,كىو كجو ضعيف عند
الشافعية(.)51
القوؿ الرابع :التفديل .كإليو ذىب ادلالكية كالشافعية ,على خالؼ بْب الفريقْب .كالقوؿ ادلعتمد يف ادلذىبْب
ىو:
تطوعا حرـ سفر ادلرأة إال بوجود زلرـ.
أ -إف كاف السفر ن
ب -كإف كاف كاجبنا جاز ذلا السفر مع رفقة مأموبة على مذىب ادلالكية( ,)52أك مع بسوة أك امرأة ثقة على
مذىب الشافعية( . )53كقيد بعض ادلالكية التحرمي يف سفر التطوع باالبفراد كالعدد القليل ,دكف القوافل العظيمة
فإبو جيوز للمرأة أف تسافر فيها دكف بساء كذكم زلارـ(.)54
أدلة ادلابعْب لسفر ادلرأة بدكف زلرـ :استدؿ ادلابعوف من سفر ادلرأة بدكف زلرـ بأدلة عدة ,من أبرزىا:
 )1عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أف النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ" :ال حيل المرأة تؤمن باهلل كاليوـ
اآلخر تسافر مسّبة ثالث لياؿ إال كمعها ذك زلرـ"(.)55
 )2يف الدحيحْب عن أيب سعيد اخلدرم  -رضي اهلل عنو  -أف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ:
"ال تسافر امرأة مسّبة يومْب ليس معها زكجها أك ذك زلرـ"(.)56
 )3يف الدحيحْب عن أيب ىريرة  -رضي اهلل عنو  -عن النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ" :ال حيل
المرأة تؤمن باهلل كاليوـ اآلخر أف تسافر مسّبة يوـ كليلة ليس معها ُح ْرَمة"( .)57كيف لفظ دلسلم:
(مسّبة يوـ) .ىذه األحاديث ادلتقدمة على اختالؼ ألفاظها صرحية يف احلكم ,كىو ربرمي سفر ادلرأة إال
بوجود الزكج أك احملرـ.
استدؿ ادلبيحوف لسفر ادلرأة مع رفقة أك بسوة ثقات بأدلة عدة ,من أبرزىا:
 )1عن عدم بن حامت  -رضي اهلل عنو  -قاؿ :بينا أبا عند النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -إذ أتاه رجل
فشكا إليو الفاقة ,مث أتاه لخر فشكا إليو قطع السبيل ,فقاؿ :يا عدم ىل رأيت احلّبة؟ قلت :مل أرىا
ئت عنها .قاؿ :فإف طالت بك حياة لَبين الظعينة ترربل من احلّبة حٌب تطوؼ بالكعبة
كقد أُببِ ُ
أحدا إال اهلل  ...احلديث" .قاؿ عدم :فرأيت الظعينة ترربل من احلّبة حٌب تطوؼ بالكعبة
ال زباؼ ن
ال زباؼ إال اهلل( .)58كجو االستدالؿ :أبو  -صلى اهلل عليو كسلم  -أخرب خبركج ادلرأة كحدىا ,كمل
زلرما ,فدؿ على جواز سفرىا بدكف زلرـ(.)59
زكجا كال ن
يذكر ن
 )2القياس على كجوب ىجرة ادلرأة إذا أسلمت  -كىو رلمع عليو  ,-كسفر األسّبة إذا زبلدت من أيدم
الكفار( . )60كبوقش ىذا القياس من كجهْب :الوجو األكؿ :أبو قياس مع الفارؽ؛ ألف األسّبة إذا
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زبلدت من أيدم الكفار فإف سفرىا سفر ضركرة ال تقاس عليو حالة االختيار ,كلذلك زبرج فيها
أصال(.)61
ضررا متيقننا بتحمل الضرر ادلتوىم ,فال يلزـ ربمل ذلك من غّب ضرر ن
كحدىا؛ كألهنا تدفع ن
بظرا لقوة
شلا تقدـ يَبجح  -كاهلل أعلم  -القوؿ األكؿ كىو :ربرمي سفر ادلرأة مطل نقا إال بوجود احملرـ؛ ن
أدلتو؛ كألبو من جهة أخرل ىو األحوط للمرأة يف األزمنة ادلتأخرة بسبب فساد أحواؿ الناس ,كابتشار الفًب.
كسدا لذريعة تعرضها لألذل كاالعتداء بسبب فساد أحواؿ الناس كابتشار الفًب .قاؿ النوكم" :ادلرأة مظنة
ن
الطمع فيها ,كمظنة الشهوة كلو كابت كبّبة ,كقد قالوا لكل ساقطة القطة ,كجيتمع يف األسفار من سفهاء
كس َقطهم من ال يرتفع عن الفاحشة بالعجوز كغّبىا ,لغلبة رهوتو كقلة دينو كمركءتو كخيابتو كضلو
الناس َ
ذلك"(.)62
كمن الذرائع القريبة الٍب قد تفضي إىل الفاحشة ,كاختالط األبساب ,كىتك األعراض  -سفر ادلرأة دكف
من فيو صيابة ذلا يف اعتبار الشرع؛ من زكجها أك أحد زلارمها( .)63فمنع ادلرأة من السفر بغّب زلرـ ,كلو مع
سدا لذريعة االعتماد
رفقة لمنة أك مع بسوة مأموبة ىو القوؿ احملقق للمقدد الشرعي من حفظ األعراض ,ك ن
على الرفقة اآلمنة؛ ألبو قد تكوف الرفقة لمنة يف الظاىر ,غّب لمنة يف الباطن كالواقع ,سيما يف ىذا الزماف

الذم كثر فيو الفساد كضعف فيو التدين ,كألف بعض النساء قد تتخذ من الرفقة اآلمنة ذريعة العتياد السفر
بغّب زلرـ ,فمرة مع رفقة لمنة كثابية مع رفقة أقل أمابنا كىكذا حٌب يؤدم إىل الوقوع يف احملظور .مث إف بعض
مستقبال كالتحدث معها
الرفقة اآلمنة من الرجاؿ قد يفًب هبذه ادلرأة كتقع يف بفسو كيؤدم إىل التواصل معها
ن
يف غّب حاجة ,كىذا أحد احملظورات ,كقد يتطور األمر إىل أكثر من ذلك كالعياذ باهلل .فاحملرـ صيابة للمرأة من
الوقوع يف احملظور ,كمن التعرض ذلا بسوء أك مكركه.
