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ال!ت

الدكتورالشيخوأدببعلمانتفعممنأكونأنتعالىاللهتقديرمنكان

لهمقيضمنكثرةوعلى-الدارينفيوأكرمهبهاللهنفع-اللهفيضفوزيمحمد

وسيوته،بشخصهالمعزَفأكونأنلي-كُتبمجالسهلزوماوعليهالحضور

لي.إلهتوفيقمنوهذا،وغيرهالمطبوعإنتاجهمنجيدوبجانب

المفضالالاستاذمنهاتفيلاتصال-تعالىاللهبعد-يرجعوالفضل

فيالمشاركةمني-ر،اجياًبدمشقالعامرةالقلمدإرمديردولةعليمحمدالكريم

منالعشرينواالخامسالثلاثاءمساءذلكوكان،المباركةالسلسلةهذهمشروع

الترجمةصاحبشخناعنالكتابةعليهفاقترحتُ،(م1421)عامشعبانشهر

.الصفحاتهذهفكانت،بذلكفسُزَ

الممَرجمصحائففيأجرههايكونوأنبهاينفعأنتعالىاللهأرجو

والقارئين.ونثرهاالكتابةفيسبباًكانومنوالمترجَم

صز!!إز!ض!ؤهـا224الحرامرجبمن2الكويت

مرم1002أيلول12
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لأوهـالفهل

شم!!مماصا





الأولالفصل

حياتهمنلمحات

إلعلمية:والنشأةلولادةا-1

حلبمدينةفي-بهاللهنفع-اللهفيضفوزيمحمدالعلامةأستاذناولد

.(م1)259عامالبئاضةحيفيالشهباء

العلم،علىيحثهصالحأكان،عليبنمحمدبنالقإدرعبداسمهوالده

ينفقوكان(م0591-491)5عاميبينوذلك،الطلبأثناءمراسلاتوبينهما

مصرياَ.جنيهأ()28شهرينكلعليه

أختالإدلبيأسماءلأمهوجدّته،المنجدمصطفىبنتنفيسةأمهواسم

الرفاعي.الإدلبيسعيدمحمدالشيخ

والديه.لىإ5()الدكتورالميةالعارسالتهشيخناأهدىوقد

أذكر،البلادبهمتتزينالذينالعلماءأكابرمنعددفيهاآنذاك()والبياضة

بشيرمحمدالشيخ:معينترتيبدونأسماءهمالشيخليسردممنأشهرهم

محمدالشيخ،لعابدينازينالرحمنعبدالشيخ،سكرالوهابعبدالشيخ،حداد

(،النبهانفاروقالدكتور)جدُالنبهانمحمدالشيخ،العابدينزينالخيرأبو

الأيوبيالكردياللهفيضالشيخ،الحكيممحمدالشيخ،حمادةاللهعبدالشيخ

الئرمانيني،محمدالشيخ،الحنيفيمحمدالشيخله(،جارأشيخنا)وكان

جَذْبة.العابدينزينمحمدالشيخ،سلطاناللهعبدالشيخ،هلالحامدالشيخ

وهديهمالصالحالسلفمعارفدماحياءبالعلمالمشحونالجوهذافي

.!وبصيرتهبصرهعيناتفتحتذلكوعلى،شيخنانشا



:()الخسرويةلأولىاالخميرة

سبباَتكونماغالباَ()خميرةفَنأيفيعَلَمِاونابغةأوكاتباوعالملكل

شيخنا:ليقالوقدبها،يشتهرالتيرحلتهبدايةعلىولاعثاَ،تكوينهفي

لي.الأولىالخميرةهي()الخسروية

لدوابِّإصطبلإلىاَلتثم،حافلتاريخلهاكانو)الخسروية(

الجدالسلقينيإبراهيمالشيخشيخهأنفوزيالدكتورشيخناويذكر،الفرنسيين

الشيخمعبالتعاونعلمياَمعهداَوجعلها،الخسرويةالمدرسةأحياالذيهو

لىإكيالييحيىواسمهالأوقافمديرجاءثم،تبرعاَفيهاودزسا،الزعيمصلاح

فيعلمطالبلكلوجعل،الابتدائيةبعدصفوفستةوجعلها،حلب

شهرياَ.ذهبيةليرةالخسروية

:بعنوانمخطوطاَمازالتقريباَصفحة(05)فييقعبحثاَشيخناكتبوقد

النصفخلالحلبفىالخسرويةالمدرسةتمثلهالماوالدينيةالعلمية)الحياة

.(العشرينالقرنمنالأول

وقدوالعلماء،الأفاضلمنالغفيرالجثمُالمدرسةهذهفيتخرجلقد

الشيخ:المشايخاهمهممننذكر،اكابرمنثلةالمدرسةهذهفيشيخَنادزسَ

الجد،الكرديأحمدالشيخ،الطباخراغبمحمدالشيخالزرقا،مصطفى

،حمادةاللهعبدالشيخ،العبجيأسعدمحمدالشيخالناشد،محمدالشيخ

البيانوني،عيسىالشيخ،الحفيدإبراهيمالشيخوالد،السلقينيمحمدالشيخ

.الشماعاحمدالشيخ

ومساجدجوامعفيمتنوعةعلميةحلقاتتوجدلهذابالإضافةوكان

اللهعبدالشيخوالد،الدينسراجنجيبالشيخأمثالمنالعلماءكابرحلب

عقاد،جميلمحمدوالشيخ،إدلبيسعيدمحمدالشيخوكذلك،الدينسراج

عيسىالشيخعلىالمساجدبعضفيحضركما،الجدالسلقينيإبراهيموالشيخ

.الشماعوأحمدلبيانونيا
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المحدثالعلامةصديقهبصحبةماتكونغالباَالتردداتهذهوكانت

فقط.عليهمااقتصرتالمجالس5هذوبعض-اللهرحمه-غدةابيالفتاحعبد

والوظانف:-الشهادات2

نالها:التيالشهاداتآ-

حلب.فيسنواتخمسمدةالمعارففي:الابتدائية-

ستمدةحلبفيالخسرويةالمدرسةفي:العامةالثانويةبمنزلة-

.سنوات

.(م91)47عامالأزهرمن:الشريعةفيالعالية-

وكذلك،القاهرةفيم(1)949عامالشرعيالقضاءفيالعالميةإجازة-

.الباقيات

.(م1591)عام()العالميةالتدريستخصصإجازة-

ام(،)069عام(والأصولالفقهفي)الماجستيرالتخصصشهادة-

بخطصفحة)خمسون،واحدبلفظالثلاثطلاق:عنوانهارسالةلذلكوقدم

(.دقيق

من.(م1)639عاموالأصولالفقهفي()دكتوراهأستاذبدرجةالعالمية-

الفقهبينالتقصيرية)المسؤوليةرسالتهعلىالأزهرجامعةالشريعةكلية

الثاني.الفصلفيعنهاالحديثوسيأتي(والقانون

:والحاضرةالسابقةالعلمية-الوظائفب

/9/211منالزور()ديرفيالفراتثانويةفي:العربيللادبمدرس.

اَخريدرسالفترةهذهفيوكانم9/35691/الجامعةفيعينانإلىم5591

الأدبمادةحلبفي)الخسروية(فيوالخميسالأربعاءايامفيالأسبوع

الله.رحمهاللهخيرطاهرالشيخمديرهاكانحينم!العربي
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58(/91/إلى356//01):دمشقفيالشريعةكليةفيمتمرنمعيد.

إلى)01/1/58العليا:للدراساتالأزهرالجامعإلىموفد.

.(والدكتوراهالماجستير:شهادتيالفترةهذهفي)نال.(0/3/463

.(2/663/إلى563//1):دمشقفيالشريعةكليةفيمعيد.

.6(24//01إلى663/)3/:الكليةفيمدرس.

.(265//91إلى264//11):للكليةووكيلمدرس.

دمشقفيالحقوقكليةفيومدرساً،للأصولمدرساًالمدةهذهفيوكان

للمسلمين.الشخصيةالأحوالمادة

.(868//91لىإ0/2/256):الشريعةكليةفيمدرس.

.(296//91لىإ0/2/868):مساعدأستاذ.

.96(5/4/إلى0/2/296):ووكيلمساعدأستاذ.

.7(701/0/إلى407/)6/:مساعدأستاذ.

:الرياضفيالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةإلىمعار.

74(.01/7/إلى0107/)8/

زاملوقد،الرياضفيشهرينلمدة(م1)779عامفي:للسيرةمدرس.

الباسط،عبدالمتوليبدر،قطبمحمد:الأعلامالأفإضلالمدةهذهفي

البَر.عبدزكي،الخالقعبدالغنيعبد

/51/9إلى774//11):دمشقفيالشريعةكليةفيكرسيذواستاذ.

يعطيالفترةهذهفيوكان97(21/1/)4حتىالصحةوزارةإلىنقلثم97(

الففه،فيدرسين.بيروت(-الأوزاعي)جامعةفيالأسبوعفيمحاضراتأربع

من)حاشيةبيروتفيالناصرعبدجامعفيدرسانوله،التوحيدفيودرممين

الشافعية.فقهفي(المنهاجعلىالمحليالجلالشرحعلىوعميرةقليوبي
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إلىام(سبتمبر)13089من:الكويتفيالشريعةكليةفيأستاذ.

(م002ديسمبر)0

يأتيه،يزالوما،بحثمئةمنقريباًحكَّم:العلميةالبحوثفيمُحَكَّم.

دولوبعضوالسعوديةالأردن:جامعاتمنوأكثرها،الأنبعضهاعنويعتذر

إلىمساعدستاذأومن،مساعدأستاذإلىالمدرسينلترقية:وهي،الإمارات

بكرسي.أستاذ

(م1/39891/)فيأحدهاالتحكيمات5هذمننماذجثلاثةرأيتوقد

يلي:بماغالباًشيخناوملاحظاتتقديراتوتنصبُّ؟صفحةوأربعينباثنتين

الأخطاء،ملائياتإ،العربيات،الفنيات،الشكليات،الموضوعيات

المطبعية.

لمم(11/9891)5/ففيهذا،فيوالأمانةالتجردغايةفيوشيخنا

موفقاًيكنلم:بالحرفوقإلأستاذإلىمشاركأستاذمندكتوربترقيةيوص

ولم،والأصوليةالفقهيةالدراساتإلىقدمفيمامبتكراًيكنولم،أنتجفيما

.!الاستنباطمجالفيولاالتحقيقميدانفيلايذكربجديديأت

والشركاتللمؤسساتالرقإبةوهيئاتالشرعيةاللجانفيالعضوية.

الاَتية:المالية

زمنام()399عاممنفيهاوهو:للاستثمارالدوليةالمجموعة-ا

تأسيسها.

تأسيسها.زمن(م1)599عاممنفيهاهو:الاستثماردار-شركة2

.(م1)799عاممنفيهاهو:الدولي3-المستثمر

.(م1)899عاممنفيهاهو:العقاريةالدوليةتهامةمجموعة-4

.(م1)999عاممنفيهاهو:والاستثمارللإجارةأعيانشركة-5
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.(م1)999عاممنفيهاهو:للاستثمارالكويتية-الشركة6

الكويت.فيوكلها،اللجانهذهفيالا!حتىيزالولا-

الكويتية:الأوقافلجانفيالعضوية.

عاممنعنهاالمنبثفةالعامةالأمورولجنةالفتوىهيئةفيعضو-

(.م12/3991)23/فيللهيئةجلسةاخرحتى(م)8391

(201/8291/)4تاريخمنالفقهيةللموسوعةالعلميةاللجنةفيعضو-

.الانحتى

فيالكويتيةوالدراساتالشريعةكليةمجلةتحريرهيئةفيعضو.

لكويت:ا

حتىأم(849)4/فيالصادرالأولالعددمنالتحريرهيئةفيعضو-

فيعضواًالخامسحتىالأولالعددمنوكان.)23(العددإلى(أم499)8/

دارتها.إمجلس

والمدرسين:الشيوخ-ابرز3

:الشهباءحلببلدتهفيوالمدرسينالثيوخائرزأولا

الخسروية:المدرسةفيآ-

الزرقا:مصطفى-1

وأصولاًفقهاًالمترجَمتكوينفيالأثرأبلغله،كبيروحنفي،شهيرعلامة

له.الذكرودام،بهالنفععظمحتىوالبلاغةالحديثفيعليهوحضر،بخاصة

وفيكاملاً،لملاخسرو(الأحكامغررشرحفيالحكام)درر:كتابعليهقرا

وغيرها....للسيوطيالصغير(و)الجامع،للشاطبي()الموافقات

:الطئاخراغبمحمد-2

وكاتب،العربيالعلميالمجمعفيعضوكبير،ومؤرخ،حنفيعلأمة
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(،)الشعبانيةالمدرسةفيودزَس،()الخسروبةإدارةتقفدوممن،مجفتهفي

)الشمائل:فيعليهالمترجَمحضر.قيمةكتباًوطبع،العلميةالمطبعةأنشأ

و)الأثبات،الشرقاويبشرح(الزبيديو)مختصر،للترمذي(المحمدية

الخلفا(تاريخفيالوفاو)إتمام(المرسلينسيدسيرةفياليقينو)نور،(الحلبية

بك.الخضريلمحمد

:)الجد(الكرديأحمد3-

)العثمانية(لمدرسةافيودزس،بالحفظاشتهر،الإفتاءتقفد،حنفيعلأمة

علىعابدينلابنالأسحار()نسمات:فيعليهالمترجمحضر.(و)الإسماعيلية

فيعليهوحضر.للغنيمي(الكتابشرحفيو)اللباب،للحصكفيالمنارشرح

منتسب.غيروهو،(عابدينابن)حاشيةالإسماعيليةالمدرسة

الناشد:محمد-4

جامعوخطيبإمام،حنفي،بالزمخشريلقب،بالعربيةعلأَمة

و)دلائل(،عقيلابن)سرح:فيالمترجمعليهحضر.دعابةله)البعَاضة(،

فيوحدهعليهوقرأ،الهاشميلأحمد(البلاغةو)جواهر،للجرجانيالإعجاز(

.(الفلاح)مراقيالبياضةجامع

العبجي:أسعد-5

وفاته،حتىأيامهأواخرالثافعيةإفتاءتقفَد،والعروضبالعربيةعلأمة

جامعفيوأئم،الدينسراجاللهعبدالشيخعندالشرعيةالعلوممعهدفيودزَس

شجاعاْبي)متنمنوقسماً،(الندى)قطرفيالمترجمعليهحضر.)البكرجي(

.(البيجوريحاشيةمعالغزيقاسمابنبشرح

:حفادالله-عبد6

فيوخطبأئم،شافعي،الأزهرفيتخرج،بالعربيةوعلامة،كبيرمرئي

منها:،والصرفالنحوفيكتباًالمترجمعليهحضر.الأحمر()بابمسجد
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(الصرففيو)الأساسالبنا(و)متنالآجرومية(،علىخالدالشيخ)شرح

وشروحه.لمقصود(او)متن،العزيبشرح

:)الجد(السلقيني-ابراهيم7

لمعاصر.االسلقينيبراهيمإلدكتورالشيخاجدوهو،صالح،حنفيمةعلا

.المقامبابجامعفيخاصأودرساً،النحو(في)الأزهرية:المترجمعليهحضر

السلقيني:ابراهيمبنمحمد-8

شرحفي)اللباب:فيالمترجمعليهحضر.كبيرحنفي،والدهخلف

.للحدادي(النيرة)الجوهرةمنبحواشِوربما،للميداني(الكتاب

البيانوني:-عيسى9

المترجَمحضر.(قوسه)بانجامعفيس3ود،شافعيوعالم،كبيروفي

القاسمي.جمالللشيخ(الدينعلومإحياءمنالمؤمنين)موعظةكتاب:عليه

ذر؟أبيجامعفي-اللهرحمه-غدةابوالفتاحعبدالشيخمعخاصأودرسأ

نافيوالإيمانالعلمأهل)جواب:وكتاب،للنووي(العارفين)بستان:كتاب

تيمية.لابن(القرآنثلثتعدلاحداللههوقل

:الشفَاعأحمد-01

)الحدادين(،جامعفيدؤسكبير،حنفيفأباها،الفتياعلىحُمل

بحاشية(الجلالين)تفسير:عليهالمترجمحضر.)أَقْيُل(مسجدفيوخطب

الجمل.