مث إف القوؿ جبواز سفر ادلرأة مع الرفقة اآلمنة أك بسوة مأموبة جيرئ ادلرأة تدرجيينا على السفر بغّب زلرـ,

أيضا
كلو مع رفقة غّب مأموبة بذريعة أهنا مأموبة حٌب ينتهي هبا األمر إىل أف تسافر مباررة من غّب زلرـ .ن

القوؿ جبواز سفر ادلرأة بغّب زلرـ ذريعة لسفر ادلتربجة كغّب ادللتزمة كضعيفة التدين من غّب زلرـ فيؤدم إىل
الوقوع يف احملظور.
فالقوؿ دبنع سفر ادلرأة بغّب زلرـ ىو احملقق للمقدد الشرعي من حفظ األبساب كاألعراض.

المطلب الرابع :منع تولي المرأة المناصب العامة (الرئاسة والوزارة والبرلمان):
اتفق أىل العلم على عدـ جواز تويل ادلرأة ادلناصب إال ما استثناه األحناؼ من جواز توليها القضاء يف
ادلسائل الٍب زبص النساء ,كذلك ألف ادلرأة يف األصل زللها البيت ,كتربية األكالد الَببية الداحلة ,كقد جاء أمر
اهلل ذلن بالقرار يف البيوت يف قولو سبحابو :ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭼ
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[األحزاب .] ٖٖ :كدلت األدلة من الكتاب كالسنة على عدـ جواز تويل ادلرأة للواليات العامة ,كاخلالفة
كالوزارة كالقضاء كما أربو ذلك.
فمن أدلة القرلف :قاؿ اهلل عز كجل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

أيضا:
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭼ [النساء ]ٖٗ :قاؿ القرطيب :أم يقوموف بالنفقة عليهن ,كالذب عنهن ,ك ن
فإف فيهم احلكاـ كاألمراء كمن يغزك ,كليس ذلك يف النساء( )64ا.ىػ.
كقاؿ ابن كثّب" :أم :الرجل قيم على ادلرأة ,أم :ىو رئيسها ككبّبىا كاحلاكم عليها كمؤدهبا إذا اعوجت.
(دبا فضل اهلل بعضهم على بعض) أم :ألف الرجاؿ أفضل من النساء ,كالرجل خّب من ادلرأة ,كذلذا كابت
النبوة سلتدة بالرجاؿ ,ككذلك ادللك األعظم ,لقولو صلى اهلل عليو كسلم( :لن يفلح قوـ كلوا أمرىم امرأة) ركاه
البخارم ,ككذا مندب القضاء اىػ"(.)65
كمن أدلة السنة :عن أيب بكرة قاؿ :دلا بلغ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف أىل فارس قد ملكوا
عليهم بنت كسرل ,قاؿ( :لن يفلح قوـ كلوا أمرىم امرأة )( .)66قاؿ الشوكاين يف "بيل األكطار"" :فيو دليل
على أف ادلرأة ليست من أىل الواليات ,كال حيل لقوـ توليتها؛ ألبو جيب عليهم اجتناب ما يوقعهم يف عدـ
الفالح اىػ بتدرؼ( .)67كقاؿ ادلاكردم  -يف معرض كالمو عن الوزارة " :-كال جيوز أف تقوـ بذلك امرأة؛
لقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم( :ما أفلح قوـ أسندكا أمرىم إىل امرأة)؛ كألف فيها من طلب الرأم كثبات
العزـ ما تضعف عنو النساء ,كمن الظهور يف مباررة األمور ما ىو عليهن زلظور"( .)68كقاؿ ابن حزـ رنمو اهلل
 يف معرض حديثو عن اخلالفة " :-كال خالؼ بْب أحد يف أهنا ال ذبوز المرأة"( .)69كجاء يف (ادلوسوعةذكرا ,فال تدح كالية امرأة ,لقولو
الفقهية الكويتية) "اتفق الفقهاء على أف من رركط اإلماـ األعظم أف يكوف ن
صلى اهلل عليو كسلم( :لن يفلح قوـ كلوا أمرىم امرأة) ,كلكي يتمكن من سلالطة الرجاؿ ,كيتفرغ لتدريف
رئوف احلكم؛ كألف ىذا ادلندب تناط بو أعماؿ خطّبة ,كأعباء جسيمة ,تالئم الذكورة .كاختلف الفقهاء يف
ارَباط الذكورة يف القضاء .فذىب اجلمهور كىم ادلالكية كالشافعية كاحلنابلة إىل ارَباط الذكورة يف القاضي,
فال جيوز عندىم أف تتوىل ادلرأة كظيفة القضاء"(.)70
كقد أعمعت األمة يف عهد اخللفاء الراردين كأئمة القركف الثالثة ادلشهود ذلا باخلّب عملينا على عدـ إسناد
اإلمارة كالقضاء إىل امرأة .مث إف األحكاـ الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء اإلمارة؛ فإف الشأف يف
اإلمارة أف يتفقد متوليها أحواؿ الرعية ,كيتوىل رؤكهنا العامة الالزمة إلصالحها؛ فيضطر إىل األسفار يف
الواليات ,كاالختالط بأفراد األمة ,كعماعاهتا ,كإىل قيادة اجليش أحيابنا يف اجلهاد ,كإىل مواجهة األعداء يف
رجاال كبساء يف السلم كاحلرب كضلو ذلك,
إبراـ عقود كمعاىدات ,كإىل عقد بيعات مع أفراد األمة ,كعماعتها ,ن
شلا ال يتناسب مع أحواؿ ادلرأة كما يتعلق هبا من أحكاـ ررعت حلماية عرضها ,كاحلفاظ عليها من التبذؿ
ادلمقوت(.)71
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فمما يؤيد منع تويل ادلرأة ادلناصب العامة ىو سد لذريعة اختالطها بالرجاؿ الذم ىو الزـ لتويل ىذه
ادلناصب ,فالقوؿ جبواز توليها يؤدم إىل اختالطها بالرجاؿ ككقوعها يف احملظور ,كاإلسالـ أمر باحملافظة عليها
فسدا
كعدـ تعرضها لالختالط بالرجاؿ كاخللوة هبم من غّب زلرـ صيابة لعرضها كحفاظنا على ررفها كعفتها .ن
لذريعة اختالط ادلرأة بالرجاؿ كاخللوة هبم الناتج عن توليها ادلناصب العامة يتأكد القوؿ دبنعها من تويل
ادلناصب العامة.
المبحث الثالث :أثر سد الذرائع في الفتوى بحرمة أمور تتعلق بولي األمر وبالكفار والسكران:

المطلب األول :حرمة الخروج على ولي األمر:
أصل ما يف ىذا ادلطلب ىو ما جاء عن عبادة بن الدامت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أبو قاؿ:
"امسع كأطع ,يف عسرؾ كيسرؾ ,كمنشطك كمكرىك ,كأثرة عليك ,كإف أكلوا مالك ,كضربوا ظهرؾ"( ,)72كيف
ركاية "إال أف تكوف معدية بواحا"( .)73كيف حديث أيب ذر "امسع كأطع كلو ٍ
لعبد رلدع األطراؼ"(,)74
ن
( )75
كعند البخارم من حديث أيب ذر "امسع كأطع كلو حلبشي كأف رأسو زبيبة" .