الإدلبي:سعيد-محمد11

النحو،فيهودزس،الموازينيجامعفيوخطبأئمكبير،شافعيفقيه

فيوالحديثالتفسيرودزس،العشرالقراءاتالأمويالجامعفيس3ود

عليه:المترجمحضر.(الدليواتي)مدرسةفيايضأوالنحو،العثمانيةالمدرسة

الشربيني.للخطيب(المنهاجشرحفيالمحتاج)مغني
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لاسكندروني:االكرديبدينالعازينمحمد-21

.(الجلالين)تفسير:فيالمترجمعليهحضر،حنفيفاضلعالم

الجبريني:محمد13

إحياءمنالمؤمنين)موعظة:كتابالمترجمعليهحضر،كبيرشافعي

.(الدينعلوم

:الكرديالأيوياللهفيض-41

(،السنوسية)كتابالتوحيد:فيالمترجمعليهحضر،شافعيعالم

0(يساغوجيإ)كتاب:المنطقوفي،(الجوهرةو)شرح،(الحميديةو)الحصون

المساجد:في-ب

الدين:سراجنجيب-51

فييدرَّسلم،لديناسراجاللهعبدالشيخوالد،كبيروحنفي،صالحولي

وفي(،الأموي)الجامعفيالعامةدروسه:عليهالمترجمحضر.المدارس

.(قوسه)بانجامع

:العقاد-جميل61

علىالمترجمشجعالذيوهو،الأزهرفيتخزج،صالححنفيعلأمة

:كتابفي(البرهمية)مسجدفيخاصاَدرساَعليهالمترجمحضر.فيهالدراسة

)بانوجامع(،الأموي)الجامعفيالعامةدروسهوحضر(،الفلاح)مراقي

والحديث.التفسيرفيعليهحضر.()قرلقجامعوفي(قوسه

:(1القلأش)أحمد-71

المترجمحضر.معفَر،المذهبشافعي،مشارك،كبيربالعربيةعلامة

مسجدفيلزمتهوقد،العَلَمالمباركهذاعلىالتَّلمذةفيالمترجَمشيخنامعألتقي)1(

وقدهـ،ا404عامهناكالجامعةمنتخرجيقبلسنتينعنيزيدما-لمجي!اللهرسول

النشر0لهايقئضأنأرجو.الحرمفيمباركةمتنوعةأماليعليهكتبتُ
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الحديث.علم(قوسه)بانجامعفيعليه

رجب:بكري-81

فيالمترجمعليهحضر0الكبارالمرموقينحلبعلماءمشاهيرمن

.(و)قرلق(قوسهو)بان()الأموي:الشهيرةالمساجد

الرشيد:محمد-91

(الأموي)الجامعفيخاصاَدرساَالمترجمعليهحضر.مباركحنفيعالم

عابدين.ابنحاشيةفي

:اللبابيديابراهيممحمد:أخيرأ-02

)مراقى:كتاب()الأرناصيةالمدرسةفيالمترجمعليهحضرحنفيعالم

.(الفلاخ

المحروسة:مصرفيوالمدرسينالشيوخ-أبرزثانيأ

:زهرةأبومحمد-1

حضر.الحقوقكليةوكالةتقفَد،كبيرمتعثقومصنَّف،شهيرحنفيإمام

الأولفؤادجامعةمنالحقوقكليةفيالشخصيةالأحوال:مادتهالمترجمعليه

الوكالة.فيوهوحالياَ(القاهرة)جامعة

:شلتوتمحمود-2

مدرساَيكونبأنهالمترجَمبشَر،المعروفالحنفيالعلامةالأزهرشيخ

الشريعةكليةفيالفقهفيالمذاهبمقارنةمادةالمترجمدزس،الشريعةكليةفي

فيم0691عامالعلياالدراساتفيوامتحنه،م4791عامالأزهرالجامعمن

.المادةتخصيص

سُئة:أبوفهميأحمد3-

فيالشرعيةالسياسة:مادتهالمترجمعليهحضر،شهيرحنفيعالم

الشرعي.القضاء
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حسين:الخضرمحمد-السيد4

لم،الإسلاميةالهدايةجمعيةرئيس،كبيرمالكيعلامةالأزهر،شيخ

الشرعي.القضاءفيالشرعيةالسياسةمادة:المترجمعليهحضر.يعقب

:الذنياري-طه5

بإلمنطق.معتنٍ،الشريعةكليةعمادةتقفد،بأزهريتهمعتز،شافعيعالم

كلياتنظامعلىالمادةتخصصقسم-العلياالدراساتفيالمترجمعليهحضر

لي.للغزا()المستصفىكتابفيالأصولمادة،الأزهرالجامع

:مأمون-حسن6

فيالعلياالدراساتفيأستاذ،الكبيرالحنفيالقاضيالأزهر،شيخ

والإجراءاتالتمرينإت:عليهالمترجمحضر0والحقوقالشريعةكليتي

الشرعي0القضاءفيالقضائية

الخفيف:7-علي

الدراساتمعهدفيالأصولدزَس،المذاهبفيموسوعةأصوليفقيه

5()الدكتورالرسالةالمناقشةلجنةرئيس.العربيةالدوللجامعةالتابعالعليا

للمترجم.

:خلاَفالوهابعبد-8

مادةعليهالمترجمحضر.الأصولفيكتابهاشتهر،كبيرأصوليفقيه

.القاهرةجامعةمنالحقوقكليةفيالعلياالدراساتفيالأصول

المرافي:العزيزعبد-9

المراغيمصطفىمحمدشقيق،الشرعيالقضاءفيأستاذ،حنفيعالم

الشرعي.القضاءفيالشرعيةالسياسة:مادةعليهالمترجمحضر.الأزهرسيخ

اللطيف:عبدالوهابعبد-محمد01

حضر.الكبيرةبمكتبتهاشتهر،مالكي،الشريفالحديثفيعلامة

عامالأزهرالجامعمنالشريعةكليةفيالحديثمصطلحمادة:عليهالمترجم
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الساي!:عليمحمد-11

كليةفيالمترجمعليهحضر.المذهبحنفيومفشر،أصوليفقهي

الأزهر.الجامعمنبعةالشم

مَدَني:علي-محمد21

مقارنة:عليهالمترجمحضر.الشريعةكليةعمادةتقفَد،حنفيعالم

.م4791-6491عامالأزهرالجامعمنالشريعةكليةفيالفقهفيالمذاهب

:النخارعلي-محمد13

حضر.النجارالحليمعبدالدكتورشقيق،العلياالدراساتفيكبيرأستاذ

العليا.الدراساتفيولهجاتهاالعربيةاللغةفيوأثرهاالقراءات:عليهالمترجم

:النخارالحليم-عبد41

اللغةلدراسةبرلينلمدينةأُوفد،العلومدارخريجيمنقديرأستاذ

ولهجاتهاالعربيةاللغةفيواثرهاالقراءات:أيضاَالمترجمعليهحضر.الأكادية

العليا.الدراساتفي

:الظواهريالشافعيمحمد-51

حضر!الناصرعبدمنالأزهرمشيخةقبولعنامتنع،كبيرشافعيعالم

منالعلياالدراساتفيللغزالي(الأصولفي)المستصفىكتابالمترجمعليه

الأزهر.جامعة

الله:جِيْرَةمحمد-61

فيالمترجمعليهحضر.والتدريسالهيثةحسن،محدث،شافعيعالم

فيالشريعةكليةفي(المرامبلوغشرحفيالسلام)سبلكتاب:الحديثمادة

.م5491-4491عامالأزهرالجامع

:سيمونمحمد-17

حضر.التدريسمنمتمكن،بالأزهرالفتوىلجنةرئسحنفيعلامة
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كليةفي(التنقيحعلى)التوضيجكتابفيالأصولمنجزءاَعليهالمترجم

الأزهر.الجامعفيالشريعة

:ندا-أحمد81

كتابمن:الحديثعلمفيالمترجمعليهحضر.كفيف،مالكيعالم

.(السلام)سبل

:عثمان-عفيفي91

الاَداب.فيودرس،والفقهالأصولقسمرئيس،حنفيأصوليفقيه

وحضر،الأزهرفي(التنقيحعلى)التوضيج:الأصولفيعليهالمترجمحضر

0الاَدابفيعليه

وافي:الواحدعبد-علي02

العلياالدراساتفيودرس،الاَدابكليةوكالةتقفد،فاضل،كبيرأستاذ

.4791عامالمترجمعليهحضر.المذهبحنفي،الإسلاميالتشريعمادة

حسين:طه-12

فيأستاذ،المعارفووزارةالآدابكليةعمادةتقفَد،معروفأديب

لطفيمصطفىشعر:العلياالدراساتفيالمترجمعليهحضر.العلياالدراسات

.البِشْريالعزيزوعبدالمنفاوطي

طالب:آبوصوفي-22

منالحقوقكليةفيأستاذ،الشعبمجلسرئس،شهيرحقوقيأستاذ

.الحقوقكليةفيالرومانينونالقامادة:عليهالمترجمحضر.لقاهرةاجامعة

آمين:-آحمد23

مادته:عليهالمترجمحضر.شرعيوقاضِ،المعروفالأديبالكاتب

.م0591عام(()1القول)فنُ

ء.لقاهرةاجامعةفيدرسهوقد(لقولافن)اسمهمشهوركتابالخوليأمينللشيخ)1(
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ضيف:-شوقي42

المترجم:عليهحضر.الآدابفياستاذمعثر،كبيروناقدوعالماديب

للماجستيرتمهيديببحثالمترجمكلفوقد،الاَدابكليةفيالغنائيالشعرمادة

.(الصنوبريشعرفي)الطبيعة:بعنوان

:مدكورسلأممحمد-52

المدخلمادة:الآدابعليهالمترجمحضر.حنفيوفقيه،اديب،عالم

الإسلامي.للفقه

الثايب:-أحمد62

عليهحضر.يعقبلم،الاَدابفياستاذ،ملتزم،دقيق،فحل،عالم

.(والفرزدقجريربين)النقائص:الاَدابكليةفيالمترجم

ستيت:أبوحشمت-أحمد27

عليهحضر.القاهرةجامعةفياستاذممتاز،قانوني،وجيهعلأمة

القاهرةجامعةفىآخرهإلىاولهمن(الالتزامات)اصول:كتابه:المترجم

.م5491

السقَا:28-مصطفى

فيعليهالمترجمحضر.القاهرةجامعةمنالآدابكليةفيقديراستاذ

النحو.مادة

:القلماويسهير-92

كليةعميدالخشابيحيىزوجوهي،مشهورةالاَدابفياستاذة

عامالعباسيالشعرمنمختارةادبيةنصوصاَ:عليهاالمترجمحضرالاَداب

مرقص:3-سليمان0

.الالتزامأحكاممادةفيالمترجمعليهحضر
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منواحدعنبنفسهكتبهابترجمة،ومدزسيهشيوخهعنالنبذ5هذوأختم

ليكها:ف!المصريينشيوخهأكابر

الصوفيالفيلسوف،الجليلأستاذي

ريدهأبوالهاديعبدمحمدالدكتور

أسرةفي؟سيناءمحافظةمنالعريشفيم()1()9091عاممواليدمن

إلىالمصريةالحكومةوأوفدته،الجامعيةدراستهواصل،متواضعةمتدينة

المؤهل.لتحضيربرلين

سياربن)إبراهيمعنوكانتم(.)9391عامالماجستيرشهادةنال

للفلسفة5ونقد)الغزاليالإمإمعنوكانتم()4591الدكتوراهثم0(النظام

الأولفؤاد:جامعةمنالادابكليةفيالفلسفةقسمفيمدزساًفعئن.(اليونانية

صبحي:وزملائيأنا،الإسلاميةالفلسفةمادةعليهحضرناحيث)القاهرة(

اللهوعبد()الفلسطينيينسرئةداودوفؤاد،الدرينيوفتحي)اللبناني(الصالح

كليةمنتخرجناأنبعد(م91)47عامفيوذلك()العراقيالزيباريصالحعمر

كليةمنالثانيةالسنةفيودخلن!م(،)4791عامالأزهرالجامعفيالشريعة

منأصبحثم.(الكندي)فلسفةفييحاضرناوكان؟العربيةاللغةقسم،الاداب

الإسلامية،للحضارةوتحمس.عنهالمدافعينبالإسلامالمشتغلينأعظم

)الحضارةكتابوترجم،معاتالجامنكثيرفيوحضارتهالإسلامعنوحاضر

المرحومأستاذنامقدمتهوكتب،متزلادم(الهجريالرابعالقرنفيالإسلامية

عنترجمهم!أعظممنوهوالكتابهذاترجمةمنهطلبالذي،أمينأحمد

لإسبانية.واوالإنكليزيةالفرنسيةجانبإلى،بهامولعاًكانالتي،الألمانية

سبحته،معه،النيلشاطئعلىوجههعلىهالْماًأحياناً،أراهكنت

فيكثيراًألقاهاصبحتثم.وتسبيحوذكرفكرفي،السماءاَفاقفيمستغرقاً

اهـ(.)327)1(
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ورئيساَمدرساَ،(م1)669عامجامعتهاأنشئتأنمنذفيهاعملالتي،الكويت

المسجد،في5القا،لسكنيمجاورسكنفييسكنكانإذ؟فيهاالفلسفةلقسم

.!شتىاحاديثبينناوتكون،الندواتبعضوفي،المكتبةوفي

مهل؟علىتمشيفلماذاسناَ،منياصغرانتفوزييا:مرةليفقال

صحراءمنالعريشفيولدت،فلاحأنا؟القريةفيونشأتُ،المدينةفينشأت

المشي.كثير،الخطواتواعمعترانيفلهذا.سيناء

إني:قال:الندواتبعضفيتحدثناماإثر،المائدةعلىونحنليوقال

هذا:قلت؟ترىفماذا،ربهفيهايعتقدالتيبالكيفيةربهيعبدإنسانكلانارى

الإسلاميةالدعوةبلغتهمنأما؟الإسلامدعوةتبلغهلممنإلىبالنسبةصحيح

أنعلىالعلماهلأجمعولهذا؟الإسلاممنلهبدلابل،العقيدةفيلهخيرةفلا

حَتَئمُعَذِبِينَك!اَوَمَا":تعالىقال؟ناجونالدعوةتبلغهملمالذينالفترةأهل

خيراَاللهوجزاك؟الحقهووهذا!صدقت:قال.(51:الإسراءارَسُولا"نبعَثَ

.تقولعما

المؤسساتمنكثيرفي-تعالىاللهرحمه-ريدةأبوالجليلأستاذناأسهم

مؤتمراتعدةفيالبحوثمنكثيراَوالقى،العلميالبحثومراكز،العلمية

ودولية.محليةوندوات

وحقوقهلإنسانواالإسلاميةلحضارةوالإسلاماعناَكثيروكتبحاضركما

ترجمةمؤلفاتهاغلبوكان.والتأليفبالتحقيقواهتم؟الجامعاتمنكثيرفي

.سويسرةفيبازلجامعةمنالدكتوراهبهانالالتياللغة،الألمانيةعن

(م1)389عامبورلدى(الإسلامفيالفلسفة)تاريخالألمانيةعنترجم

(م1)469:عاممتزلاَدم(الهجريالرابعالقرنفيالإسلامية)الحضارةوكتاب

.لفلهاوزن(العربية)الدولةكتابوترجم

.(م491)6عام(المسلمينعندالذرة)مذهبكتابوكتب
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الكويت،جامعةفي،ويؤلفويحاضر،ويكتبيدرسالمرحوملبث

الجامعيةخدمتهنهايةحتى(م1)669عاممن،فيهاالفلسفةلقسمورئيساَأستاذاً

.(م1)879عام،فيها

فحمل،ذلكبعدإليهاعادالتيمصرفيالحياةعنراضياًيكنولم

منئموألمانيةفرنسةمنثمإسبانيةمنبادئاً،الغربيةأوروبةإلىوسافر،حقيبته

.سويسرة

أوصىالذي،كفنهوفيها،كتبهبعضوفيه،حقيبتهأسفارهفييحملكان

جثتهتنقلولا،بلدأيفيبارئهاإلىروحهترجعحيثيدفنوأن،بهيكفنأن

م()1(0/11/11991)يوم،سويسرةفيجنيففيالأجلفوافاه0مصرإلى

.(م11/1991/)13يومفيهاالاسلاميالجامعمدافنفيودفن

لقد..ريدةأبوالهاديعبدمحمد:الجليلالعلامةأستاذنااللهيرحم

حجةالإماممدرسةتلاميذألمعمن،صوفياًوكان،فيلسوفاًوكان،أستاذاًعاش

عنه،الحديثلهويحلوويؤثره،يحبهكانالذي-اللهرحمه-الغزاليالإسلام

في،عنهكتابتهفيقضاهاالتي،حياتهسنيأزهىمعهعاشإذ؟بهوالتأسي

.الخالدةالجامعيةرسالته

مثوبتهما،وأجزل،خيركلالإسلامعنوتلميذهالغزاليالإماماللهجزى

.اهـ)2(.عليينفيعندهالزلفىالدرجاتفي

عليه؟شيخنايحضرلممنمصرفيالشيوخمنهناك:نقولأنبقي

إبراهيمبنأحمدالشيخرأسهموعلىكثيراً؟بهوانتفعنفسهفيأثرلهولكن

)1(

)2(

هـ.1412

وفاتهبعدضخماَتذكارياَكتاباَالكويتبجامعةالاَدابكليةاصدرتوقد:اقول

فيها.الطويلةالعلميةلحياتهووفاءلذكراهإحياءَ
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الشخصية،الأحوالبكتابهجداَوانتفعت،عليهحضرتما:عنهقال،بك

لو:يقالوكان،ويفتخركثيراَبهيعتززهرةأبوالشيخوكانكثيراَ،عنهونقلت

خلاصتها.يمليأنلاستطاعجميعهاالحنفيةكتبأُحرقت

بعمامته.المصريةالوطنيةالكتبدارفربمرةشيخنا5راوقد

العلمية:شيخناحياةفيتأثبراَالمدرسينكئر

لعلمية؟اتكحيافيتأثيراَالمدرسينأكثرهممن-نفعهدام-شيخناسألت

العالم.لحياةنموذجاَأتخذهكنت:()مصطفىالزرقاالشيخ:سوريةفيفقال

كبيراَ،تأثيراَحياتيفيوأثر:زهرةأبومحمدالأستاذمصر:وفي

العمل،فيوالإخلاص،الحقوقول،الحقعلىوالحرص،الصراحةوعلمني

.الأدبمعبأصول؟الحقحسابعلىالدينفيالمجاملةوعدم

كبيراَ.تأثيراَفيئَأثر:شلتوتمحمودالأزهروشيخ

:والذاكرةالنفسفيعلوقاًالزملاءكثر

دراستهفيالطالبيصاحب:الكلمات5بهذالدراسةحياةأختمأنرأيت

وتنمحي،الذكرياتمنكثيرتتلاشىالأياممرورومع،الزملاءمنغفيرجم

ويتعفد،لذكرهميهسالذينهممعدودونأفرادويبقىالصور،منكثير

مضت،لحقبةالوفاءوعنوانالخلاصةخلاصةوكأنهم،التذاذاَعنهمالحديث

.شيخنا؟مثاعرفيوحشهمبظلالهمبقواالذينهمفمن،تصرمتوفترة

الله-رحمه-(الفتاح)عبدغدةأبوالشيخأولهم:شيخناليقال

جَذْبة،العابدينزينمحمدالشيخأخابنالخسرويةفي:الجَذْبةالوهابوعبد

وحسب-الجهريةالصلواتفيهتقام-اللهسعدخواجةالشيخمسجدإماموهو

،المفتاحأعطانيحيثالمسجد؟هذافيالقراَنحفظمنمكننيالذيوهو

الأثرللشيخوكان،ليالفرصةإتاحةفيعظيمفضلعليئلهفكان،فيهفحفظت

حئه.فيالصالح
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محمود:اسمهعريقةأسرةمنصالحليبي،خاصةمكانةله:والثالث