كجاء عن عمر رضي اهلل عنو أبو قاؿ" :امسع كأطع كإف أمر عليك عبد حبشي رلدع إف ضرؾ فاصرب,
كإف أمرؾ بأمر فأسبر كإف حرمك فاصرب ,كإف ظلمك فاصرب ,كإف أراد أف ينقص من دينك فقل :دمي دكف
ديِب كال تفارؽ اجلماعة"(.)76
كيف الدحيحْب عن عبادة بن الدامت  -رضي اهلل عنو  -قاؿ :دعابا رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو
كسلم فبايعناه ,فكاف فيما أخذ علينا أف بايعنا على السمع كالطاعة يف منشطنا كمكرىنا ,كعسربا كيسربا,
( .)77
احا عندكم فيو من اهلل برىاف»
كفرا بو ن
كأثرة علينا ,كأف ال بنازع األمر أىلو ,قاؿ« :إال أف تركا ن
كيف صحيح مسلم عن ابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -أبو مسع رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم -
يقوؿ« :من خلع نيدا من طاعة لقي اهلل يوـ القيامة كال حجة لو ,كمن مات كليس يف عنقو بيعة مات ميتة
اجلاىلية»(.)78
جاء يف فتح البارم تعليل الطاعة بقولو" :كأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإف طاعتو ذبب
إمخادا للفتنة"(.)79
ن
كجاء عن اإلماـ ابن تيمية يف تعليل طاعة كالة األمور كعدـ اخلركج عليهم أف ىذا ادلسلك يَبتب عليو
من الفساد ما ىو أعظم شلا يقع من الوالة من فسق أك ظلم أك جور(.)80
كقاؿ النوكم" :كىذه األحاديث يف احلث على السمع كالطاعة يف عميع األحواؿ كسببها اجتماع كلمة
ادلسلمْب فإف اخلالؼ سبب لفساد أحواذلم يف دينهم كدبياىم"( .)81ففساد احلاؿ يف الدين ضياعو كابدثاره
كاخلوؼ من ادلضايقة كالتعذيب بسببو ,كعدـ شلارستو بأماف .كفساد احلاؿ يف الدبيا ضياع األمن على النفس
كادلاؿ كالعرض بسبب الفًب كاالعتداءات الٍب ربدل بغياب احلاكم.
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كقاؿ يف موضع لخر" :قاؿ العلماء كسبب عدـ ابعزالو كربرمي اخلركج عليو ما يَبتب على ذلك من الفًب
كإراقة الدماء كفساد ذات البْب"(.)82
كذكر أبوبكر اجلزائرم بتيجة اخلركج على كيل األمر ,كعدـ السمع كالطاعة لو يف معرض حديثو عن
دليال على
اجلماعات الٍب ظهرت يف بالد العرب ,كتكفر احلكاـ ,كتكفّب من مل ير رأيهم فقاؿ" :كحسبنا ن
فتنتهم ما جرت من بالء كدمار كقتل كسفك لدماء بريئة كرعب كظلم ال يشك فيو ذك عقل كدين"(.)83
فهذه الندوص كالنقوالت تدؿ على أف طاعة احلاكم كالسمع لو  -كلو ظادلا – سبب الستدامة أمن
ن
سدا لذريعة أىل األىواء كمطامعهم يف إحداث اخللل يف اجملتمع كإىدار
اجملتمع كاستقراره .كأف طاعتهم مطلوبة ن
أمنو كاستقراره.
المطلب الثاني :السفر واإلقامة في بالد الكفار لغير حاجة:
األصل َّ
أف السفر إىل بالد الكفَّار ال جيوز دلن ال يقدر على إظهار دينو ,كال جيوز إال لضركرة؛ كالعالج
كما أربو ذلك؛ مع القدرة على إظهار الدنين ,كالقياـ دبا أكجب اهلل سبحابو كتعاىل ,كأف ال يداىن كال ُديارم
يف دينو ,كال يتكاسل عن أداء ما أكجب اهلل عليو( .)84كمن رركط السفر إىل بالد الكفار عند أىل العلم ,أف
مباحا يف طلب علم ينتفع بو ,كيعود بفعو على ادلسلمْب عامة ,كأف يلتزـ من يريد السفر إىل ىذه
يكوف السفر ن
البالد أحكاـ اإلسالـ الظاىرة من صالة ,كصياـ ,كأف يأمن على بفسو من الوقوع يف الفًب ,فإف القلوب
ضعيفة كالشبو خطافة كما قيل( ,)85كأف ربرمي السفر لغّب حاجة قد ارتهر بْب األمة ,كأفٌب بو عماىّب العلماء,
كما كرد من الرخدة زلموؿ على من يقدر على إظهار دينو( ,)86كأبو ال بد يف إباحة السفر إىل بالد ادلشركْب,
من أمن الفتنة( . )87أما إذا دعت احلاجة إىل ذلك لعالج أك تلقي علم ال يوجد يف بلده ,ككاف عنده علم
كدين على ما مر لب نفا فهذا ال بأس بو .كأبّو ال بد يف إباحة السفر إىل بالد ادلشركْب من أمن الفتنة .فإف خاؼ
بإظهار دينو الفتنة بقهرىم ,كسلطاهنم ,أك ربهات زخرفهم ,كأقواذلم ,مل يبح لو القدكـ إليهم ,كادلخاطرة
بدينو( .)88كخالصة إباحة السف ر إىل بالد الكفار بشركط ثالثة :األكؿ :أف يكوف عند اإلبساف علم يدفع بو
الشبهات؛ ألف ىناؾ يف بالد الكفار يوردكف على أبناء ادلسلمْب الشبهات حٌب يردكىم عن دينهم .الثاين :أف
يكوف عند اإلبساف دين يدفع بو الشهوات ,فال يذىب إىل ىناؾ كىو ضعيف الدين ,فتغلبو رهوتو فتدفع بو
زلتاجا إىل السفر حبيث ال يوجد ىذا التخدص يف بالد اإلسالـ.
إىل اذلالؾ .الثالث :أف يكوف ن
فهذه الشركط الثالثة إذا ربققت فليذىب ,فإف زبلف كاحد منها فال يسافر؛ ألف احملافظة على الدين
أىم من احملافظة على غّبه( .)89كمن خالؿ ما مر من الشركط كالضوابط برل أف العلماء حرموا السفر إىل
سدا لذريعة الوقوع يف احملرمات كادلعاصي؛ ألف دكؿ الكفر ال يوجد فيها رادع عن
بالد الكفر لغّب حاجة ن
ارتكاب احملظورات ,كأف من ال يرل من بفسو قوة على مدافعة الشهوة ,كعلم على مدافعة الشبهة فال جيوز لو
سدا لذريعة التوسل باحلاجة إىل الوقوع يف ادلعدية.