فيجهتهفيمتفرداَوكان،المذهبحنفي،السلامعبدسيديبنصبحي

،القاهرةفيبيتهليووهب،دراستهأنهىأنبعدببيتهأسعفني.بالحنفيةطرابلس

الساعدصارثم.والاَدابالحقوقبينوالجمع،والدراسةللعلمفتفرغت

أنهىوقد.!!وغيرهالقرانبحقأخطألماعنهتخلىثم،للقذافيالأيمن

الشرعي.والقضاء،الشريعة

علاقةلهمذاكرتهتنساهملاالذينالثلائةهؤلاءانإلىفانطر:أقول

فالشيخ،الراجحةالعقولأصحابمبتغىوهي،شهوتهفهي،بالعلم

الوهابوعبد،وخالطهوساكنهالعلماءعلىمعهيتنقلغدةأبوالفتاحعبد

الطولىاليدلهممنصبحيومحمود،الكريمللقرآنحفظهفيسبباَكانالجذبة

والتحصيل.العلملزيادةلتفريغه

عليه:والمترددينتلامذته-أشهر4

يشتهرمن:الطلابمنصنفانوالمدرسينالمعلمينذاكرةفييعلق

منيتساقطبينهماومن،والبلادةبالكسليشتهرومن،والفطنةبالاجتهاد

.!غالباَالذاكرة

حضرممن،الأولالصنفمنالشيخبذاكرةعلقمنأشهرلكذاكزوأنا

وليعذرْ،التدريسوجُل،الأيامزهرةفيهاأمضىالتي؟دمشقجامعةفيعليه

لسانه،علىجَرَواالذينهمأذكرفمن،عهدهفيجَدممنفيهمنفسهيرلممن

أحمد،الكرديالحجيأحمد:الأماثل)1(الأفاضلالشيوخوهم:تحضيردون

الستارعبد،الدملخيالرزاقعبد،الناصرزهير،نعناعةرمزي،فرحاتحسن

التدريىفيالرفغمنصبهوله)الدكتوراه(شهادةنالممنالمذكورينجل)1(

المرموقة.وبحوثهمتصانيفهمولهم،سنينمنبالجامعات
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فارسزرزور،عدنانمغَاز،المجيدعبد،فارسابوالقادرعبد،غدةابو

مصطفىمحمد،جيقلعهرواسمحمد،البيانونيالفتحابومحمد،الملي

محمد،عوضمحمد،دولةعليمحمد،الخطيبعجاجمحمد،الزحيلي

ياسين،نعيممحمدالميرا،احمدمحمود،الطحانمحمودمحمد،عوامة

.عكاممحمود،درادكةياسينمحمد

فيالجمعةيوميجلسان-اللهاكرمه-عنهاشتهرفقدالكويتفيواما

يقرامحتسباَنفسهفيحبس!للجامعالجمعةيوم:يقولسمعتهومراراَ،المسجد

وبخاصة؟الكتبمنعددفيمتنوعةومشاربمختلفةطبقاتمناناسعليه

والرقائق.والأصولوالفقهالعربيةفي

فيبيتهفيافتتحها-حلقةالجامعيالتدريسغير-الحلقاتهذهواصول

كتبهمماوهي،الأصولفيمذكراتفيهااملى(م8191)عام()السالميةمنطقة

أفاضلمشايخالحلقةهذهعلىشجعهوقد(،م)6791-6891عامدمشقفي

نورمحمدتبعهمئمالأسود،موسى،عثمانفايزفايز،حمويزهير:وهم

.تتابعوائمسويد

إلى،الحلقات5بهذاشتهرالذيهو)الشويخ(فيالادابكليةومسجد

فيشعبةبنالمغيرةمسجدإلىفانتقل)1(الجامعةمعالشيختعاقدانتهىان

.()الرقعي

الشيوخمنوجفُهم،المسجدينفيعليهوترددبهانتفعمناهميليوفيما

بشار،هنديبسام،جمعةخليلاحمد،الحداداحمد:الكرامالمدرسيناو

سليمان،علوشرجب،النيباريخالد،الحدادحسن،المطوعجاسم،عكاوي

المنعمعبد،خضرالسلامعبد،الأشرمالرزاقعبد،الرفاعيصالح،الخولي

الأستاذين:؟الكويتجامعةفيدرسهمممننابهيناثنينشيخناليذكروقد()1

.(المعروف)الكاتبالعوضيومحمد،الفيلكاويحمد
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سلانكلي،علاء،القطانعصام،العنزيعصام،مصلحالهاديعبد،الأستاذ

الزعبي،فهدمحمد،الدمخيفوازداود،عيد،بكيرةعلي،الكندريعلي

محيسن،نزار،عزيزةهانيمحمد،القضمانيياسرمحمد،إدريسوفاءمحمد

.النفامعدنان،الجبانحشَان،الشهابوصفي،العثمانوسام،زيدانهشام

منها:ونماذجالفتوىفيالشيخ-منهج5

:بشروطالالأربعةاالمذاهبعنالخروجعدم

المشهورةالأربعةالمذاهبعنالخروجعدم-اللهاكرمه-شيخنايرى

محلالأربعةعليهأجمععماالعدولوان،العلماهلمنككثير،المتبوعة

فيهتتوافرأنفينبغي،المندثرةالمذاهبمنبغيرهاالأخذأماونظر)1(،توقف

أهمها:شروط

ذلك،ثبوتهفييتشككلابحيث،المندئرالمذهبفيالقولثبوت-1

فكيف،المرفوعةالمتصلةالصحيحةبالروايةإلاالنبويالحديثنقبللاأنا

.إسناد؟ولاروايةبدونغيرهقولنقبل

فيعنهيرجعلمئمالرأيبهذاقالالمندثرالمذهبامامأنمنالتاكد-2

عنهوأرجع،اليومالقولاقول"إني:يقولكانحنيفةفأبو،توفيحتىحياته

.وهكذالجديد؟افيعنهارجع،القديممذهبهفيلاقوالهلشافعيوا،"غداَ

الشرطانتوافرأنبعد،عنهبغنيماالأربعةالمذاهبفيبكونالا-3

مثله،فيهايكنلموإن،إليهحاجةفلا،عنهيغنيمافيهاكانف!نالسابقان

السلف،اتجاهيخالفلابحيث،اللهدينفيوالحيطةوالتحريالتريثفينبغي

منبمذهبالأخذيُسفمقد:يقولحيث،73ص،وموجباتهالزواج:انظر)1(

يجمعأنأما؟أكثرهمالمخالفكانوإنما،مسألةفيالأربعةالمذاهب

فهذا،يخالفهممنمذهبإلىعنهيعدلثم،مامسألةفيالحكمعلىالأربعة

ونظر.توقفمحل
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.(1)الشريعةمقاصدولا

الحق:الىواقرب،للصواباضمنالجماعيلاجتهادا

طريقعنيكونالذيالجماعيالاجتهادإلىيدعو-اللهأكرمه-والشيخ

الرايأنفيولاشأ:ويقول،العامةالأمورفيوبخاصة،الفقهيةالمجامع

وأكثر،الفرديالاجتهادمنالحقإلىوأقرب،للصوابأضمنالجماعي

.)2(للعدالةتحقيقاَ

اجمعوا-:عنهاللهرضي-عليعنثبتبماتيفُناَلذلكيدعووالشيخ

.واحد)3(برايفيهتقضواولا،بينكمشورىفاجعلوه،المؤمنينمنالعالِمين

واحد:لمذهبالتعصبعدم

لذلك،الأهليةالباحثامتلكإنعليهويشجعللاجتهاديدعوالشيخ

الاجتهادباببقيفقد،المطلقالاجتهادبابانسدقدكانوإنأنهعلى:ويقول

.(4مفتوحالمالجزئي

العزيمةصحَتإذا،الاجتهادزماننافيالميسورمنأصبحوقد:يقولبل

.()ْالمادةعنوترفع،العملوأخلص،المقصدونبل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الكويتية.الإسلاميالوعيمجلةمن)392(العددفيلهمقالمن87-86ص

هذهعلىالشرعيةالأدلةالمؤلفيذكرلم:أفلتاهـ.904الأولىجمادى

تعرفماوهيعنهارجعالتيالشافعيآراءبعضالشافعيةيرجحألم-الشروط

.)الناضر(،!؟القديمبمذهبه

.411ص،الإسلاميةالشريعةفيالاجتهاد

.841و661ص،السابقالمصدر

.821ص،بقالسالمصدرا

الففه"اعتبرتبأنهاللدكتوراهرسالتهعنقالإنهبل3،صا،السابقالمصدر

ذلكفياقوالآالمذهبيةوالاجتهاداتواحداَمذهباَمذاهبهبجميعالإسلامي

.ص)!(،رسالتهمقدمة"العظيمالمذهب
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الأربعة:المذاهببهامتازتعفاجامعةكلمات

المذاهببهامتازتفيماكلماتتختصرواأنأردتملو:شيخناسألت

الخاطر:عفوفقال؟تقولونفماالمتبوعةالأربعة

والسياسة.الحكمفيتطبيقهبسهولةيتميز:الحنفيالمذهب

0العباداتفيباحتياطاتهيتميز:الشافعيالمذهب

.المُحْدَثاتمنكثيرفيوتيسيرهبسهولتهيتميز:المالكيالمذهب

يعينمما؟الواحدةالمسألةفيالأقاويلبكثرةيتميز:الحنبليالمذهب

مناسب.مذهباختيارعلى

فتاويه:مننماذج

تورعاًأصلاَيفتيلالأنوأميل،المكتوبةالفرديةبالفتاوىمقلشيخنا

يكفيه.منهناكمادام

بعضاَسأذكركما-لصحيفةمنهطلبتفتاوىوجودمنالأمريخلولم

ته.مقالاأو،كتبهثنايافيذكرهاأو-منها

فيتوجههعنمناسبةصورةيعطيمالكانتخبتُالفتاوىهذهومن

شيخناأمثالعلىعنهاالسؤالفييلحونالناسإذ؟بخاصةالمعاصرةالقضايا

به:اللهأمتع

باللهجةالجيمحرفكقراءة،المحليةباللهجاتالقرآنقراءةحكمما-1

؟اللسانعلىالعضدون،والثاءوالظاءوالذال،المصرية

القرآنفيالعربيةبالحروفالنطقوالعوامالصغارتعويد"يجب:الجواب

ويجب،التلاوةفيالأفحاحالعرببهنطقكما،الصحيحوجههاعلى،الكريم

فيالتخصيصوعلى،الصحيحالنطقمحاولةفيجهدهيبذلانالعاميعلى
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الفصيحة.القراءةيجيدبمنوليقتد،الناسَيزمًانيصحفلا،الصلاة

إلىذلكادىإذا،إمامتهصحةفيمتشددونالفقهاءمنوالمتقدمون

فيليسمعنىإلىاو،الاَيةمعنىيغيرماإلىأوكفراً،اعتقادهيكونمعنى

.للصلاةمفسدذلكأنيرونإذ؟لهمعنىلاشيءلىإأو،القرآن

والخاصةالعامةمنكثيراًوأن،البلوىعموملحظوا،والمتأخرون

وكالذي-مثلاً-والذالالزايبينكالذي،الحروتبينالتمييزعليهميصعب

ذلك.فيالصلاةفسادبعدمأفتوافقد،والسينالثاءبين

والمصلين.مةبالعارفقاًوأكثروأوسعايسرهذاالمتأخرينقولانولاشذ

أهممنهيالتيالصلاةفيولاسيما،احوطالمتقدمينقولأنايضاًولاشأ

عمادالذيالورعمنايضاًوهو؟العبدعليهيحاسبماوأول،الإسلاماركان

.(")1الدينهذا

الدوامأثناءعملهمنالخروج-مثلأكالمدرس-للموظفيجوزهل-2

يحاسبوهل؟الخاصةحاجاتهلقضاءالفارفةالحصصخلالوفي،الرسمي

.؟تعالىاللهعندذلكعلى

والزارع،المصنعفيوالعامل،المدرسةفي"المدزس:الجواب

،المنزلفيوالخادم،البراريفيالخاصوالراعي،الحقلفيوالحاصد

عمالاًالإسلاميةالشريعةفييعتبرون،إليهمومن،دائرتهفيوالموظف

ولايعملونلا،لهمبالتخصيصمؤقتاًمحدداًعملاًلهميعملون،لغيرهم

لهميجوزولا،العملوقتفيلغيرهمالخاصالعملهذامثليعملواأنيقبلون

منالتيالأعمالمنشيئاًلهميعملونالذينلغيرولالأنفسهميعملواأنشرعاً

خصصوهالذيالوقتمنشيئاًتستهلكأو،الخاصعملهمعلىتزثرأنشأنها

معهم.للمتعاقد

)1(
هـ(ا0/31/304ب)المؤرخالكويتيةالمجتمعمجلةمن595العددمن24ص

.ام(829نوفمبراد)6الموافق
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يعملونللذينمملوكةالعاملينهؤلاءمنافعبأنالفقهاء،لذلكويعلل

تكونأنفيمتنع،للعملالمحددالوقتهذافيعملهممنالمستفيدين،لهم

المذكورينهؤلاءمنواحدكليستحقولهذا.أيضأفيهالغيرهمالمنافعتلك

المطلوبللعملوتفرغه،نفسهتسليمبمجرد،اليومياجرهأو،الشهريراتبه

منه.متمكنأ،للعملمنقطعأمادام،يعمللمدمان،المدةمضتكلما،منه

نامنالخاصالعاملبمنعوصرحوا،المسألةهذهفيالفقهاءشددوقد

أجر5مننقص،العملوقتفيلغيرهعملفلو،لعملهانقطعالذيلغيريعمل

عمل.مابقدر

آخرعملأعملإذا،الخاصالعاملأنإلىيشيرماالفقهيةالنصوصوفي

يأثم،لميعلملموإن،يعلمكانإذايأثمفإنه،لهالمعموللغير،العملمدةفي

للاَخرين.عملمابقدرأجرهمنينقصلكن

وا،الدوامثناءاالصلاةأداءمسألة،الصددهذافيالفقهاءلهعرضومما

المكتوبة:المفروضةالصلاةيؤديأنالخاصللعاملانوقرروا،القصرمدة

،المدةتمإمإلىالعملذلكيعملأن"عليه:بقولهصرحمنفمنهمأ-

.!المكتوبةسوىآخربشيءيشتغلولا

.أيضأ"السنةيؤديانله"إن:قالمنومنهم-ب

قررهكما،الحنفيةفتوىهذاوعلى،نفلأيؤديلاأنهعلىاتفقوالكنهم

.-تعالىاللهرحمه-عابدينابن

تفريغمنوالتأكد،العملاداءحسنعلى،علمائناحرصيعلمهذاومن

والأجرالراتباخذفيوالاحتياط،للآخرينالمفدمالعملوإتقان،الذمم

حلالأ.

السؤالفيوردكما،العملفيمفرغةساعاتمنللمدرسينيعطىمااما

العمل،فيالاستمرارعلىوالتنشيط،النفسعنللترويحمعطاةأنهايبدوفالذي
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الدواموجودفيشملها؟الخاصةوالحاجاتالمصالحوقضاءللخروجوليست

المدرسة.فيالتلبثوالتزام

بعضيحضرأو،المديراوالناظرقبلمنالمدرسيُطلبقدأنهيُرىألا

المشإكلبعضتحدثأو،أبنائهممنمستفسرينالطلابأوالتلاميذأولياء

المصالح0بعضبذلكفتختل،يوجدفلاالمدرسويُلتمس،الدرسية

تعبينالهأو،المدرسةمنخروجهفيالمدرسيتأخرقدأنهجانبإلى

مرضيئ.وجهعلىذلكبعدالتدريسيواجبهأداءمنيتمكنفلاجهدأو

بإذنذلكوليكن؟مستثناةالضرورةمواضعفان،الخروجإلىاضطرفإن

المصلحةيحققأنأحرىذلكفإن،المدرسةناظروهوالأمر،وليمن

الدرسية.

إنه،الأعمالفيوالانتظام،والحلالالمالكملوعزجلالمولىوفقنا

.(")1مجيبسميع

ونحوها:مقالاتهأوكتبهفيضمنتالتيفتاواهمننماذجالاَنولنذكر

:لإنساناأعضاءفيالتصرف

التالية:الشروطبهذهمقيداًالاقتطاع"يكون

فان،حرم:إذنهبغيركانفلو،منهالمقتطعمنمطلقب!ذنيكونأن-

ربيعمن4ب)المؤرخالكويتيةالمجتمعمجلةمن6(0)4العددمن43-24ص)1(

.(م1/1/8391د)8الموافقهـ(ا304الاخر

منالمتحللينمنأقوللاالملتزمينمنعددابتُليفقد؟جداًمهمالجوابوهذا

ممنوالعجب،بالخروجيتساهلاو،بعملهيلتزملامن-واَدابهالإصلامأحكام

علىمعتادفهودقائق:فيفالويُطلب،مراجعونوهناك،الضحىعنديتنفل

.؟!يتركهالاسنةوهي،الضحى
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كانلىان،ضامناًالمقتطعكان،عضوتلفأو-مثلاً-النفسهلاكعليهترتب

.القصاصفيهوجبعامداً

أهلمنوهو،5مكرغيرمختاراًمكفَفاً،أذنالذيمنهالمقتطعيكونأن-

يملكوهو،نفسهخالصفييتصرفإنمابالاقتطاعبالإذنلأنهالتصر!،

.الشرعيخالفلابمافيهاالتصرف

بيعيجوزلاانهعلىالإجماعلأن،بهمتبرعاًبالاقتطاعالاَذنيكونأن-

يقولكما-بالإهانةيشعربالبيعوالابتذال،لهاحتراماًأجزائهبيعولا،الاَدمي

منوليس،مكرممحترمأجزائهبجميعوالادمي:(الصنائع)بدائع-الكاسإني

.(ئعالصنا)بدائعوالشراءبالبيعابتذالهوالاحترامالكرامة

عنتعطيلهأوالمتبرعهلاكإلىالأعضاءمنبشيءالتبرعيؤديلاأن-

والدينية.الحيويةواجباته

بعدورثتهمنأو،حياتهفيبهالآذنعنصادراًبالاقتطاعالإذنيكونأن-

ته.وفا

عننهىلمجيكالنبيلأن،بالميتتمثيلالوفاةبعدالإذنعلىيترتبلاأن-

.(لبخاريواأحمد5)روا.المُثْلة

يؤديالمقتطعالعضوكانإذا،الوفاةتحققبعدالاقتطاعتنفيذيكونأن-

قتلتعجلإلىيفضيلكيلاوذلك،الرئةأوالقلبكاستلال،الوفاةإلىحتماً

لمجردوليس.الفقهاءبتفسير،العيسبإمكانوهي،مستقرةحياةفيهإنسان

حينئذهوبل؟الاقتطاعحِلِّفيأثر-بالإعدامعليهكالمحكوم-الوفاةقرب

وكلاهما،إذنهإخيركانإن،حقبغيرللنفسوقتل،لإذنهكانإنكالانتحار

.الففهاءعندالضمانيستوجبوالآخر،حرام

أعضاءمن5،سواعنهيغنيلابحيث،الغيرلإنقاذالاقتطاعيكونوأن-
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تحريمالأصللأن،الضرورةلتحققوذلك،صناعيعضوأيأو،حيوانأي

اهـ.0(1-")تقدمكما-ذلك

:الفتاوىإختلافمنالمسلأموقف

التحعُزمنالحذرينبغي،الاختلافعند-:اللهأكرمه-شيخنايقول

ذلكفيلأن؟الخاصةوالمصالح،الهوىمعوالميل،المختلفينللأعلام

والمجتهدين.بالاجتهادالثقةوسقوط،الشرعضياع

والفقه،العلماهلمنكانإذا،الأئمةاختلاففيالباحثأنوالمقرر

لأن،ذلكوسعهما،المختلفيننظروجهاتبينلتوفيقوالتقريبايحاولأنعليه

لمصدرافيمتصوراختلافولا،-واحدمصدرهاوهو-حيالرو،حدةوالشريعةا

منه.والمستقاة،عليهالمترتبةالأحكامتختلفأنينبغيولا،واحدأكانإذا

فيقدم،الترجيحإلىعمد،التوفيقعليهواستحال،الجمعيمكنهلمف!ذا

أهلعندالمعتبرةالعلميةالمرجحاتمنبمرجحالاَخر،علىالقولينأحد

:الأصول

كما،ونسخهالدليلوبضعف،الحديثوباصحية،الدليلبقوةفيرجح

،الأولالقولدليليبلغهلمبانهأو،فيهلطعنهم،بهالعلمأهلأخذبعدميرجح

علىالمبنيةالفقهيةللقاعدةأو،للقياسبمخالفتهأو،ل!جماعبمخالفتهأو

الإجماعممقايقومالذي،ملعااللعرفمخالفتهأو.الصحيحةلشرعيةاالنصوص

الحنفية.أصوليمن،لالكمايقولكما-النصانعدامعند

فيالتصرف:بعنوانالكويتيةالإسلاميالوعيمجلةفينشرقيممقالضمن)1(

أغسطسهـ/7041الحجةذو)276(العددمن48-04ص،الإنسانأعضاء

المقالوأصل،48ص،الإنسانأعضاءشراءحكمفيهوذكر،م8791)اَب(

:عنوانتحتآنذاكعقدتالتيالكويتيةالصحةوزارةندوةإلىقُدمبحث

الطبية.الممارساتلبعضالإسلاميةالرؤية
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المعرفة،عنهقصرتممن،الناسعامةمنللخلاتالمواجهكانانأما

العلمأهللمزاحمةالتصديعلىلهقدرةولا،العلمدروببهوانقطعت

احدلاإذلكحياللهفليس،الكافيةوالأدلةالقويةبالحججومقارعتهم،والفتيا

أمرين:

المختلفين،الرايينمنوالتقوىالعلماهليرجحهماإلىيرجعان:لأولا

الذي،الراجحالرايعن،تقواهوعلمهبدينهيثقمنفيسال،المختلفةالاَراءاو

به.ويعمل،حكمأيتخذه

:ويقول،للحديثالحافظ؟مالكتلميذ،وهبابنيفعلكانكذلك

فحيونيالحديثحفظت:قالذلك؟كيف:فقيل،لهلكتوالليثمالكلولا

.هذاعوهذاخذ:لييقولانفكانا،والليثمالكاَاسألفجعلت

الحكميقأحدلىإويعمد،لدينهويحتاط،قلبهيسنفتيان:الاَخرلأمروا

.عندهلدينهلأبرأوااللهإلى

-!صالنبيإلىجاءأنه-عنهاللهرضمي-سمعانبنالنواسعنرويكما

الله!يارسولبلىقلت:فقالالبر؟!عنتسأل"جئتقائلاَ:ع!بد!النبيفسأله

أفتاكوإنالصدرِ،فيوتردَدَ،النفسُإليهسكنتْما"والبِرُ:!كًالنبيفقال

."المفتون

ورَكَزَ،إليهوالسكون،الحقإلىالميلعلىعبادهفطرتعالىاللهانذلك

للباطل؟يستجيبلامنالمؤمنفالقلب،الحقحبوطبائعهمضمائرهمفي

عليهوردف!دْا،اللهنورمننورأقلبهفيلأن،رخصةالناسبعضجعلهولو

قلبه.لذلكفاضطرب،عنهوابتعد،منهنفرالباطل

الإثم،الىتطمئق،بالمحرماتوحفلت،باللذاذاتحُفتالتيوالنفس

عنوتخلت،المعاصيجافتالتيوالنفس!.والباطلالشرالىوتستجيب

باليقين.وتتحلى،بهوترضى،بالحقترحب،الشهواتظلمات
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لأنهم؟العلماهلبعضعلىبالحرامالحلاليشتبهانما:العلماهلفال

ايمانهموافسدوا،قلوبهمفدنسواالدنيا،بحبوعقولهمقلوبهمافسدوا

وافسدوا،فلطخوها،والحرامبالسحتجوارحهموافسدوا،فأسقموهبالطمع

النورانيالقلبيالصفاءهذامنالتخليطلأهلفليسفسدوها،اللهالىطريقهم

فيالاتسكنلاوالحكمةواليقينالحقلأن؟نصيبولاحظالمشيرةوعلاماته

...(طاهر)1نقيقلب

الكريمة:شمائله-من6

واعلمهقيمةفماحميدةوخلال،طيبةشمائلالفقيهأوللعالميكنلمإذا

هذاذكرفيفتسترسلعلمهفينسيكجمأدبٌعالممنيأسركوكم؟!فقهه

.شيخنإ؟اشتهرفبماذا،العلمعلىالأدبقدمواهناومن،الأدب

:النادرالتواضع

ومنكالمتواتر؟وهذاالنادر،تواضعهويذكرإلاشيخناأحديذكرما

نإ،علمطلابيقبلناالله:كقولهوالعلماءللعلمالتواضع:واجملهذلكمظاهر

عنيقولمراراَوسمعته!علم؟طلابيقبلوناأدريلا:مراتقالالسلفذُكر

.!الجامعاتفيالمدرسيناكابربهتَخرجالذيوهو.علمطويلب:نفسه

الشريفالعلمبخادمفيهااسمهصُدرفج!هاكتبهوخواتيممقدماتوانظر

دونواحدطالبعلىالجامعفينفسهويحبس.الفقيرالعبدالشرفاءوطلابه

دونبالخروجشاءلمنيسمحالجامعةفصولوفي.عليهويقبلتضجر،

لنفسه.فيغضببالمعلماستهانةأوإهانةهذايعتبربعضهمأنحينفيغضاضة

غيرهمأوالطلابمنيزورهمنيغافلأنهالنادرالتواضعمطاهرومن

تحت01ص،م1512/9891/بتاريخالكويتيةالأنباءجريدةفيمقالمن)1(

.الاختلافعندهنالأهميتهنقلته،الفتاوىاختلافمنالمسلمموقف:عنوان
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وهذا،وجهأحسنعلىمعذَةوجدوهاخرجواماإذاحتىاحذيتهملهمفيصف

تعلقاً.وبه،حباًلهفنزداد،مراتيأسرناكانما

بها:والعنايةالمواعيدفيالدقة

وماوالدروسالمحاضراتبأوقاتبالتزامه-اللهأكرمه-شيخنااشتهر

التغيبأردتُذاإوكنت،الأهبةأخذمعموعدلكلدائماًويتهيأ.نادراًلاإيتخلف

واحد.لشخصولو،بالموعدباعتنائهلعلميذلكعنلهأعتذرطارىْلعذر

به:والتأئقبالمظهرالعناية

القراَنشرفمنصدرهفييحملوما،العلملإجلالهذاأعزووأنا

البياضناصعالرأسوغطاء،تاموكمالنظيفثوبفيإلاتراهفما،العظيم

الحذاءحتى.العاليوذوقهشخصيتهعنينئمُوترتيبوجمالعنايةمع،دائماً

يُلبس.لمجديدكأنه،موضعهفيإلاتراهفما

عليهم:والترحمفيهمماباحسنالأمواتذكر

فسق،أوبظلماشتهرمنعلىيترحم5لنجدإنناحتى،الناسفييندروهذا

يحسنهوالقدحالشتمُثم،العوراتوفضحالسوءاتبذكرنُؤمرلمإذ؟حقوهو

منعنديوهذا.أحدكليحسنهلاخيرعنإلااللسانلَجمولكنأحد،كل

منالأمواتوأهدينا،العاليالخلقهذاأمامضعفنافكم،الشيخشمائلأعظم

.!!أوزارهممنعواتقناعلىلقيناوا،تناحسنا

:أوصاهمنولكلوزملائهولطلابهلمشايخهالغيببظهرالدعاء

منعندالشمائلأوليُذكرإنهحتى،متواتروهو،شمائلهاشهرمنوهذا

ساعة.ولوبهاجتمعاوعايشه

فيذكرتُه:ويقولإلاالعلمأوالفضلأهلمنأحداًامامهنذكرنكادفلا

فلانمعذكرتك:فيقول،معهماذكرنا:لهفتفولفتطمع،وفلانفلانمعالليل

.!وفلان
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أحمد:معاًأسماءهمأذكرأنا:ليفقالهذافيلهفقلتمرةتجرأتُوقد

الوقت؟منتأخذكم:فقلتوهكذا،وسعيدوسعيدوسعيدوأحمدوأحمد

.!الساعةثلثحوالي:قال

.!؟ثلاثةأودقيقتيندعائكفيإخوانكتذكرأنجزَبتَفهل

شهر:كلفيمرتينوالخنم،الليلقيامدوام

أحدأيزورولا،ليلأيوارلا5عرفنافمذ؟عجيبالليلفيحالوللشيخ

منالأسلافدأبوهو،للقياممبكراَلينهض؟5غيراوقريبلعرسنادراَلاإليلاً

حين.كلفيالصالحينشعاروهو،الأمة5هذ

لأهله!وياطوبى،الشرتهذافنعم،واجبحقهفيالقيام

ومرة،الصلاةفيمرة:شهركلمرتينالكريمالقرآنيقرأأنهمنهوسمعت

.الصلاةخارج

المخالف:باسمالتشهيروعدم،للحقالانتصار

لكفته،الخلة5هذإلالهتكنلمولو،وأشرفهاالخلالأعظممنوهذا

كثيرونويطرب،بخاصةالفقهفروعفيالمخالفينأسماءبذكرالتَّشفيِّنجدفكم

علىانتصارهميذكرونحيننشوةبعدهام!نشوةوينتشون،طرب5بعدم!طربأ

لا،شخوصهمدونمعركةولتنقلب،رأيهوفساد،فولهضعفاو،المخالف

.!والدينللحقانتصارا

التشهيردونالفاسدأوالمرجوحالرأيذِكرَالشيخكتبفيواجدلمانك

وا،جماعةأو،بكذابعضهمأفتى:مثلاًفيقول،إليهذهبأورآهمنباسم

أيامنا.فيالبارزينالعلماءبعضأو،العلمأهلبعضاو،اَخرون

غير5الفت!ىلجنةفيخالف،غيرهأوالحنفيللمذهبلاللحقويتعضَب

هذهبعضعنحدثنيوقد؟وحدهانفردولو،رأىفيماالعلمعلىغَيْرَةمراراَ،

قف.الموا
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نخشىلاوأن،وأهلهوالحقالعلمعلىدائماَغيرتنايجعلأناللهونسأل

.اوشهواتناأنفسناعلىننتصروأن،لائملومةذلكفي

الغالية:ومواعظهنصائحه-من7

الوالدينأحدأنصفوما،الدنيافيالوالدينبومنأعظمهناكليس!

23(،:الإسراء1"إخشَنأ"وَرلإَتؤَلِدَئنِ:فقالالعالمينربأنصفهمامامثل

ولاالرفيقولاالزوجةلاالوالدينمنمعكأصدقالدنيافيوما.بالعبادةمقترنة

أبداَ.خالدفحبهماالصديق

.(رمضانفي)وكانتصيامككلتضيعإنسانبحقتتكلمهاكلمة0

عنجوارحناتصومأنالحقيقيالمميامإذ؟صيامناالمميامأسهلنعم-

.!المخالفات

عليه!.المحإفظةبل،الطاعةفعلليسالمهم0

لهاتجعلوأن،شكرهاعليه!المحافظةأسبابأهمومن،شيخناصدق

.أخوات

.الغربشقاءلىإوانظر،كلهاالخيراتأساسوالإيمانالتوحيد0

.!؟العملأينولكنبالموتنؤمن،عملييقينيلاشكليإيمانإيماننا0

وضعفبالدنيابتعلقناشيءكلسلمناونحن،الدنيافتحواالصحيحب!يمانهم

0!إيماننا

0!الثمانينفوق:قالوربما!السبعينبعدفتنمنرأينا0

وهذا:مرةوأردف.المماتحتىالثباتاللهفنسألمراراَ،منهسمعته

والأنبياء."مفتونينغيرإليكفاقبضنافتنةبقومأردتَ"وإذا:-لمج!الرسولقول

الكبيرمطلبهم.(621:الأعرافا"مُمئممِينَرَتَوَفنَاصَ!تزاعَفينَاأَفغرَئنَأ":يقولون

الواصلينظهورقطعالخاتمةخوف:يقولونوالسلف.الإسلامعلىالموت

.!؟نحننقولفما(281:عمران[اَلاَلامَرشَئ""مِنَلَثَليشَ"

41



ولمنفسهأعزقنعدمان،لسانهويربط،نفسهيُذكَانعليه؟طمعمن"

.!أحدعنيسألولم،يخف

كله.الشزفينايتجفَعلئلاالرخصنتبعلا"

كلعنوتكاسلٌالخير،عنقعودٌاختلافكلفيللأسهلالجنوح

عزيمة.

.!أبداَمخلوقبأيتستهنلا"

.بحرباللهفيؤذننا،أمرهعليناخفيولياَكانفلربما،نعم

حقوقيعطي،الحلوىيشتريأنينبغيلاديونالإنسانعلىكانإذا"

.!الناس

.!ذلكوفوق،ذلكلصنعناالعبادحقوقتبعةعلمنالو،نعم

0تقوىبلاعلمالاَن،العلمثمالتقوىالاجتهادشروطأول"

بناللهعبد:فقال؟بعدكنسألمن-:اللهرحمه-احمدالإمامسئلوقد

نأالحقطلبإذاوجدير،اللهيخشىإنه:فقال!بذاكليس:فقالوا،صالج

.يجده

بتقوىلايشتهرلموهو،الزمانهذافييجتهدمنسلفُنارأىإذافكيف

.!؟بعلمولا

قالإذا؟أصابولومخطئوأنه،القراَنتفسيرعلىالجراءةمنيحذر!

برايه.

بها:ويعجبيحكيهاوحكم-مأثورات8

.يطولحسابهف!نالفضولع،

بهالناسلاشتغالالزكاةفعلعلىاللغوعنالإعراضتعالىاللهقدموقد
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.!"ئعِلُونَللِزَكَؤوَهُتموَاَئَذِينَأى!لفَغْوِمُغرِضُوتَاَعَنِهُتموًالَذِينَ":فقال

وتتجؤل؟تركبهحماراًاتخذتلاأ-مشَاءًوكان-الصالحينلبعضقيل!