اجا لذلك ن
الذىاب إىل بالد الكفار حٌب كإف كاف زلت ن
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المطلب الثالث :تقليد الكفار في األلبسة والعادات والمناسبات:
تقليد الكفار يف اللباس كالعادات كالتقاليد كادلناسبات ليس على عمومو من التحرمي بناءن على حديث
النيب صلى اهلل عليو كسلم( :من تشبو بقوـ فهو منهم ) ,بل فيو تفديل على النحو التايل:
أكال :تقليدىم يف أمور العبادات ,كتقليدىم يف األمور الشركية من البناء على القبور ,كتشييد ادلشاىد عليها
ن
كالغلو فيها .كقد قاؿ صلى اهلل عليو كسلم" :لعنة اهلل على اليهود كالندارل ازبذكا قبور أببيائهم مساجد"(,)90
مسجدا ,كصوركا فيو الدور .فهذا النوع متفق على
كأخرب أهنم إذا مات فيهم الرجل الداٌف بنوا على قربه
ن
ربرديو ,كعدـ جوازه.
ثابينا :تقليدىم يف األعياد الشركية كالبدعية كأعياد ادلوالد  -كمولد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم – كاألعياد
الوطنية ,كعيد العماؿ ,كعيد ادلعلم ,كعيد األـ ,كعيد احلب ,كأعياد موالد الرؤساء كادللوؾ .كقد تسمى ىذه
األعياد البدعية باألياـ أك األسابيع  -كأسبوع ادلركر العريب ,كأسبوع النظافة  -كغّب ذلك من األعياد اليومية
كاألسبوعية ,ككلها كافدة على ادلسلمْب من الكفار( .)91كىذا النوع عماىّب العلماء على ربرديو ,كعدـ جوازه.
ثالثنا :تقليدىم كالتشبو هبم يف لباسهم ,كحالىم ,كعاداهتم اخلاصة ,كأف يركبوا على صفة معينة خاصة هبم ,أك
يفدلوا الثياب على صفة معينة خاصة هبم .كىذا الراجح فيو التحرمي ,كعدـ اجلواز؛ ألبو يشملو قوؿ النيب
صلى اهلل عليو كسلم( :من تشبو بقوـ فهو منهم).
ابعا :تقليدىم كالتشبو هبم يف ما يدنعوبو كخيَبعوبو شلا ديكن أف يستفاد منو .فهذا النوع ال حرج على
رن
ادلسلمْب من مشاركتهم فيو ,كالتشبو هبم ,بل ينبغي للمسلمْب أف يكوبوا السباقْب إليو كادلبدعْب فيو(.)92
فلو تأملنا يف منع العلماء كربرديهم التشبو بالكفار يف األمور الثالثة األكىل لوجدبا أف علة ادلنع ىي أف
ادلوافقة يف الظاىر تؤدم إىل ادلوافقة يف الباطن؛ ألبو من ادلعركؼ بفسينا كثقافينا أف ريوع تقليد الغالب ,كالتشبو
مودة كمواالة بْب ادلتشاهبْب( .)93كعليو
بو يف لباسو كعاداتو كأعياده كلغتو يورث
ن
تشاكال كتناسبنا ,كما يورث ّ
فعلة ادلنع ىي سد ذريعة ادلوافقة يف الباطن ,كىي مقدمة لتسهيل الوقوع يف أعماؿ الكفر.
المطلب الرابع :عد أقوال السكران وأفعالو عم ًدا كالصاحي:
عامدا على قولْب:
اختلف األصوليوف يف ع ند أقواؿ السكراف كأفعالو إذا تناكؿ ادلسكر ن
زجرا لو؛ ألبو مكتسب فيدح طالقو كعتاقو كالبيع كالشراء كاإلقرار كتزكيج الدغّب
األكؿ :تدح أقوالو كأفعالو ن
كالدغّبة كاإلقراض كاالستقراض كاذلبة كالددقة( ,)94كمثلو أفعاؿ القتل كالزبا كاالعتداء ,فإف قيل :فكيف يقع
طالؽ السكراف عند من جيوزه؟ قيل :ذلك على جهة التغليظ ,كعقابنا لو على سكره؛ إذ كاف ىو الذم جُب
على بفسو باختياره بعد ررط التكليف كىو العقل ,كىو قوؿ اجلمهور( ,)95الثاين :أف أفعالو غّب معتربة؛ ألف
( )96
سدا لذريعة
السكر عذر ررعي معترب دبنزلة النائم ,كىو قوؿ أىل الظاىر  .كالراجح ىو القوؿ األكؿ ن
التوصل بالسكر إىل القتل كالزبا كاالعتداء على اآلخرين ,ككذلك العبث بأحكاـ الشريعة .إ نذا فالقوؿ باعتبار
أقوالو كأفعالو ىو القوؿ احملقق دلقاصد التشريع ,كبالتايل فهو القوؿ الذم ينبغي أف يفٌب بو ,كعليو فهو القوؿ
الذم أثَّر يف صحة الفتول.
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الخاتمة:
من خالؿ استعراضنا لكالـ العلماء كاألصوليْب كأقواذلم فيما يتعلق بأثر سد الذرائع يف ربقيق أمن اجملتمع
خلدنا إىل النتائج اآلتية:
مددرا تشريعينا سلتل نفا فيو بْب األصوليْب من اجلابب النظرم فإهنم يف
األكىل :أف (سد الذرائع) كإف كاف
ن
أصيال من مدادر التشريع.
اجلابب العملي ربو متفقْب على حجيتو كع نده
مددرا ن
ن
الثابية :أف بعض األمثلة الواردة يف ادلبحث الثاين كإعادة بناء البيت على قواعد إبراىيم عليو السالـ كعدـ قتل
النيب صلى اهلل عليو كسلم للمنافقْب ,بنيت فيها الفتول كالقوؿ الفقهي على سد الذريعة من أجل ربقيق
ادلقدد الشرعي.
الثالثة :بعض األمثلة شلا فيها قوالف أك مذىباف فقهياف أك أكثر إمنا كاف القوؿ أك ادلذىب الراجح فيها ىو
القوؿ أك ادلذىب ادلبِب على سد الذرائع؛ ألبو ىو األكثر ربقي نقا للمقدد الشرعي من غّبه.