.!بحماريشغلنيانمناللهعلىأكرمانا:قال

ومعه،مغارةً-بالليلأمطارحصلتوقد-اللهرحمه-الجنيددخل!

.!اخرجوامارةأونفسومغارةحمارة:فقال،حمارةفراىمريدوه

0!؟الوليأيزنيفسئل

.!مقدورأقدراًاللّهأمروكان:وقالراسهرفعثم،فاًطرق

:الشهيرةأحمدالإمامقولةيقولمراراوسمعناه،

.!المقبرةإلىالمَحبَرةمع

حيِّ.كلقافيةالموت-:اللّهرحمه-امينلأحمدكلمةوتعجبه،

والتبيين.بالشرحيتعكرالذيالكلامبليغمنهذا

اللّه-رحمه-العزيزعبدبنعمرالراشدينالخلفاءخامسكلمةوتعجبه!!

لملولأنهميختلفوا؟لم--!ك!ي!محمدأصحابأن"مايسرني:قولهوهي

.!رخصةتكنلميختلفوا

تعظيماً.لهازدادفقههازدادوكلما،فقيهلاإالكلامهذاقدريعرفما

بجهلهإنسانيعذرلا"-:اللّهرحمه-حنيفةأبيالإمامقولويعجبه"

."رسللىإذلكفييحتاجولا،الأدلةمننَصَبَلما؟بالخالق

رسل.منلهابدفلاالشرائعماأ،الإلهبوجود5ليُعرفوأي

مسألةفييفتيأنللمفتييجوزلا"-:اللهرحمه-القيمابنقولةتعجبه!!

."فيهاتقدمهمنأقوالجميعيعرفحتى
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يراجعحتىيفتيلاقرنقبلمصرمفتيبخيتالشيخكان:شيخناوقال

مرجعاَ.أربعينالمسألةفي

.!؟السابقةالإجماعاتويخالف،الفتوىعلىيتجرأممنهذاأين-

تنظروا"لا-:اللهرحمه-البيانونيعيسىالصالحللشيخكلمةتعجبه،

."قالماإلىانظروا،قالمنإلى

بالشيخانتفعلأنه؟أيضاَيكزرهاالقلأشاحمداَالشيخشيخنارأيتوقد-

.5ذكريكثروكان،سنينعدةأيضاَعيسى

يضزُنافلاالحكيمقضَرلوثم،المؤمنضالَّةالحكمةإذ؟تربويةكلمة5وهذ

.!تقصيره

ماعمركطولإبليستلعنلملو"-:اللهرحمه-للغزاليقوليعجبه!

."تلعنهلَمْلِمَاللهسألك

شاركتدمالا،وسخطهاللهغضبمظانعنأبتعدأنمطالبإننيإذ؟حقاَ

.!ولياَ؟واتخذتهحالفتهأناإنلعنهيجديوما،بالإبعادإبليس

علامات"من:يقولزلمانيمحمدوهوأزهريلشيخكلمةتعجبه!

."والكتابوالمعلمالعلماحترام:العلمطالبعلىالفتوح

كراريسه.العالمومجد،كيسُهالتاجرمَجدُ!

عابديناليسراْبيالشيخعن)نقلالفقيروأماتتالغنياْفقرتالشيوعية"

.-(اللهرحمه-سوريةمفتي

من-عليهاللهرحمة-الئوويحقفي()التُّحفةفيحجرابنقوليعجبه*

."بالإجماعالشافعيمذهبومحرر،نزاعبلاالله"ولي:أنه

فضلإن":(العرب)حضارةكتابمؤلفلوبونلغوستافكلمةتعجبه!

.حدود"لهليسالعربعلىمحمد
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ويرويها:بهايتمثلالذيالشعررقائق-من9

:(بعضها)1ذكريقتضيهناالمقامأنغير،منهطيبةجملةعندي

رحيلُيعتريهفيهاكانلمنكفايةالأراكظلفيكانلقد

قليل؟عَقَلتلوفيهابقاؤكدمانماالخالدينبناءاتبني

أوزاريتَضْرركولا،علميينفعكعمليإلىتركنلاوبعلميفخذ

للنارالعودوخلالثمارفاجْنِثمرلهاكأشجارالرجالإن

بصريعنغبتَماإذاقلبييراكمعيمنكفالذكرُمعيلستكنتَإن

النظرمنيخلولاالقلبوباطنوتفقدهتهوىمنتبصروالعين

سبيلُذاكإلىما:فقالواوفيئخِلعنالنالصسالتُ

قليلىالدنيافيالحرفإنحزبذيلظفرتَإنتمسكْ

ملامةعنلاالقلبحبيبهجرت

بينناالمحبةفيشريكاًأراد

!

:العلاءابيوقول

آلفُهُالدَّهْروَصَوْمَخَمْسِيأقيمُ

مَثُوْبَتَهُارجولااللهَوأعبدُ

أؤفلُهُجَعْلعَنْدِيْنِيَأصونُ

التزكإلىيؤديذنباًجنىولكن

الشركإلىيميللاقلبيلمايمانُ

!!

وآصَاليأبكارِيالذكْرَوأدْمِنُ

وإجْلالِإعْظَابمتَعَ!دَلكنْ

لأجْعَالِأَقْوامٌتَعَبَدَإذا

عقله.عنويبين،نفسهيشرحالشعرلبعضالإنساناختيارات(1)
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والأكابر:الوجوهبعضحقفيقالهاكلمات-01

منالأشخاصعلىلحكمهكانالسبعينالمربيأوالعالمجاوزإذا

السًن،5هذدونهولمنغالباَيكونانلاووجاهةاعتبارحاضرينأوماضين

بعضحقفي-كلماتاللهأعزه-شيخنامناَخذأناغتنمتفيمافاغتنمت

وكانعاصرهممنالإصلاحأوبالدعوةأوبالعلمالمشتغلينمنواكابرالوجوه

فيهاكانأنهوأحسب،ستسمعهاالتيالقليلاتالكلماتهذهوكانت؟شهرةله

.االناسفيهيعتقدعمَالاربهبهيدينعماسيُحاسبوالإنسان؟حكيماَمتجرداَ

تكلم:ماحسبعلىواليكها

أنهورغم،متفتح،جيلومصلح،أمةوقائد،دعوةإمام:البنا-حسن1

وعنده،السهولةإلىيميلكانأنهإلاملايينثلاثةأفرادهاعددجماعةإمامكان

اسمهينسىلااسمهوعرفإنساناَعرفإذاكانأنهخواصهمن.جيدةأفكار

أبداَ.

معدعوتهفينظيراَلهتجدلاوكاتبوأديبداعية:الغزاليمحمد-2

الغزالي،ماحدلىإوالفقهوالحديثبالتفسيرمحيط،البنايكونأنلاإالأدب

.إمام

ومفسر،،وعالم،أديب:قال:الندويالحسنيعليالحسنابو-3

إلىوالدعوةوالالتزاموالتقوىالورعمعوالكتابةالأدبعليهغلب،موسوعي

الله.رحمه،بمقالهلاوسلوكهبحالهالله

نظيرلا،مفؤهخطيب،مكلاموهو،الجماعةقاد:السباعيمصطفى-4

المالعلىلهحرصلا.الاتجاهينبينالفارقمع)سوكارنو(يكونأنإلاله

قبلليوقالأبداَ،بالدنيايهتمكانما.والدعوةالدينمهمته،الدنياعلىولا

سورية،ليرةألفب)35(البيتهذاليواشترواإخوانيوزَطني:بأسابيعوفاته

.!ألفاَب)35(يأتوناْينمنمثإن،سوريةليرةألف7(0)وثمنه
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(1ب)2سيارتهوباعوا،شيئاًعندهوجدواوما،اللهرحمهقليلبعدومات

.(الكويت)فيالفقهيةللموسوعةمكتبتهفباعوا،وفتفماسوريةليرةألف

.جريءوهو،أحداَيخافولا،أبداَوزناَللدنيايقيمكانما

بينهماكانماعلى-يسترقيهلهيكتبالسباعي،إمام:الحامدمحمد-5

بولايته.اعتقد:ويقول-(الإسلام)اشتراكيةفيخصومةمن

ي!!!
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عنه:تلقىممنالأعلام-ثناء11

البيانونيالفتحآبومحمدالدكتورلأستاذاثناء-1

الفقهوآصولالفقهقسمرئيس

الكويت:جامعةالشريعةبكلية

وعلىمحمد،سيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينرفيلثهالحمد

اجمعين.صحبه

ياسرمحمدالشيخالفاضلوالأستاذ،الكريمالأخلرغبةفاستجابة:وبعد

:-أقولاللهحفظه-وشيخنااستاذناعنالكتابةفي-دئهوفقه-القضماني

فيضفوزيمحمد:الدكتوروأستاذيشيخيعلىبالتلمذةسعدتُلقد

كما،بحلبالشرعيةالثانوبةفيالإعداديةالمرحلةفيطالبأكنتمنذ،الله

دمشق.بجامعةالشريعةكليةقاعاتفيأخرىمرةبذلكسعدت

بجامعةالشريعةكليةفيتدريسياياممنهوالإفادةبصحبتهسعدتُكما

الجامعةفياْستاذأكانحيث،الرياضفيالإسلاميةسعودبنمحمدالإمام

إخواني،منكريمةثلةمع،الفقهأصولعلمفيبيتهفيعليهفقوأتنفسها،

.الشكورعبدلابن(الثبوتمسلمشرحالرحموت)فواتحكتابمنشيئأ

والدراساتالشريعةكليةفيتدريسياْيامايضأبذلكحظيتكما

إليهارجعوكنت،ونصفسنةفيهاصاحبتهحيث،الكويتبجامعةالإسلامية

المسلمينوعنعنياللهفجزاه..علميةومشكلاتمسائلمنعلييعرضفيما

.الجزاءخير

بصفاءوطلابهأبنائهقلوبيجذب-اللهحفظه-فوزيالشيخوأستاذنا
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واخلاقه،الجمةوباَدابه،المتميزالرصينوبعقله،وحكمةإيماناَالممتلئفلبه

00الرفيعة

وكلماتهوعباراته،المؤثرةونصائحه،المعبرةبنظراتهطلبتهيرعىكما

حوله.ممنكثيرعن5ميزماوالخُلُقالخَلْقحسنمناوتيفقد،الناعمة

عيسىالشيخجديمتذكراَ،وجهيفيويبشيهشرأيتهكلماكنت

قراءةوطالباَ،عنهماومترضياَعليهمامترحماَ،أحمدالشيخووالدي،البيانوني

الثانويةفيالأخلاقمادة-اللهرحمهالجد-عن5اخذليوذاكراَ..لهماالفاتحة

عنه.ويحدثني،الشرعية

اللطيفة،بتعليقاتههمتهممنويشد،تلامذتهقدرمنيرفعوكان

أقدمبدمشقالشريعةكليةفيكنتيومعليفضلهاذكر،،السديدةوتوجيهاته

سفيان)الإمامعنوكانت،فيهاعليب!شرافهسعدتالتيالجامعيةرسالتي

علىيوافقولم،دفعاَلبحثالىإيدفعنينفكا.(لعمليةوالعلميةاتهحيا:لثوريا

.-اللهرحمه-الثوريفقهمنشيءجمعفيلطلبهاستجبتحتىالرسالةتقديم

فيالتكليفي)الحكمعن5الدكتورارسالةمننسخةإليهقدمتويوم

لقد،مشجعاَوجيزةفترةبعدليقال،مناقشتهاقبلوذلك(الاسلاميةالشريعة

أدبية.عربيةبلغةعلميةرسالةأقرأمرةولأول،كلهارسالتكفرأت

ولوالديلييدعوانهليأكد،الدعاءمنهوطلبتعليهسلَّمتكلماوكنت

ذلك،منهسمعتكلماتغمرنيبسعادةفأشعر،يومياَالغيببظهروجدي

.للآباءالأبناءوبر،للأبناءالاباءبرفيبليغاَدرساَمنهواستفدت

الأثرلهاوكان،صغريمنعنهحفظتهاالتيالعديدةمناقبهأبرزمنولعل

الشيوخكعادةمتعمِّماَحلبمدينتيفياراهكنتأني،العمليةحياتيفيالكبير

العمامة!لبسمنمتخففاَحلبغيرفي5اراالذيالوقتفي،فيهاوالعلماء

كانأنه:منهالمقربينبعضمنفعرفت،السببوتتبعت،ذلكفاستغربت

نأإلايرضيهولا،الشرعيالعلمتعليمهعلىحرصالذي5بوالدبراَهذايفعل
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استغربولو،الشخصيةقناعتهحسابعلىرغبتهلهيحققفكانمتعمماًيراه

هذ5مثلفيحسنةوقدوة،الوالدينبرفيبليغاًدرساَهذافكان،حولهمنالناس

.بوالدهولدعلاقةمنهاتخلولاقدالتي،المواقف

جميلةبمقولة-اللهحفظه-وأستاذيشيخيعنالمختصرحديثيوأختم

:فيقولوالدعاةالعلماءعنيتحدثوهو-اللهرحمه-والديمنحفطتها

مَلمَثَلُهم،ومشاربهممناهجهماختلافعلىوالمشايخالعلماء"إن

استوقفكمنهابواحدةمررتكلما،والبساتينالحدائقفيوالأزهارالورود

ف!ذا!الحديقةفيوزهرةوردةأجملتراهاتكادحتى،وعبيرهالونهاعندها

مما،سابقتهافعلتمانفسكفيوفعلت،الأخرىإليهاجذبتك،بغيرهامررت

غيرها.علىواحدةتفضلأنمعهعليكيصعب

والورودالأزهارمعتعاملهالعلماءمعيتعاملأنالعاقلالعلمطالبفعلى

ولامتميزاَ،عسلاًبذلكلتخرج-النحليفعلكما-زهرةإلىزهرةمنيتنقل

الشوكبعضوعبيرهاالزهرةجمالعنيصرفهأنالأحوالمنبحاللهيجوز

.منها"يصيبهأوفيهايراهقدالذي

الأحياءبحياةوأمتعنا،الجزاءخيروأساتذتناشيوخناجميععنااللهجزى

ونفعهم.عطائهمفيوبارك،عمرهمفيوأمذَ،منهم

رفيلنهِوالحمدُ،عليينفيوجعلهم،منهمنحبهقضىمناللهورحم

العالمين.

هـ1241المباركرمضان3

م9/211/0002
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جيقلعهرواسمحمدالدكتورالأسناذثناء-2

الكويت:-الشريعةكلية

الرحيمالرحمناللهبسم

فيضفوزيمحمدبراءأباالمحققالعلامةالدكتورالأستاذعرفت

السكن.فيوجاراًالجامعةفيزميلاًعرفتهثم،مدرساً

انذاك-السوريةالجامعةمنالشريعةكليةفيطالبوأناأذكرأزالولا

الوسيمالجميلالشابذلك(دمشق)جامعةاسمتحملبعدفيماصارتوالتي

نأاستطعناوقد(،الهداية)كتابمنالحنفيالفقهليدرّسناإلينا،قَدِمَالذي

بتدريسسيقوموأنه،الكليةفيمعيدهوالوسيمالشابهذاأنعناءبغيرنعرف

بالدراساتللالتحاقمصرإلىإيفادهيتمحتىالمقررالكتابمنالحنفيالفقه

الله.فيضفوزيمحمد:إنه،العليا

وكتب5،بيدالطباشيرقطعةوأمسك،المحاضراتقاعةعليناودخل

يتدفقخذأثم،اليوممحاضرةعنوانهوذلك،()العارية:السوداءالسبورةعلى

حفظهمنالهدايةصاحبعبارةيورد،بيانوأبهى،عبارةبأجمل!وغه،علماً

ثم،الحبكةالدقيقةأو،المغلقةعبارتهيسوقثم،الهدايةصاحبقال:فيقول

الهدايةصاحبقالثم..ويقولغيرهاإلىليتجاوزوشرحهاتحليلهافييأخذ

أصبحناوحتى.بألفاظهاالهدايةيحفظانهفيشكيخامرنالاأصبحناإنناحتى

بهذافرحتناتدمولم،الكبارالدكإترةمحاضرةعلىالمعيدهذامحاضرةنفضل

.القاهرةفيلعلياابالدراساتليلتحقوتركناسافرحتىطويلاًالمعيد

وهوإليهاعادحتى،طويلاًالجامعةعنالمعيدالأستاذهذاغيبةتدمولم

فيأخرىدكتوراهلنيلالعدةيعدوهو،الفقهفيالدكتوراهشهادةيحمل

طلابه،معمتساهلغير،فهمعميق،علموعاءكانأنهعنهوعلمن!،العربية

العلم.طلبفيجهادخيرجاهدمنلاإعندهينجحلا
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محمدأ.د/الفذالعلامةالأستاذفيهاارلمونيفاًسنةأربعونومضت

الكويت،جامعةفيأستاذاًوعُينتميعاد،غيرمنصدفةإلااللهفيضفوزي

وأحببته،فأحبني،الكويتجامعةمنالشريعةكليةفيزمالتهشرففحُزت

فتعمَقت،بالشويخالكويتجامعةفيالأساتذةسكنفيبجوارهوسكنت

صلاةبعدمنفيهدروسهيبدأ،للمسجدالجمعةيومنذرأنهوعلمت،بهمعرفتي

منوغيرهاوالأدبوالأصولالفقهطلابعليهيحضرالعشاءصلاةإلىالفجر

.براءأبويجيدهاالتيالعلوم

فيليستيقظالعشاء،صلاةبعديسهرلاالذيالورعالتقيفيهوعرفت

دعائهمنينسىلاوكانوذاكراً،وقاعداً،تعالىدثهقائماًيتهجد،سحراًالثالثة

ويسردها،يحفظهامنظومةلهفكانت،بخاصةوالصلاحالعلماهلمنأحبابه

منهطلبتكلماوكنتاسماً،عثرينمنأكثرعلىتشتملسَرْداً،دعائهفي

ويسرد..و،والعتر،لزحيليانوا،للقلعجيانسحركلفيادعو:يقولالدعاء

منظومته.عليئَ

أحديخلولاكان،الخصالالكريمالشهم،الفطنالكئسفيهوعرفت

يلقىفلا،الزكيالعطرمنالثانيجيبهيخلوولا،الحلوياتمنثوبهجيوب

له.ودعا،وطئبه،الحلوىمنفطعةناولهلاإأحداً

يدئرهاأسرتهأفرادمن5لغيروهمومهاالدنياتركالذيالزاهدفيهعرفت

والعلم.والذكرالعبادةعلىوعكف؟له

عكف،كتابحِلْسُنادراً،إلايزارولايزورلاالذيالعاكففيهعرفت

الله.ذكرعنلسانهيفترلا،ذكروملازم،منهواغتذىعليه

مساكنفييسكنهاالتيالعمارةحديقةفيمساءيجلسأنعادتهمنكان

إلىصعدالعشاءأذنفإذا،القهوةأوالشايفيشرب،الكويتجامعة

اهـ..منزله

هـا421رمضانمن5الجمعةصباح

م1/120002/
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الكرديالحجيأحمدالدكتورلأستاذاثناء-3

-الكويتالفقهيةالموسوعةخبير

الرحيمالرحمناللهبسم

قبلسلوكهوفيأخلاقهفياستاذاللهفيضفوزيمحمدالدكتورالأستاذ

علىاطلاعهوسعةعلمهكثرةعلى،اطلاعهوسعةعلمهفيأستاذايكونأن

منوكثيرالشريفالأزهرفيالدراسةفيأمضىوقد،الفقهوأصولالفقهفروع

لغوية،متعددةبعلومفيهألئمَ،الزمانمنطويلأردحأالمصريةالجامعاتكليات

رغبةوذلك،الفقهوأصولالفقهعلومفيتخصصهجانبإلى،وقانونية

عنكلهاالمدةهذهفيمنصرفأ،نفسهفيوقرتلهوايةوممارسة،منهوطواعية

منهوالاستزادةالعلمطلبفيمتعتهيجدكانلأنه،لهمتيسراَكانالذيالتوظف

.الإمكانقدر

أساتذتهمنيحملوهوالوطنأرضإلىورجع،أرادمالهتمَوعندما

فيمعيدأعُين،والسلوكيةالعلميةالألقابوأفضلالثناءأجملالطلابلماخوانه

رسمياًبعدهاأُوفدثم،قصيرةفترةفيهافدرس،دمشقجامعةمنالشريعةكلية

علىوالحضولالعلممنللاستزادةالشريفالأزهرإلىالشريعةكليةقبلمن

شهادةعلىوحصولهالأزهرفيتخرجهوفور)الدكتوراه(،العالميةشهادة

فيهاليرتقيثمدمشقجامعةمنالشريعةكليةفيمدرساَليعينعاد،منهالعالمية

وأصولالفقهلموادالكليةفيبالتدريسقامأنوبعد،أستاذثممساعدأستاذإلى

سنينبضعفيهافدزَس،السعوديةالجامعاتإلىبعدهاأعير،سنينبضعالفقه

ثم،التدريسمهمةفيهاليتابعدمشقجامعةمنالشريعةكليةإلىعادثم،أيضأ

سنة.عشرينقرابةفيهاالتدريسفيفأمضى،الكويتجامعةإلىأخيراًأعير

كانتمتعددةفقهيةكتباَاللهفيضفوزيمحمدالدكتورفضيلةأكفوقد

.المعتمدةبالمصادروتوثيقهالغتهاوسلامةأسلوبهافيمميزة
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استفدتالذينأساتذتيمنواحدهواللهفيضفوزيمحمدوالدكتور

العلمولكن،فقطالعلمبذلكأقصدولا،العلميةحياتيفيكثيرأمنهم

كاناثنينأمرينماثرهمنوأذكر،طيبةآثارنفسيفيوله،والأخلاقوالسلوك

نفسي:فيكبيرأثرلهما

المرحلةفيدزَسنيفقد،مظهرهوجمالسمتهبحسنيتعلق:الأول

هذينوفي،دمشقجامعةفيبعدهامعيدأعينثم،تقريبأأسبوعينمدةالثانوية

مظهر5جانبإلى،عرضهوحسنعلمهفيالناجحللأستاذمثالأكانالأسبوعين

جديدةجميلةبذلةالمدرسةإلىفيهيأتييومكلفييلبسكانإنهبل،وسمته

بذلةكمأعلمولا،كاملينأسبوعينمدةوهكذا،السابقيومهفيلبسهاالتيغير

.عنده

منمدةدمثقجامعةمنالشريعةكليةفيالتدريسفيزاملتهأنني:الثاني

أدرسالتيالقاعةأماميمرفكان،الفقهوأصولالفقهفيهاأدرسوكنت،الزمن

غرفتيإلىوحضرتالدرسانتهىف!ذا،إلقائيوسرعةصوتيبعلوفيحسقُفيها

صوتكلماذا:قائلأشافهني،اَخرلدرسوالاستعدادللراحةغرفتهبجانبالتي

عنأبأتعرفهاوأنت،موروثةعادةصوتيعلو:لهفاقول؟سريعوإلقاؤكعال

الطلابعلىالمقررةالعلميةالمادةبكثرةشعوريعنناتجإلقائيوسرعة،جد

ومزعجلكمرهقالصوتعلو:ليجوابهفكان،لذلكالمتاحالوقتوضيق

وتبطى،صوتكتخفضرأنمنفلابدَ،الدرسفيتركيزهممنويقلل،للطلاب

مأخذالنصائحهذهاَخذكنتوقد،كبرمنكالفائدةلتكون،القائكسرعةمن

هذهوقيمةسلامةوأدركت،ذلكفيجدأحاليتحشَنوقد،بهاوأنتفع،الجد

عنها.احيدلاوبدأت،نفسيقرارةفيالنصائح

اللهفيضفوزيمحمدالدكتورالحبيبلأستاذيأتمنىالختاموفي

لمين.العاربدئهوالحمد،والعافيةالصحةودوام،والتوفيقالسعادة

هـ1241رمضان/2لثلاثاءا

م82/11/0002
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الزحيليمحمدلدكتورالأستاذاثناء-4

الشارقةجامعة-والقانونالشريعةكليةعميد

الرحيمالرحمناللهبسم

اللهفيض

القدوة،الأصولي،الأديب،الفقيه،العلامة

الاَن،إلىالصحابةعهدمنذينقطعوالمالإسلاميةالأمةأعلامإن

ظاهرةأمتيمنطائفةتزال"لا:عتًي!لقولهتحقيقاً،الساعةتقومحتىوسيبقون

فيوجاء"ظاهرونوهماللهأمريأتيحتى،خالفهممنيضرهملا،الحقعلى

.الأنبياء"ورئة"العلماءاَخرحديث

وفيربعددالحاضرالعصرفيالمسلمينعلىونعمتهاللهرحمةتجلتوقد

الأديب،،الفقيه،العلامةالفاضلأستاذناومنهم،والدعاةوالفقهاءالعلماءمن

فيالنْهبارك،اللهفيضفوزيمحمدالدكتورالأستاذالداعية،القدوة،الأصولي

المديد.وعمرهصحته

والكلياتوالمعاهدالمدارسيرفدونالذينوالأساتذةالمدرسينلهان

وتلاميذ5طلابهعلىالمميزالفريدأثرهيتركمنمنهمقلولكنكُثر،الجامعية

يقتفونوأنموذجاً،أعلىومثلاًبارزاً،ومعْلَماً،وقدوة،أسوةلهمليكونوا

الحِلمجمعالذي،اللهفيضفوزيمحمدالدكتورشيخناهؤلاءومن،خطاهم

والجوهر،الصورةوجمال،واللغةوالأصول،والعفةوالعلم،والحكمة

ماعلىوالوقوف،يقولبماالالتزاممع،الاجتماعيوالأدب،العلميوالأدب

والجدة،والاتزانالوقارعليهويُضفي،سلوكإلىوأدبهعلمهويترجم،يعتقد

حلهفيالقرآنوتلاوة،والذكرالعبادةكثيروهو.والعطاءوالمثابرة،والحماس
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عنيحفظهالذيوالفرآنالذكرعنيفترلافلسانه،وجلوسهومشيه،وترحاله

العلمودروس،الجماعةصلاةعلىويحافظ،الليليقومأؤاهوهو،فلبظهر

،أسبوعكلمنالعشاءإلىالفجرمنالجمعةيوملهخصصالذيالمسجدفي

محاضراته.وحضور،مواعيدهفيدفيقوهو

وسعدت،دمشقبجامعةالشريعةكليةفييديهعلىبالتلمذةشرُفْنا

الكويت،بجامعةالشريعةكليةفيثم،الكليةنفسفيالتدري!فيبصحبته

فيوآرائهوملاحظاتهتوجيههمنوأفدت،بالكويتالسكنفيبجوارهوأنست

ومحدث،الأساتذةأستاذواجتماعاتهمجالسهفيفكان،والتقويماللجان

العونوتقديمالاَخرينبخدمةشغوف،الأفئدةوملتقى.الأنظارومحط،القوم

حوائجهم.وقضاءلهم

ذلكفأضفى،العربيةاللغةوعلومالشريعةعلومبيندراستهفيجمع

وبحوثهكتبهوعلى،دمارشاده،ونصحه،ووعطهدروسهعلىبليغاًتأثيراً

أعماله.وسائر،ومقالاته

المحكمة،والعبارة،الدفيقوالتمحيص،العلميةبالدقةكتبهامتازت

العلمي،والتوثيق،الفريدوالأسلوب،الناصعوالأدب،الواضحةوالصياغة

والترجيج.والمناقشة،العرضفيوالموضوعية،العلميةوالأمانة

،عمرهفييباركوأن،والعافيةالصحةنعمةعليهيديمأنتعالىاللهأسأل

الفردوسفيع!ي!محمدسيدنالواءتحتبهيجمعناوأن،بعلمهينفعوأن

العالمين.ربلثهوالحمد،الأعلى

هـا2701/142/فيالإثنين

م221/1002/
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الطخَانأحمدبنمحمودالدكتورلأستاذاثناء-5

العلأَمةالدكتورالفاضللأستاذنامواقفبعض

اللهفيضفوزيمحمد

فوزيمحمدالدكتورالعلامةالفاضللأستاذناالمضيئةالمواقفإن

العد.يحصيهالاكثيرة،اللهفيض

قف:الموا5هذفمن

فيطإلبوأنا-بدمشقالشريعةبكليةمكتبهفيمرةعليهدخلت-أولاً

فيوأنارسالةكتابةإلىأحيانأ"أضطر:التاليالسؤالفسألني-آنذاكالكلية

وربما،الكليةوراقأمنوهي،الرسالةتلكعليهاأكتبورقةفأتناول،مكتبي

عنبدلأ،للفقراءسوريةليراتبعشرأتصدَقفترةكلوكنت،مرارأذلكفعلت

فتبشَمت"؟أفعلماذاأمذلك؟يجوزفهل،عليهاأكتبكنتالتيالأوراقثمن

أموالالموظفينمنكثيرفيهاستحلالذيالوقتذلكفيورعهمنمتعجباً

بهذهفكيف،عنهالوايساْولم،النفيسةالأموالوأخذوا،يدهتحتالتيالدولة

اللّه.حفظهالشيخورععلىيدلكانالسؤالفهذا؟الخسيسةالأشياء

درإستهليتابعالأزهرإلىابتعاثَهبدمشقالشريعةكليةقررتْلما-ئانياً

يتهيأوكان،بذلكفأخبرني-سنواتعدةالكليةفيمعيداًظلأنبعد-العليا

أربعينحواليمنأي،سنةوثلاثونخمسذاكإذوعمرُهمصر،إلىللسفر

منهأصغروأنا،متزوجاًأناوكنت،يتزوجلمعزباًالوفتذلكفيوكان،سنة

لمتابعةالسفروتريد،السن5هذبلغت،أستاذييا:لهفقلت،سنينبعشر

متعتهمالناسبعضمحمود"ياشيخ:فقال؟تتزوجولمالعليا،الدراسات

تحصيلفيمتعتيوأنا،النساءمتعتهموبعضهم،الجاهمتعتهموبعضهم،المإل
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العلوممنعدداَحضَلوقد،العلمبتحصيلمُغرماَ-اللهحفظه-كانفقد"العلم

المثوبة.لهوأجزل،بعلمهاللهنفع،والفنون

للمَزغيناني،(الهداية)كتابفي،الكليةفيالفقهمادةيدرِّسناكان-ئالثاَ

،الدكتوراهدرجةونيل،دراستهلاستكمالبعدُيُبتعثلمالكليةفيمعيدوهو

لهوحصلغابإذاالسباعيمصطفىالدكتورالمرحومعننيابةيدرسناوكان

الدكتورمننستفيدمما-أكثرمعيدوهو-منهنستفيدفكنا،الحضورمنمانع

محاضرتينيدرسناوكان،وفضلهعلمهعلى-اللهرحمه-السباعيمصطفى

تمكُنهعلىيدل،مرتبممتازب!لقاء،الدراسيالجدولفيمقررين،متواليتين

يقولالمحاضرتيننهايةبعدثملها،تحضيرهوحسن،العلميةالمادةمن

مالنقراالدرسقاعةفيالبقاءأرادومن،فلينصرفالانصرافأرادمن:للطلبة

الفقهاءعباراتخلالمنالفقهيةالمعانيلفهموذلك،أزهريةقراءةدرسناه

مدةأزهريةقراءةالكتابفيفيقرئنا،القاعةفييبقىأكثرنافكان،الأقدمين

ملل،ولاسأميصيبنالا،العلمبلذةمسرورونونحن،أيضاَمتتاليتينساعتين

المسلمين.بهونفع،عمرهفيوأمذَالجزاءخيرالعلمطلبةوعنعنياللهفجزاه

العالمين.ربلئهوالحمد

هـ31/11/1241لكويتا

م61/2/1002فقلمواا
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لثابالفعملى
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الثانيالفصل

بمؤلفاتهتعريف

المؤلفة-الكتبأولأ

الروحانياتفي-ا

تمهيد:

فيلهاوتكون،غيرهاعلىيؤثرهاأعمالمحققأومؤلفأوكاتبلكل

.أثيرةومكانة،خاصوقعقلبه

عنهاويذود،عليهايغار،أقربهوأواولادهمبمنزلةالعلمأهلونتاج

.الإهمالأوبهاللعبثويأسى

كتبه.:مانعرضهأهمّفينعرِضَأنترجمةًعنهنكتبمنكلحقومن

منها.ليهإويرتاحيُؤثرهكانبماأكثرنُعنىوأن

ألف-بعلومهدائماًاللهنفع-اللهفيضفوزيمحمدالدكتوروشيخنا

رسالتهإليهالفقهفيإنتاجهأحبومن،والأصولالفقهفيبخاصةوأبدع

.(والقانونالشريعةبينالتقصيرية)المسؤولية:وعنوانهاللدكتوراهالعلمية

الكتابب)مباحثالموسومكتابهفهوإليهالأصوليةالأعمالأحبوأما

.(الأصولعلممنوالسنة

وعبر)صوركتابهفهو-شيخناتعبيرحسبعلى-الزُوحانياتمنوأما

.(المدينةفيالنبويالجهادمن

الأخير:بهذاولنبدأ
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المدينةفيالنبويالجهادمنوعبرصووكتاب

بنفسه،الشيخعبّركمانُقْلةلأنهاولاَالمؤثفهذاعلىالضوءب!لقاءبدات

واعمالهبحياته-!النبيَّليخالطوالأصولالفقهتدريسعنفترةأَقْصَتْهنُقلة

جم!ي!.تهوفالىإالمنورةالمدينةوصولهمنذوبخاصةبعامةوتضحياتهوجهاده

:الكتابقصة

يدرلسوهو-السبعينياتاواخرفيدمشقجامعةفيالشيخمنطلب

منالثانيالقسممفررتدريسفييشتغلأن-عاماَعشربضعةمنذالفقهاصول

فيالحربيةالحياةيمثلوالذي،دمشقجامعةفيالشريعةكليةفي(السيرة)فقه

حواليفيفكتبه،منهاوالعبر،النافعةالدرولسواستخلاص،المنورةالمدينة

عليه.عاكفاَإليهمنصرفاَ،سنتين

الكاتب:قلبفيالكتابمكانة

وبالغ،بهاللهرحمةعظيممنالكتابهذافيالكنابةعلىالتوفراعتبرالشيخ

،ثونلمحدوامىلقداافيهاكتبماودراسةلسيرةابكتبتصالللاوفرصة،حكمته

روحية،ثقافةبذلكوافاد،التخصيصعلىمنهاالجهاديالجانبفيوالتعمق

صورعلىووقفات،الصالحالسلفومواقفالشريفةبالسنةالعلممنوحظاَ

العجيب،والإيثار،الفريدةالإنسانيةوالمثل،الفذةالبطولاتمناخاذة

.الاَخرةارلدباالراسخنلإيماوا،الغيوببعلاملوثيقةالصلةوا،لمصابرالصبروا

:الكتاباهمية

المدينةفيالنبويللجهادازَختالتيالمعاصرةالكتباهممنالكتاب

منيخلولم،وروحوتذوق،عاليةبلغة،والعبرالدروساستلهاممع،المنورة

المحققة.الفقهيات
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:الكتاببهتميزمما