الرابعة :إف سد الذرائع قد أثرت يف الفتول إجيابنا كصحة كربقي نقا للمقدد الشرعي.
التوصيات:
 -1العناية بالفتول بناء على سد الذرائع؛ كوبو أكثر ربقي نقا للمقدد الشرعي.
 -2العناية بسد الذرائع كفق ادلقاصد الشرعية الكربل ,مث الٍب تليها.
 -3ادلواءمة بْب سد الذرائع كالندوص الشرعية يف الفتول قدر اإلمكاف.
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الهوامش:
 (1أصوؿ الفقو كأثره يف صحة الفتول ص  ,119عبدالرنمن بن عبدالعزيز السديس ,دار ابن اجلوزم ,ط1434 ,1:ق.
 (2أصوؿ الفقو كأثره يف صحة الفتول ص .121عبدالرنمن بن عبدالعزيز السديس.
 (3لساف العرب مادة (ذرع) .زلمد بن مكرـ بن على ,أبو الفضل ,عماؿ الدين ابن منظور األبدارم (ادلتوىف711 :ىػ) ,دار صادر,
بّبكت ,ط 1414 - 3:ىػ.
 (4ررح تنقيح الفدوؿ ص.449
 (5أثر األدلة ادلختلف فيها ص ,566مدطفى ديب البغا ,دار القلم – دمشق ط1434 ,5:ىػ 2013ـ.
 )6ادلوافقات (.)200-198/4
 )7اجلامع ألحكاـ القرلف (.)57,58/2
 )8اإلرراؼ على مسائل اخلالؼ (.)275/1
 (9كتاب اإلرارات يف األصوؿ ادلالكية ص , 113ابراىيم بن زلمد حسن اخلراساين ,الكاخي االصفهاين يف حارية الوسي على
الورقات.
 (10لساف العرب مادة (سدد) ,سلتار الدحاح مادة (سدد).
 (11الفركؽ للقرايف ( ,)32/2أبو العباس رهاب الدين أنمد بن إدريس بن عبد الرنمن ادلالكي القرايف (ادلتوىف684 :ىػ) ,عامل
الكتب.
 (12إحكاـ الفدوؿ يف أحكاـ الوصوؿ للباجي (ص ,)569الفركؽ للقرايف ( ,)59/2تبدرة احلكاـ يف مناىج األقضية كاألحكاـ
البن فرحوف ( .)296/2ادلوافقات للشاطيب ( ,)198/4ررح سلتدر الركضة ( .)214/3الفتاكل الكربل ( .)256/3إعالـ ادلوقعْب
( .)208/3ادلغِب البن قدامة (.)261/6
 (13إحكاـ الفدوؿ (ص ,)568اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ( )190-189/6أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن زلمد
بن سامل الثعليب اآلمدم (ادلتوىف631 :ىػ).
 (14إعالـ ادلوقعْب ( ,)110/3ادلوافقات (.)185/5
 (15اجلامع ألحكاـ القرلف (.)40/2
 )16إعالـ ادلوقعْب (.)108/2
 (17فتح القدير اجلامع بْب فِب الركاية كالدراية من علم التفسّب (.)150/2
 (18أخرجو البخارم ,كتاب األدب ,باب ال يسب الرجل كالديو ,كمسلم ,كتاب اإلدياف ,باب الكبائر كأكربىا.
 (19بياف الدليل (ص)286
 (20أخرجو البخارم ,باب ال تنكح ادلرأة على عمتها.
 (21إعالـ ادلوقعْب (.)112/3
 (22الوجيز يف أصوؿ الفقو (ص)  248د /عبدالكرمي زيداف ,مؤسسة الرسالة.
 )23ادلددر بفسو.
 (24ادلددر بفسو.
 25سد الذرائع يف الشريعة اإلسالمية (ص)  ,675زلمد ىشاـ الربىاين ,دار الفكر دمشق.
 (26األـ ( ) 419/7الشافعي أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن رافع بن عبد ادلطلب بن عبد مناؼ ادلطليب
القرري ادلكي (ادلتوىف204 :ىػ) ,دار ادلعرفة – بّبكت ,الطبعة :بدكف طبعة1410 ,ىػ 1990 /ـ.
 (27األـ (.)421/7
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 (28اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ (.)188/6
 )29أخرجو البخارم كتاب الوضوء باب من ال يتوضأ من الشك ,كأخرجو مسلم كتاب احليض باب من تيقن الطهارة.
 )30اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ (.)188/6
 )31ادلرجع السابق (.)189/6
 (32لساف العرب مادة (فتا) ,)145/15( ,زلمد بن مكرـ بن منظور األفريقي ادلدرم ,دار صادر – بّبكت ,ط.1:
 )33تفسّب البيضاكم أبوار التنزيل كأسرار التأكيل (.)100/2
 (34ادلوسوعة الفقهية الكويتية ( ,)283/33ررح ادلنتهى ( ,)456/3مسؤكلية الفتول الشرعية كضوابطها ( ,)3/1فؤاد زلمد
عبدالباقي.
 )35أدب ادلفٍب كادلستفٍب ( ,) 40/1عثماف بن عبد الرنمن بن عثماف الشهرزكم أبو عمرك ,مكتبة العلوـ كاحلكم ,عامل الكتب –
بّبكت ,ط1407 ,1:ق.
 )36الفركؽ للقرايف )53/4/
 (37الفتول أمهيتها كضوابطها كلثارىا ص ,445زلمد يسرم إبراىيم ,الفتول أمهيتها كضوابطها كلثارىا ص ,232د .عبدالرنمن
الدخيل.
 )38ينظر مناىج الفتول كضوابطها يف القضايا ادلعاصرة( ,698 ,حبث زلكم) ,د .مراد زلمود زلمود حيدر ,أستاذ الفقو ادلقارف
ادلشارؾ يف كلية الشريعة كالقابوف جبامعة األزىر بالقاىرة.,
 )39ضوابط الفتول من الناحية الفقهية كالسياسة الشرعية ص  ,325عنود بنت زلمد اخلضّبم.
 (40ضوابط الفتول يف القضايا ادلعاصرة ,زلمد العواكدة (موقع ادللتقى الفقهي).
 (41ركاه أنمد يف ادلسند حديث رقم  ,) 395/31( ,19049أبو عبد اهلل أنمد بن زلمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباين
(توىف241 :ىػ) ,ربقيق :رعيب األربؤكط  -عادؿ مررد ,كلخركف ,مؤسسة الرسالة ,ط1421 ,1 :ق .كركاه اين ماجو برقم
 ,)291/4( ,3110ابن ماجو  -كماجو اسم أبيو يزيد  -أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزكيِب (توىف273 :ىػ) ,ربقيق :رعيب
زلمد كامل قره بللي َ -عبد اللّطيف حرز اهلل ,دار الرسالة العادلية ,ط1430 ,1:ق.
األربؤكط  -عادؿ مررد َّ -
 )42ركاه البخارم برقم  ,)574/2( ,1509زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخارم اجلعفي ,ربقيق :د .مدطفى ديب البغا ,دار ابن
كثّب ,اليمامة – بّبكت ,ط1407 ,3 :ق .كركاه مسلم برقم  )97/4( ,1333باب بقض الكعبة كبنائها ,أبو احلسْب مسلم بن
احلجاج بن مسلم القشّبم النيسابورم ,ربقيق زلمد فؤاد عبد الباقي ,دار إحياء الَباث العريب – بّبكت.
 )43فتاكل الشبكة اإلسالمية معدلة ( ,)7126/8فتاكل من مركز الفتول دبوقع الشبكة اإلسالمية www.islamweb.net
بإرراؼ د .عبد اهلل الفقيو.
 (44أخرجو البخارم يف صحيح برقم  ,)1863/4( ,4624كمسلم برقم )19/8( ,6748
 )45عمدة القارم ررح صحيح البخارم ()231/15ك( ,)89/16دار إحياء الَباث العريب – بّبكت.
 )46إيقاظ األفهاـ ررح عمدة األحكاـ ()31/5
 )47إحكاـ األحكاـ ررح عمدة األحكاـ (.)117/1
 (48حارية ابن عابدين ()368/6
 (49ادلغِب البن قدامة ()98/3
 (50اجملموع للنوكم ()311/8
 (51ادلددر السابق ()311/8
 )52مواىب اجلليل ( ,)521/2الفواكو الدكاين ()237/2
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د .صادؽ زلمد األبيض

 )53اجملموع للنوكم ( ,)311/8هناية احملتاج ()250/3
 (54مواىب اجلليل ()524/2
 )55ركاه البخارم يف كتاب اجلمعة برقم  ,1086كمسلم كتاب احلج برقم .1338
 (56ركاه البخارم يف كتاب احلج ( )1864كاللفظ لو ,كمسلم يف كتاب احلج برقم ()728
 )57ركاه البخارم يف كتاب اجلمعة برقم ( ,)1088ك مسلم يف كتاب احلج برقم ()1339
 )58ركاه البخارم يف كتاب ادلناقب برقم ()3595
 )59تبيْب احلقائق 5/2
 )60اجملموع ( ,)311/8تبيْب احلقائق ()5/2
 )61ادلغِب ()98/3
 (62ررح صحيح مسلم ()105-104/9
 )63فتاكل موقع األلوكة ص ,1رلموعة من العلماء ,http://www.alukah.net ,حٌب لخر رهر صفر من عاـ 1429ىػ
 (64تفسّب القرطيب (.)168/5
 )65تفسّب ابن كثّب (.)292/2
 (66ركاه البخارم برقم .4163
 (67بيل األكطار (.)304/8
 )68األحكاـ السلطابية (ص.)46
 )69الفدل يف ادللل كاألىواء كالنحل (..)129/4
 )70ادلوسوعة الفقهية الكويتية ( ,)269/21صادر عن :كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية – الكويت.
 )71ينظر فتاكل اإلسالـ سؤاؿ كجواب ( ,)1765/1بإرراؼ  :الشيخ زلمد صاٌف ادلنجد ,www.islam-qa.com ,ملتقى
أىل احلديث. www.ahlalhdeeth.com ,
 (72السنة البن أيب عاصم ( )492/2حديث رقم  ,1026كصححو األلباين يف التعليقات احلساف على صحيح ابن حباف
برقم.4543
 )73كنز العماؿ ( )104/1برقم .468
 )74أخرجو بن حباف يف صحيحو برقم .1718
 (75أخرجو البخارم يف صحيحو برقم .664
 )76كنز العماؿ ( )778/5برقم .14358
 )77صحيح البخارم حديث رقم  7055كصحيح مسلم حديث رقم .1709
 )78صحيح مسلم باب األمر بلزكـ اجلماعة عند ظهور الفًب.
 )79فتح البارم (.)122/13
 )80ينظر :قاعدة سلتدرة يف كجوب طاعة اهلل كرسولو ككالة األمور ص ,22تقي الدين أبو العباس أنمد بن عبد احلليم بن عبد السالـ
بن عبد اهلل بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي (ادلتوىف728 :ىػ) ,ربقيق :عبد الرزاؽ بن عبد احملسن البدر ,جهاز اإلرراد كالتوجيو
باحلرس الوطِب ,ادلملكة العربية السعودية ,ط1417 ,2 :ىػ.
 )81ررح النوكم على صحيح مسلم (.)225/12
 )82ررح النوكم على صحيح مسلم (.)239/12
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د .صادؽ زلمد األبيض

 )83حقيقة اجلهاد يف سبيل اهلل كحرمة اخلركج على حكاـ ادلسلمْب ص ,9جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائرم,
مطابع الررد ,ط.1:
 )84ادلنتقى ()5/18
 )85اخلالصة يف فقو األقليات ( ,)5/1علي بن بايف الشحود.
 )86ينظر الدرر السنية يف األجوبة النجدية ( ,)313/8إعداد رلموعة من علماء صلد ,ربقيق :عبد الرنمن بن زلمد بن قاسم .ط.6:
 )87مرجع سابق (.)335/8
 )88عيوف الرسائل كأجوبة على ادلسائل (.)292/1
 )89فتاكل اإلسالـ سؤاؿ كجواب (.)93/1
 )90ركاه البخارم برقم  ,425كمسلم برقم .531
 )91ينظر فتاكل اإلسالـ سؤاؿ كجواب ( ,)4444/1إرراؼ :الشيخ زلمد صاٌف ادلنجد ,ملتقى أىل احلديث.
 )92مددر سابق.
 )93أصوؿ احلكم على ادلبتدعة عند ريخ اإلسالـ ابن تيمية (.)9/1
 )94فدوؿ البدائع يف أصوؿ الشرائع ( ,)345/1زلمد بن نمزة بن زلمد ,مشس الدين الفنارم (أك ال َفَنرم) الركمي (توىف834 :ىػ),
حقق :زلمد حسْب زلمد حسن إمساعيل ,دار الكتب العلمية ,بّبكت – لبناف ,ط2006 ,1:ـ 1427 -ىػ.

 )95الضركرم يف أصوؿ الفقو أك سلتدر ادلستدفى ( ,)51/1أبو الوليد زلمد بن أنمد بن زلمد بن أنمد بن ررد القرطيب الشهّب
بابن ررد احلفيد (توىف595 :ىػ) ,ربقيق :عماؿ الدين العلوم ,دار الغرب اإلسالمي ,بّبكت – لبناف ,الطبعة :األكىل1994 ,ـ .علم
أصوؿ الفقو ( ,)135/1عبد الوىاب خالؼ (ادلتوىف 1375 :ىػ) ,مكتبة الدعوة  -رباب األزىر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم).