التاريخية:التحقيقات-1

وبعدالخندققبلكانتالرقاعذاتغزوةأنمنالجمهورقولتأييد-

قالهمابخلاف،الرابعةالسنةمنالاَخرربيعفيكانتوأنها،النضيربنيغزوة

الأدلةوذكرخيبر،غزوةبعدكانتالرقاعذاتغزوةأنمنالبخاريالإمام

.(851-831)ص.والردود

الاسمبهذاالرقاعذاتغزوةتسميةسببتحقيقفيقالهماوانظر

.(017-916)ص

.(861)صالمريسيعغزوةزمنفي-تحقيقه

:الواحدةالغزوةفيالواردةلأسماءابينالتوفيق-2

وغروة،أوطاسغزوةوتسمى:قالحنينغزوة:عنوانفتحت-

التيالقبيلةهيوهوازن.والطائفمكةبينموضعانوأوطاسوحنين.هوازن

.حروفبأقلالمطلعهذاكلعرف.(214)ص.القتالبدأت

البليفة:الرائقةالتعليقات3-

والمصلحة،والهوىالنفسحظوظكلمنالصالحةالأعمالتجريدإن

.(177)ص.العالمينربدثهالعبوديةومحصل،الدينخلاصةهو

حظوظوبمقدار،والخلودالنجاحلهيكتب،المبدأفيالغناءبمقدارإنه

.(282)ص.أعمارهاتقاسوالفلسفاتالمبادئمنالنفوس

المنافق.وكذب،المؤمنصدقبهيتجلىالذيالمحكهوالجهاديعتبر

.(1كثير)وغيرها،(164)ص

التعليقاتوانظر.456و38وا692وا7وها54او25:الصفحاتانظر)1(

.331332،194،،65،161:الصفحاتمثلفياللطيفة
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:لإسلاماشعائرعلىالصادقةالغيرة-تبدًي4

ومنالإسلامفياصلالحجاب:عنوانتحتقالهمابخاصةانظر

ويدعوالحجابينكرمنعلىوالردبها-تتمسكالتيالمسلمةالمرأةمميزات

.-87(86)ص.الجريءللاختلاط

منلكان،الحجابالإسلاميشرعلمولو:النفيسالشيخوقول

،للناساستصلاحاَ،تشريعه،الشرعيةوالسياسة،الرعيةسياسةفيالواجب

.(9)صه.الزمنفسدلما،لتميعواوالفجورللفسقودرءاَ

جهادحكمقررحين(942)صفيبخاصة:فلسطينقضيةعنقالهوما-

جميعاَ،الفلسطينيينعلىعينفرضوأنه،فلسطينفيالمغتصبيناليهود

.والمغاربالمشارقفيالمسلمينثمالعربمنجاورهممنوعلى

.لليهودعهودلا،18صفيوقرر،664صوانظر

ثنايافييتضحالأمةعلىوبركاتهالنفوسفيالجهادروجبثعنوالكلام

كله.الكتاب

عليها:وقفالتيوالحديثةالقديمةوالمراجعالمصادر-كثرة5

وغيرها642و186و183و631و7-8:الصفحاتفيلذلكأشيروقد

الجاهليةفيالعرببلادفياليهود)تاريخ:كتابالأجنبيةالمراجعومن

.(22)صه(1)ولفنسونئيلسراإللدكتور(ملإسلااوصدر

عن:كالنقل؟والصفحةالمواضعذكرمنكثيراَتخلوالنقولكانتلىان-

الصهيونياليهوديكاتبهبهوتقذَمبالعربيةكُتِبَبلأجنبياَليسالمرجعهذا)1(

وقدمعليهأشرفوقد،الدكتوراهشهادةلنيلالمصريةالجامعةإلىالمستشرق

)الناشر(27910عامالاعتمادمطبعةفيالقاهرةفيوطبع.حسينطهله
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باشاتيمورواحمد09()صوالمودودي72()صالفتحفيحجرابن

(22)صهوولفنسون(1-65157)صللشاطبيلموافقاتاومن(9-96)صه

تشهير:دونالمعاصرينالسيرةكتَابمناقشة-6

ابنرواها:قال،المدينةع!يِولنبيامقدمبعد()الوثيقةعنالكلامذكرعند-

المحدثين،منوغيرهحنبلبنأحمدالإمامرواهاكما،المؤرخينمنإسحاق

.2(4)صهشامابنسيرةفيإلاذكرلهايردلمإنه:ماقيلصحيحاًفليس

اللهرسولأُلهم":قولهممنالمعاصرينالسيرةكتاببعضقالهمارذُ-

،إلهاموليسوحيأنهوالحق،النضيربنييهودمنأي"لهالمدبرالخطرع!ي!

-163)ص.(")1فقمتبذلكاللهفأخبرني،بالغدريهودهمَّت":القائلوهو

164).

العالي،أدبهمنالقائلباسمالتشهيردونالقوللاستنكارشيخناوذكر

وقد-اللّهرحمه-الغزاليمحمدالشيخالداعيةهوالعبارةصاحبأنومعروف

قالمستحسناًاخرموضعفيعنهنَقَلَوعندما،()2(السيرة)فقه:كتابهفيوردت

0الكبار)3(أدبفهذا،أيامنافيوالجهادوالقلمالعلمأهلمنبأنهعنهذاكراَ

:ملاحظتان!

:الكتابفيوالأصوليةالفقهيةالنزعة-أثرالأولى

خاضهاالتيالمعاركفيالجهاديالدورإبرازعلىمبنيئٌالكتابأنمع

لمالكتابأنإلا؟وعبرهادروسهاواستنباط،وأصحابهالمدينةفيع!يِدّالنبي

)1(

)2(

)3(

واستنكاره،البوطيرمضانسعيدمحمدالدكتورلأستاذناالسيرةفقهوانظر

.بالإلهامالوحيعنأيضاًالتعبير

.أم(859هـ-أ04)5الثانيةالقلمدارطبعة،كتابهمن028ص

.الكتابكلفيواحدةمرةإلاعليهيعلقمنباسميصرحولم،93صانظر
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الفقرةلىإالكتابأوا-ئلمنوهذا،أصوليةاوفقهيةمسائلعنالحديثمنيخل

فيالكتابةمنالمرادليسبأنه-بهاللهامتعشيخنا-بينوقد،فيهالأخيرةقبل

التعمق:المرادوإنما،الفقهكتبمحلهاإذالفقهيةالأحكامذكر(السيرة)فقه

:المجردالدقيقومعطياسظ"البحث،العبرةمكنونواستخراج،السيرةدراسةفي

التحركفيواصول،الدعوةفيودروس،الجهادفيوقواعد،حيإةمبادىمن

.(1)لإسلاميا

:الكتابهذافيالفقهيةكتابتهمننماذجا-واليك

بدرغزوةوهي،غزوةأولعلىالكلامعندالشورىحكمعنالكلام-1

.(95)ص

والكلام،منهاواستثناءاتهمالمراةعورةفيالعلماءمذاهبعن-الكلام2

.(79-87)ص،لاختلاطواالسفورعن

عنواناًوجعلتعمداًاوسهواًتركتإذاالمكتوباتقضاءعنالكلام-3

.25(0-942)ص

فيالإسلاميةبالجيوشعَنوةالمفتوحةالأراضيحكمإلىالإشارة-4

.3(61-13ه)صالفقهيةالمذاهب

.332()صللمحرمةالنكاح-عقد5

.386(-38ه)صالادعاءبمجردالمتهمتعذيبحوللخلافا-6

يجوزوهل؟عنوةصلحاًامكانهل،مكةفتحفيالفقهيةالمذاهب-7

هـاقامةالصيد،حيثمنمكةتخصالتيوالأحكاموإجارتها؟مكةدوربيع

وهي.114-204صمنجاءتذلكوغيرالشوكوعضدالشجروقطع،الحد

للفقه.نقلاًالصفحاتاطول

التمهيد0في،اصا(1)
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.(24-2849)صوغيرهاالمرأةجهاد8-حكم

المسلمين،أموالمنأو،المالبيتمنالجيوشتجهيز:عنوان-جاء9

.(064-584)صالحاكمبإيجابأوتبرعاًأو

مسألةاخروهي،(594-494)صمالهبكلالمسلمتصدقحكم-01

.ذكرتفقهية

لأصولية:االإشاراتمننننما-ب

منكثيرعندالاعتبارساقطالشرعنصوصفيبالمفهومالاستدلال-1

.(47)صالأصولأهل

بعدهافما66)صبدرأسرىفي-ع!يم-النبياجتهادعنالكلام-2

73(.وص

.(792)ص()عنوانطلاقهإعلىيجريالمطلق3-

الكبير:والرصيدالكثاب-عناوينالثانية

وشغفهعنايتهمنالشيخنفستعكسأنهايجدالكتابلعناوينالمطالع

وهذ5،تطولأنويندر،تتوسطماوكثيراًتقصروقد،وغيرهاالفقهاوبالعربية

:نمادج

قوله:الإيجازمعبالبلاغةالمصطبغفمن

0(21)صهلدعوةاتموتولا،ةالدعايموت

.()133الأدبيُنسيولاالحقعلىيُطغيلاالمصابهول

.(131،151،451:الصفحاتفينماذج)وانظر

.271،671،937:الصفحاتفيالقراَنآيبعضمنجاءومما-

.181،951،378:الصفحاتفيحديثنصوهووردومما-
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932،332،،411،102:الصفحاتفيبالفقهمصطبغإَوردومما-

946،047،948.

.(792)ص:-مرتوقد-أصلاَأصوليةقاعدةهوماورايت-

سطرينمنقريبإلىالطولأمثلةومن،العناوينتطولأنويندر-

47(.وه702)ص

:الكتابوصف

.صفحات(05)7فيالكتابيقع-

القعدةذيمن)5:الخميسيوم)الثويخ(الكويتفيالمقدمة-أرخت

هـ-7913المحرممن)21فيوالتمهيدم(،2/88491/هـ-4014الحرام

يوم)الشويخ(الكويتفيوالخاتمةم(7791)يناير(الثانيكانونمن11

.(م6/2/74891هـ-4041شوالمن)27الخميس

الشاميةالدار،دمشقالقلمدار-م(6991هـ-41)16الأولىالطبعة-

.(1بيروب)

)1(

عهعه!

.المكتابعلىا789عاملطلابهادمثقبجامعةالشريعةكليةطبعتهأنسبقكما

)الناشر(
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الفقه:-فيب

والقانونالشريعةبينالتقصيريةالمسؤولية:-كتاب1

)الدكتوراه)رسالة

الرسالة:يديبين

،المباركالفقهيإنتاجهمنإليهالأحبهوهذاالشيخبحثبأنقلت

الفقهكتابةفيمحررةحديثةطريقة-فاتحتهافيقالكما-الرسالةوهذه

القانونية0النظرياتمنلنظريةفيهتعرضالإسلامي

بيحهمايقارنثم،ذلكفييقابلهاماالإسلاميالفقهمنيستخلصوالشيخ

،صرونلمعاانونيونلقاواءلفقهاايفهمهميسربأسلوبلنزيهالبحثاليهإيهديبما

الفنية.وخصائصهالفقهيبالاصطلاحاحتفاظهمع

واحداً،مذهباًمذاهبهبجميعالإسلاميالفقهَالرسالةُاعتبرتوقد

استخراجلهاليتسنى(،)1العظيمالمذهبذلكفيأقوالاًالمذهبيةوالاجتهادات

الوضعي.بالقانونمقارنتهاونتاج،عامبوجهالإسلاميالفقهتمثلصورة

الله-حفظه-انتسبأنهإليهاوالرجوعالقانونكتبمعرفةمنمكنهومما

إلى)5391عاممنالقاهرةجامعةفيالحقوقكليةفيحُزَةمسائيةلدراسات

م(.5591

يتصدرونمنوخاصة،العلموطلابالعلماءنظرةتكونآنينبغيوهكذا)1(

)الناشر(.الفتوى
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التقصيرية:المسؤوليةتعريف

وا،عقديسبقهالمماليةمفسدةتضمينبأنهاتعريفهاويمكن:شيخناقال

بقصد.تقترنلمبدنية

بالتضمينوالحاكم..-كالتغريمالفقهيالاصطلاحفي-هناوالتضمين

ينزلهاالتيالمضرةهيوالمفسدة.وقضاتهونائبهالأمروليويمثله،الشارعهو

التيالعامةوالأضرارالبدنيةالأضراربهتخرجالماليةوقَيْدُ،بالاَخرينالإنسان

وهو،الاعتباربهذا.السرقةبهتخرجكما،المجتمعوسلامةالدولةبأمنتُخِل

التقييدانكما،مالياًعدواناًمظهرهافيكانتهـان،العامالأمنعلىعدوانانها

بعقدالالتزامعنالناشئالضماناو،العقديةالمسؤوليةيخرج،العقدتقدمبعدم

التضميناو،الجنائيةالمسؤوليةيخرجبالقصدالاقترانبعدموالتقييد،سابق

.المالياتغيرفي،الشرعنصمخالفةعنالناشئ

كانتماإلىعليهالمعتديحالتعود،قيمتهاوالهالكمثلالمعتديوبرد

قواعدبمقتضى،امكنمادرؤهايجبالتيالمفسدةوتزول،العدوانقبلعليه

الإسلاميةالشريعةومبنى0ضرار(ولاضرروالا(يزال)الضررفإن،الشريعة

.()1المصالحوجلبالمفاسددرء-علىالقيمابنيقولكما-

الرسالة:اهمية

التعديوخطرالمسلمينحقوقعلىالتأكيد-علىالله-اكرمهالشيخداب

علىلذلكوداب،للإسلامالعظيمةالمقاصدمنهذاانغروفلا؟منهاشيءعلى

خدمةشيخناموضوعف!نهذاعلىوبناءً،السابقةالقيمابنبقولةالاستشهاد

الجهلعنفضلاًتجاوزهالناسيسعلاماعلىوتوفر،الإسلاميةالشريعةلشطر

والتفريط،الحرماتعلىالتعديبشيوعإلابهمُنُوابماالمسلمونمُنيوما،به

.بالواجبات

الرسالة.من201-101ص(1)
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الرسالة:بهتميزتمما

:الجديدةالمعتبرةلاجتهاداتاوجودلأ-أو

الحق:استعمالفيالتعسف

وختمهاالحقاستعمالفيالتعسفنظريةفياجتهاداتثلاثةشيخناذكر

الشريعةفيانونرى:وقال،الخاصواستنتاجهصنعهمنرابعباجتهاد

فيالتصرفحريةتقييدفيتتمثل،رابعةنظريةيكونأنيمكنماالإسلامية

والغرضالعدالةيحققوجهعلى،المشروعةبالطرقوالأموالالحقوق

ممنوعاً،التصرفكان،ذلكعكسإلىأدىف!ذا،التصرفاتهذهالمنشودمن

بالنظريةالنظريةهذهتسميةوممكن.الفقهكتبفيالمعروفالحجرباسم

الاجتماعية.

المدنيالتقنينقالهماوأن،فقهيةبفروعإليهذهبماالشيخوايد

علىبالنصيسبقلم-بالفرنسيةنصهوذكر-الاتحاديةالسوفيتيةللجمهوريات

الإسلاميةالشريعةأما.والغربالشرقفيالناشئةالحديثةالتقنيناتإلاذلك

بقرونالسوفييتيتلمسهاأنقبل،التاريخجبينعلىذلكفيالهدىالقتفقد

.()1عديدة

الرسالة.من803و928صراجع)1(

استعمالإطلاقإلىالأولفيذهباوردها؟النيالثلائةالاجتهاداتواما

الحق.مستعملعلىضمانولا،الاَخرونذلكبسببتأذىولو،الحق

يقيدلكنه،بالاَخرينإضرارعنهينشالابأن،الحقاستعمالتقييديرى:والثاني

المادية.النظريةوهي،النيةعنالنظربقطع،فاحشاًيكونلابأنالضرر

فيمنع،نيتهعلىويعتمد،بالاَخرينيضرلابأنالاستعمالحقيقيد:والثالث

0الإضرارقصدإن

الرسالة.من،113-288صبتفصيلوانظرهاوتصرفب!يجازذكرتها
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فقهية:فروعمننظرياتثانياً-استخلاص

بحق،فقيهإلايؤتاهالانظرياتثمقواعدإلىللتوصلالفقهاءأقوالسَبر

بصددها.نحنالتيالرسالةمنجوانبفيهذاتلمحوقد

الفقهيةالفروعمنالخطأ()تدرجنظريةيستخلصمثلاَ-شيخنا-راينافقد

العنايةمقدارفيتدرجهمومن،والفسادالإتلافمسائلفيالفقهاءذكرهاالتي

.()1مراتبأربعإلىوقسمها،العقودإلىبالنسبة-مثلاَ-الحفظفيالمطلوبة

ومناقشتها:قانونيةنظرياتنقد-ثالثاً

القانونهضمعلىيدلمناقشتهاأوالقانونيةوالاْقوالالنظرياتنقد

والقانونيين.القانونعنبالكلاممشحونوالبحث،بهوالبصر

وسافينيوساليوبلانيولوتولييهوجايي!وديموججوسران:مثلمن

كثير.وغيرهموسانتيلانا

والفرنسيةالسوفياتية:الأجنبيةالقوانينذكرالبحثثنايافيويأتي

المصرية:والعربية.والإنكليزيةوالأمريكيةوالسويسريةوالإيطاليةوالألمانية

والمغربية.والتونسيةوالليبيةواللبنانية،والعراقيةوالسورية

ومناقشته:بالقانونالبصرامثلةفمن

فماص)65(منهالشريعةوموقف،الالتزامنظريةإلىالجديدالاتجاه-

بعدها.