 (96ينظر فتح القدير للكماؿ ابن اذلماـ ( ,) 99/10كماؿ الدين زلمد بن عبد الواحد السيواسي ادلعركؼ بابن اذلماـ (ادلتوىف:
861ىػ) ,دار الفكر ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ .كالوجيز يف أصوؿ الفقو لعبد الكرمي زيداف (.)130/1

قائمة المصادر والمراجع:
 )1أثر األدلة ادلختلف فيها ,مدطفى ديب البغا ,دار القلم – دمشق ط1434 ,5 :ىػ 2013ـ.
 )2األحكاـ السلطابية ,أبو احلسن علي بن زلمد بن زلمد بن حبيب البدرم البغدادم ,الشهّب بادلاكردم (توىف450:ىػ),
دار احلديث – القاىرة.
 )3إحكاـ األحكاـ ررح عمدة األحكاـ ,تقي الدين أبو الفتح زلمد بن علي بن كىب بن مطيع القشّبم ,ادلعركؼ بابن
دقيق العيد (توىف702 :ىػ) ,ربقيق :مدطفى ريخ مدطفى كمدثر سندس ,مؤسسة الرسالة ,ط1426 ,1:ىػ -
2005ـ.
 )4إحكاـ الفدوؿ يف أحكاـ الوصوؿ للباجي.
 )5اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ,أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن زلمد بن سامل الثعليب اآلمدم
(توىف631:ىػ) ,ربقيق :عبد الرزاؽ عفيفي ,ادلكتب اإلسالمي ,بّبكت – دمشق  -لبناف.
 )6األدب ادلفرد ,زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخارم اجلعفي ,ربقيق :زلمد فؤاد عبدالباقي ,دار البشائر اإلسالمية –
بّبكت ,الطبعة الثالثة.1989 – 1409 ,
 )7أصوؿ احلكم على ادلبتدعة عند ريخ اإلسالـ ابن تيمية.
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د .صادؽ زلمد األبيض

 )8األعالـ ,خّب الدين بن زلمود بن زلمد بن علي بن فارس ,الزركلي الدمشقي (توىف1396 :ىػ) ,دار العلم للماليْب,
الطبعة :اخلامسة عشر  -أيار  /مايو 2002ـ.
 )9إعالـ ادلوقعْب ,زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (توىف751 :ىػ) ,ربقيق :زلمد عبد
السالـ إبراىيم ,دار الكتب العلمية – يّبكت ,ط1411 ,1:ىػ 1991 -ـ.
 )10األـ ,الشافعي أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن رافع بن عبد ادلطلب بن عبد مناؼ ادلطليب
القرري ادلكي (توىف204 :ىػ) ,دار ادلعرفة – بّبكت ,الطبعة :بدكف طبعة1410 ,ىػ 1990 /ـ.
 )11تبدرة احلكاـ يف مناىج األقضية كاألحكاـ البن فرحوف ,إبراىيم بن علي بن زلمد ,ابن فرحوف ,برىاف الدين اليعمرم,
مكتبة الكليات األزىرية ,ط1406 ,1:ىػ 1986 -ـ.
 )12تبيْب احلقائق ررح كنز الدقائق ,فخر الدين عثماف بن علي الزيلعي احلنفي ,دار الكتب اإلسالمي القاىرة ,سنة النشر
1313ىػ.
 )13التعليقات احلساف على صحيح ابن حباف ,أبو عبد الرنمن زلمد باصر الدين ,بن احلاج بوح بن صلايت بن لدـ,
األرقودرم األلباين (توىف1420 :ىػ) ,دار با كزير للنشر كالتوزيع ,جدة  -ادلملكة العربية السعودية ,الطبعة :األكىل,
1424ىػ 2003 -ـ.
 )14تفسّب القرلف العظيم ,أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثّب القرري البدرم مث الدمشقي (توىف774 :ىػ) ,ربقيق :سامي
بن زلمد سالمة ,دار طيبة للنشر كالتوزيع ,ط1420 ,2:ىػ 1999 -ـ.
 )15اجلامع ألحكاـ القرلف ,أبو عبد اهلل زلمد بن أنمد بن أيب بك ر بن فرح األبدارم اخلزرجي مشس الدين القرطيب (توىف:
 671ىػ) ,ربقيق :ىشاـ مسّب البخارم ,دار عامل الكتب ,الرياض ,ادلملكة العربية السعودية ,الطبعة:
1423ىػ2003/ـ.
 )16حارية ابن عابدين (رد احملتار على الدر ادلختار) ,ابن عابدين ,زلمد أمْب بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي
احلنفي (توىف1252:ىػ) ,دار الفكر  -بّبكت ,الطبعة :الثابية1412 ,ىػ 1992 -ـ.
 )17حقيقة اجلهاد يف سبيل اهلل كحرمة اخلركج على حكاـ ادلسلمْب ,جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر
اجلزائرم ,مطابع الررد ,ط.1:
 )18اخلالصة يف فقو األقليات ,علي بن بايف الشحود.
 )19الدرر السنية يف األجوبة النجدية ,إعداد رلموعة من علماء صلد ,ربقيق :عبد الرنمن بن زلمد بن قاسم .ط.6:
 )20الديباج ادلذىب ,إبراىيم بن علي بن زلمد ,ابن فرحوف ,برىاف الدين اليعمرم (توىف799 :ىػ) ,ربقيق كتعليق :الدكتور
زلمد األنمدم أبو النور ,دار الَباث للطبع كالنشر ,القاىرة.
 )21سد الذريعة يف الشريعة اإلسالمية ,زلمد ىشاـ الربىاين ,دار الفكر – دمشق.
 )22السلسلة الدحيحة لأللباين ,زلمد باصر الدين األلباين ,مكتبة ادلعارؼ  -الرياض.
 )23سنن اين ماجو - ,كماجو اسم أبيو يزيد  -أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد القزكيِب (توىف273 :ىػ) ,ربقيق :رعيب
زلمد كامل قره بللي  -عَبد اللّطيف حرز اهلل ,دار الرسالة العادلية ,ط1430 ,1 :ق.
األربؤكط  -عادؿ مررد َّ -

 )24سنن البيهقي ,أنمد بن احلسْب بن علي البيهقي أبو بكر ,ربقيق د .زلمد ضياء الرنمن األعظمي ,مكتبة الدار ,سنة
النشر 1410ق – 1989ـ.
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 )25سنن النسائي (اجملتىب من ال سنن) ,أنمد بن رعيب أبو عبد الرنمن النسائي ,ربقيق :عبدالفتاح أبو غدة ,مكتب
ادلطبوعات اإلسالمية – حلب ,الطبعة الثابية1406 ,ق – 1986ـ.
 )26السنة البن أيب عاصم ,عمرك بن أيب عاصم الضحاؾ الشيباين [ت  ,] 287 :حقق  :زلمد باصر الدين األلباين,
ادلكتب اإلسالمي – بّبكت ,الطبعة  :األكىل1400 ,ق.
 )27ررح تنقيح الفدوؿ ,أبو العباس رهاب الدين أنمد بن إدريس بن عبد الرنمن ادلالكي الشهّب بالقرايف ربقق :طو عبد
الرؤكؼ سعد ,رركة الطباعة الفنية ادلتحدة ,ط1393 ,1:ىػ 1973 -ـ.
 )28ررح سلتدر الركضة ,سليماف بن عبد القوم بن الكرمي الطويف الدرصرم ,أبو الربيع ,صلم الدين (توىف716 :ىػ),
ربقق :عبد اهلل بن عبد احملسن الَبكي ,مؤسسة الرسالة ,ط1407 ,1:ىػ 1987 /ـ.
 )29صحيح البخارم ,أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغّبة اجلعفي البخارم ,ربقيق :زلمد زىّب بن باصر
الناصر ,دار طوؽ النجاة ,الطبعة  :األكىل 1422ىػ.
 )30صحيح ابن حباف ,زلمد بن حباف بن أنمد بن حباف بن معاذ بن َم ْع َبد ,التميمي ,أبو حامت ,الدارمي ,البُسٍب
(توىف 354 :ىػ) ,حققو كخرج أحاديثو كعلق عليو :رعيب األربؤكط ,مؤسسة الرسالة ,بّبكت .الطبعة :األكىل,
1408ىػ 1988 -ـ.
 )31صحيح مسلم ,مسلم بن احل جاج أبو احلسْب القشّبم النيسابورم ,ربقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي ,دار إحياء الَباث
العريب – بّبكت.
 )32ضوابط الفتول من الناحية الفقهية كالسياسة الشرعية ,عنود بنت زلمد اخلضّبم.
 )33ضوابط الفتول يف القضايا ادلعاصرة ,زلمد العواكدة (موقع ادللتقى الفقهي).
 )34عمدة القارم ررح صحيح البخارم ,دار إحياء الَباث العريب – بّبكت.
 )35الفتاكل الكربل ,تقي الدين أبو العباس أنمد بن عبد احلليم بن عبد السالـ ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي
(توىف728 :ىػ) ,دار الكتب العلمية ,ط1408 ,1:ىػ 1987 -ـ.
 )36فتاكل موقع األلوكة ,رلموعة من العلماء ,http://www.alukah.net ,حٌب لخر رهر صفر من عاـ
1429ىػ.
 )37فتاكل اإلسالـ سؤاؿ كجواب ,بإرراؼ  :الشيخ زلمد صاٌف ادلنجد,www.islam-qa.com ,
 )38فتاكل الشبكة اإلسالمية معدلة ,فتاكل من مركز الفتول دبوقع الشبكة اإلسالمية www.islamweb.net
بإرراؼ د.عبداهلل الفقيو.
 )39الفتول أمهيتها كضوابطها كلثارىا ,د .عبدالرنمن الدخيل.
 )40الفتول أمهيتها كضوابطها كلثارىا ,زلمد يسرم إبراىيم,
 )41فتح البارم ررح صحيح البخارم ,أنمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ,رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو:
زلمد فؤاد عبد الباقي ,قاـ بإخراجو كصححو كأررؼ على طبعو :زلب الدين اخلطيب ,دار ادلعرفة  -بّبكت.1379 ,
 )42فتح القدير اجلامع بْب فِب الركاية كالدراية من علم التفسّب ,زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمِب
(توىف1250 :ىػ) ,دار ابن كثّب ,دار الكلم الطيب  -دمشق ,بّبكت ,ط1414 - 1:ىػ.
 )43الفركؽ ,أبو العباس رهاب الدين أنمد بن إدريس بن عبد الرنمن ادلالكي القرايف (توىف684 :ىػ) ,عامل الكتب.
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 )44الفدل يف ادللل كاألىواء كالنحل ,أبو زلمد علي بن أنمد بن سعيد بن حزـ األبدلسي القرطيب الظاىرم
(توىف456 :ىػ) ,مكتبة اخلاصلي – القاىرة.
 )45الفواكو الدكاين على رسالة ابن أيب زيد القّبكاين ,أنمد بن غاًل (أك غنيم) بن سامل ابن مهنا ,رهاب الدين النفراكم
األزىرم ادلالكي (توىف1126 :ىػ) ,دار الفكر ,بدكف طبعة ,تاريخ النشر1415 :ىػ 1995 -ـ.
 )46قاعدة سد الذريعة بْب اإلعماؿ كاإلمهاؿ ,صاٌف بن عبداهلل النفيسة ,قاض باحملكمة الكربل بأهبا.
 )47قاعدة سلتدرة يف كجوب طاعة اهلل كرسولو ككالة األمور ,تقي الدين أبو العباس أنمد بن عبد احلليم بن عبد السالـ بن
عبد اهلل بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي (توىف 728 :ىػ) ,ربقيق :عبد الرزاؽ بن عبد احملسن البدر ,جهاز اإلرراد
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Consequences of Prohibition of Evasive Legal Levices on formal
and Legal Opinion
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Abstract:
This research attempts to clearfy the effect pretext expedient on the Formal and legal
opinion (Fatawa). One of the chapters, deals with the real meaning of the pretext expedient
through the Arabic language and through the Islamic religion. Then it expedient the proof
of pretext expedient on the Formal and legal opinion (fatawa) to lead to a source of set
legal rules for that. And also discusses the opposite of this opinion. This research difines
the Fatwa through language and religion then it explains the rules of Fatwa . In the other
chapter, it discusses the effect of Formal and legal opinion (Fatwa) which fulfill the
religious aim through clarifying the results of rebuild the (kabaa) based of Abraham's
pillars. Another examples was that Prophet Mohmmed was not killed by hypocrites, and
the effects of women's travelling alone without (Mahram). Also it deals with benefit of not
allowing women from public positions (to be a President or Minister etc). As well as it
mentions the revolution against the Imam also it predicts the result of traveling and living
in non Islamic countries. And it deals with the rules of imitating Non Muslims in their
dresses, customs and occasions. Also it discusses the saying that all the speech and action
of the drunk person is as the undrunk person.
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