الشرعيين.عندوالتعدي،القانونيينعندبالخطأالتعبيربينالمقارنة-

بعدها.فما(ص)091

السنهوريالرزاقعبدالدكتورالأستاذاقترحهضابطعلىالتعليق-

الرسالة.منبعدهافماا89صانظر(1)
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.93(1-ص)الحديثالعصرفيالقانونعمبدوشعمى-

:المعاصرةالمعتبرةالفناوىمنخُلُوهاعدم-بعأرا

التامبن:عقد

التعاونيغيرالتأمينعقدقباسفكرةردمنالشيخ5قزَربماهناوأستشهدُ

العواقلنظامعلىأو،السنوسيطهأحمدالأستاذيقولكماالموالاةعقدعلى

:الأستاذان5ماقزَروأن.الزرقاأحمدمصطفىالأستاذيقولكماالإسلامفي

نظر.محلوالزرقاالسنوسي

شركاتبهمتقوبما-والشرعالعرففي-تقومالنقابإتأنشيخناوقرر

منمجردة،المسؤوليةعلىوالتأمينالمسؤوليةمنالتأمينمن،العامةالتأمين

.(1)المحرموالرب!،الممقوتالربحفكرة

بالمراجع:الانتفاعادبخامسا

والرسائلالبحوثطلابعلىيتعينماالعنوانهذاتحتشيخناذكر

يسميهاببحثهصلةله!التيفالمؤلفاتالعزو؟حينفعلهالعاليةالجامعية

التحسينياتبإبمنأوفكرةلصقل،البحثفيللاستزادةليهإومايرجع،مصادر

وزمانهالمرجعأوالمصدرطبعمكانإلىيشيرالمصادروفي،مراجعيسميها

الهجريةللسنةوالهإءالفقرةيعنيوالفاء،المادةيعنيالميموحرف،مرةأول

فيللورقةالواووحرف،للسطروالسين،للصفحةوالصاد،للميلاديةوالميم

ماآثرالفقهيةالمراجعثبتوفي،المقامحسبعلىللعطفأو،المخطوطات

.أداةأسقطالمؤلفينأسماءوفي.اسماءهالااصحابهاأسماءذكرمناشتهر

.)2(المطبوعاتعنالمخطوطاتوأفرد.التعريف

)1(

)2(

عنها.السؤالوكثرة،لأهميتهابهاوبدات،الرسالةمن654-454صانظر

0640-584ص،الرسالةخاتمة

73



الرسالة:وصف

.والقانونالشربعةبينالتقصيريةالمسؤولية:العنوان

.السعداويمحمدالأستاذفضيلة:المشرف

الأزهر.جامعة:الجامعة

.(م6291هـ-)1382:الزمن

محمودالإمامالأزهرشيخ!الى،حئينوكانا-والديهإلى:الإهداء

المدني.محمدمحمدالشيخفضيلةوالعميدشلتوت

.الفهارسمع505:الصفحاتعدد

.المخطوطحكمفيأي،()المكتابعلىمكتوبةتزالما:طباعتها

ع!ع!ع!
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الإسلاميةالشريعةفيالاجتهاد:-كتاب2

:الكتابقصة

جامعةرغبةعلىبناءكتبهانه-المقدمةفييبينولمشيخنا-أخبرني

نفسه.بالعنوانبالرياضالإسلاميةسعودبنمحمدالإمام

:الكتابأهمية

منالأصلهذامسائلعرضفيوجازتهعلىالمعتبرةالمراجعمنهو

الماًخذ.قريبة،ميسرةبلغةالهامالإسلاميالتشريعأصول

مهمة:وتحقيقاتلفتات

الاجتهادأنلىإ-الله5أعز-شيخنايدعو:الجزئيللاجتهادالدعوة-1

المقصد،وينبل،العزيمةمناتصحأن:بشروطزماننافيمتيسر-الجزئيأي-

تذلّلبعد،العلممحاريبفيونتبتل،المادةعنونترفع،العملونخلص

.الفروعوشتى،المذاهبلجميعالمخطوطاتوطبع،الكتب

للترجيحالفروعفيالجهدلبذلالعلملطلابتشجيعالشيخمنوهذا

.)1(مسائلمنيستجدلماأو،فيها

السلفأنعلىتدلبأمثلةالشيخجاء:الزمانلفسادالأحكامتنبر-2

،الأماناتوقلة،الفسادزيادةمعفتاويهمتتغيركانت-اللهرحمهم-الصالج

الأمثلة:ومن

وإنانسذَ،قدالمطلقالاجتهادبابان128صويبين3،اصالكتابانظر)1(

.!؟المطلقالمجتهدهوأينفدلنيارتبتَ
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تتناتجمرسلةإبلأعمرزمانفيكانتالإبلضواكَأن،الزهريرواهما-

ماخلافعلى-وبيعهابتعريفهاأمر،عثمانزمنكانإذاحتى،أحديمسهاولا

إلاوماذلك،ثمنهاأعطىصاحبهاجاءفإذا،ثمنهاوحفظ-الحديثفيورد

.(1)للمصالحورعاية،الذمموفساد،الزمنلتغير

منهذا:أصولهاولاالشريعةروجيمسلاالمذاهبفيالاختلات-3

كما-الشريعةإذ؟بالاجتهادالمشتغلينلدىتتقررأنينبغيالتيالمهمةالأصول

وجودعلىموضوعةهي)ولاأصلهافياختلافلا-الشاطبيعنشيخنانقل

إلىراجعالخلافذلكبل،الشارعمنمقصودأإليهيُرجعأصلاًفيهاالخلاف

.الابتلاء(منبهممايتعلقد!الى،المكلفينأنظار

الأغصانوانتشاركاختلاففهو،الفروعفياختلافمنحصلمهماإذأ

كثيرعنهيوتفتن،واستحكامأقوةإلاالأياممعالجذعتزيدفلا،الشجرةفي

.الثمر)2(!من

إصدارلىإشيخنايدعوماكثيرأ:للصوابأقربالجماعيلاجتهادا-4

فهومعتبرةلجنةأوفقهيمجمعطريقعنالنوازلفيوالاجتهاد،الفتاوى

قوله:ذلكومن.إليهيذهبونفيمايخالفهميكادلالذلكوهو،للصوابأضمن

منالحقلىإواقرب،للصوابأضمنالجماعيالاجتهادأنفيشكلا

للعدالة.تحقيقاًوكثر،الفرديالرأي

فيالإجماعاوجدتالتيهي،الاجتهادفيالصحابةشورىكانتوربما

.)3(للاستنباطالثالثالمصدريعتبرالذي،الإسلاميالفقه

بهاتُبتلىمماخطيرةقضايافيبالإفتاءالانفرادمننعانيالاَنونحن

)1(

)2(

)3(

.18-97ص،لكتابانظرا

.-2939ص،الكتابطإلع

1660-411ص،الكتابطإلع
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فيللمفتينالهيبةوضعف،والاضطرابالبلبلةمنكثيراًيُحدِثمما،العامة

بإختلافواخرى،الجديدةالئوازلبهذهمرة:مرتينالمبتلينالناسنفوس

!الاتفاقفيهويتعثن،الاختلاففيهينبغيلافيماالفتاوى

القضية5هذفيقولهإلى-اللهأكرمه-شيخناخلص:التقليدحكم-5

يعلملامنلكلجائزوأنه،حقالتقليدأن:هذامنفنخلص:يليماإلىالهامة

منأحداًأننظنوما،5إنكاريصحفلا.العلممنجانبعلىكانولو،الحكم

،والأحكامالمبادىفيالمطلقالاجتهاديدعيأنيستطيعأيإمناديالعلمأهل

اجتهاداًالمسائلبعضفياجتهدولو.الأمصارأئمةمنأحداًيقلدلاوأنه

ويجب،لنفسهاجتهاديرأيفيهلهيكنلمالذيالاَخربعضهافيقفَد،جزئياً

في5اجتهادإليهيؤديهبماالعملعليهيجبكما،الحال5هذفيالتقليدعليه

تلك)1(.

جديرةفهيصفحة)92(فيووقعت:الشاذةالفتاوىاستنكار-6

نأورأيت.كهذامعاصركتابفيمجموعةمثلهاعلىتقعُتكادولا،بإلاطلاع

:موجزةعنهالخلاصاتهناأشير

:العباداتفي-أولأ

لصلواتامنلفوائتاقضاءوجوببعدمفتىأمنهناك:الفوائتقضاء-1

الأربعةالمذاهبأنمع،عنهانوماَاونسيانإَتركتإنووجوبه،عمداًتركتإن

نسيبإلذيالنصوردوإن،5غيرعمداًاوالمتروكةقضاءوجوبعلىمجمعة

0)2(أولىفالعامد،اونام

العشإءسنةأوالعصرسنةبعضهمأنكر:القبليتانوالعشاءالعصر-سنتا2

لسنتين،اثبوتلصحيحوا،ضعيفةيثهادحاأبأنحتجواوا،شذوذوهو،القبليتان

كحديث:تقويهاعموماتجاءتفقدضعفمنأحاديثهابعضيخللمولو

)1(

)2(

.231ص،لكتابانظرا

.931-381ص،لكتابانظرا
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.(")1الثالثةفيشاءلمنوقالصلاةأذانينكل"بين

صلاةمنوالخلفالسلفعنالأمةماتلقتإنكار:التراويحصلاة-3

.)2(وثلاثونستمالكمذهبوفي،ركعةعثرينالتراويح

:المعاملاتفي-ثانيأ

لَا":تعالىبقولهمحتجاً،والكثيرالقليلبينفبمقمن:فمنهم:الربا-1

الواقع.لبيانالاَيةأنمع.(013:عمراناَلا"أَضْعَمامصعَفَةتَأ!لُو(اَلزِبَوَا

الذيالعباسرباأنمع،الاستهلاكورباالإنتاجربابينفرقمن:ومنهم

.الحرامالبلدوتموين،الحجيجلخدمةكانقدمه-تحت-فًيِاللهرسولوضعه

منعأنويعتبر،بالرباالدولتقرضوأن،البنوكبتأميمأفتىمنومنهم

والحق،العامةللمصلحةتقرضالدولةلكن،الأغنياءمنالضعفإءلحمايةالربا

.)3(الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةولا،بالمصلحةمنوطالحاكمتصرفأن

الجماعة،لمصلحةالخاصةالملكيةنزعفيويتلخص:التأميم-2

الإمامقولشيخناوأورد،إليهيذهبماعلىتساعدلابأشياء5أجازمنواحتج

السلطانهـاقطاع،المملوكإقطاعللإمام"ليس:السلطانيةأحكامهفيالماوردي

مالكه،تعينفيمايصحولا،أوامرهفيهونفذت،تصرفهفيهجازبمامختص

.ذلك)4(فيقيمةنصوصاًالشيخونقل.!مستحقهوتميز

والأوثقاكثرومَنع،وأدلتهمالمجيزينأقوالشيخناساق:التأمين-3

يلي:بماالمجيزينعلىوردهم،لها

)1(

)2(

)3(

)4(

.041-931ص،لكتابانظرا

ركعةعشرونللمالكيةآخرقولوهناك،114-014ص،الكتابانظر

.كالجمهور

.441-141ص،الكتابانظر

.941-441ص،لكتابانظرا
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أنهاالكفالاتفيالأصللأن؟الجمهوربهيقللمبأجرالضمان-1

علىأجراًتستوجبفلا،وديةأخويةدينيةوطمأنة،خيريعملوهو،للتوثيق

يستحقه.لمامقابلفلا،مابعملبقومربماالمؤمنأن

يجبوعد،فيهوالتوثيق،فيهأجرلا5،وجودقبلالدينوضمان-2

للحاجة.نظراً-قالواكما-كالموجودوالمعدوم،فيهأجرولا،ديانةبهالوفاء

معارضةعدممنبدولا،الربامثلجائزاً،مصلحةفيهعقدكلليس3-

.()1للنصوصالمصلحة

:الأسرةوشؤون-المناكحاتثالثأ

،الشرعسننعنبعضهاانحرفأيامنافيالشخصيةللأحوالقوانينسُئت

ذلك:ومن

لمخالفته،لرديحتاجلاوهذا،والبنتالابنبينبالميراثالتسوية-1

.القرآنصريح

مسوغلديهكانإذالاإامرأتهعلىيتزوجبأنللزوجيأذنلاأنللقاضي-2

نفقتهما.علىقادراًالزوجوكانشرعي

وأ،فيهاتقيمالتيالبلدةإلىالقطرداخلبالمحضونتسافرأنللأم-3

أحديكونأنشريطة،العامةالجهاتمنجهةأيلدىفيهاتعملالتيالبلدةلىإ

الحق.هذانفسلأمالجدةو(تملكالبلدةتلكفيمقيماًالمحارمأقاربها

طلاقها،فيمتعسفالزوجأنللقاضيوتبين،زوجتهالرجلإذاطلق-4

أنللقاضيجاز،وفاقةبؤسبذلكسيصيبهاالزوجةوأن،معقولسببم!دون

نفقةمبلغيتجاوزلابتعويضتعسفهودرجةمإلهبحسبمطلقهاعلىلهايحكم

..العدةنفقةفوقلأمثالهاسنواتثلاث

.152-941ص،الكتابانظر(1)
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.ومفارقاتشرعيةمخالفاتمنتخللمأخرىأحكاموفي

.(1)الحقوبئن،المخالفات5هذعلىالشيخورد

:المخاصمات-رابعاَ

المرأةتصلحهل:الشيخوتساءل،قاضيةالمرأةتكونانبعضهمتجويز

.)2(بأدلةوجاء؟المحاكمفساد

:لعقوباتا-خامساَ

كلهاالديةالقاتليتحملوأن،الدياتفيالعاقلةنظامب!لغاءبعضهمإفتاء

بنفسه.

نشدهاالتيالمواساةوفيها،العواقلمحلتحلالحِرَفأنالشيخوأثبت

.)3(المسؤوليةلتحملوتضامنها،العاقلةتحملمنالشارع

:لعاداتا-سادساَ

الفقهاءبإجماعوالرد،للنساءالمحلقالذهبللبسبعضهمتحريم-1

.()4لبسهإباحةعلى

الشريعةفيلهأصللاالحجاببأناحدهمإفتاء:الحجاب-2

.!(!)ْعبادةلاعادةإنه:يقولبمنسمعناوقد:أقول.الإسلامية

الدعوةوأحاديثآثارمنبعضهمتلمس:مهمةوخاتمة،الاختلاط-3

بنفسهاوتشرفضيوفهتستقبلزوجتهيدعانل!نسانوأنللاختلاطالصريحة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.اهه-152ص،انظرالكتاب

.-156157ص،الكتابانطر

.-157158ص،انطرالكتاب

1610-951ص،انظرالكتاب

.631-161ص،الكتابانطر
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التقدميين.الشيوخأحد:بقولهشيخنايصفهولذا:تكريمهمعلى

وتمزيق،بشرعهاالعبثمنالأمة5هذعلىأخطرنجدلم:الشيخويختم

شتى،وبوسائلالرخيصةالشاذةالاجتهاداتمكافحةتجبولهذا.إجماعاتها

الأمة،وحدةعلىحرصاً،أمكنماأظافرهوتقليمالفرديالاجتهادوتقليص

بحديثالثابت،الجماعيالشوريالاجتهادوتشجيع،الشرعاحكإموانسجإم

بينكم،شورىفاجعلوه،المؤمنينمنالعالمين"اجمعوا-:وجههالله-كرمعلي

.(واحدإ)1برايفيهتقضواولا

:الكتابوصف

.الفهارسمعصفحة()918فيالكتابيقع-

.فقرة2(2)4الكتابفقرات-عدد

/0/201دهـالموافقا693شوالمن)27دمشقفيالخاتمةاُزخت-

0(م7691

-التراثدارمكتبةالناشر8491(،)4014/للكتابالأولىالطبعة-

الكويت.

!ي!ي!

.661-631ص،الكتابنظرا(1)
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العامالإسلاميالفقهمنفصول:-كتاب3

:الكتابقصة

فيقالكما-اصله،الفقهكتبمنلشيخناطُبعماأضخممنالكتابهذا

فيالرابعةالسنةطلابعلىألقاهلماوعناصرجذاذات-الأولىالطبعةمقدمة

بطبعها،منهمالكثيرينلرغبةتلبيةفجمعها.دمشقجامعةمنالشريعةكلية

تلقيعملهموطبيعةظروفهملهمتتيحلاالذينالموظفينالتخصيصوعلى

الكلية.فيالمحاضرات

مع،والمراجعالمصادرإلىالأمينوالعزو،العلميالنهجفيهاالتزموقد

والعقل،السمعمنبأدلةأحكامهاودعم،المنقحةالفقهيةبالعباراتتكوينها

الطلابمعالمجدِّينلشحذاحياناَالفقهيةالمذاهببينمقارناتعقدمع

والمفة.الأمةوخدمةالبحثلمتابعة

ففيه؟الإسلاميالفقهمنالواناَيضملأنهالاسمبهذاكتابهالشيخوسضَى

.والعباداتوالعقوباتبالمعاملاتتتصلمباحث

وعزمت،الأولىالطبعةمنسنواتسبعخلالالكتابنسخنفدتولما

كرهِعلىثم،تدريسهخلالوصححهنقَحهبمااكتفى-طبعهعلىدمشقجامعة

طبعإلىدمشقجامعةمجلسانتهى-وشفهيةكتابيةمعارضاتوبعدالشيخمن

فاستبدل.(م4/21/7891)بتاريخالإسلاميالفقه:هوجديدبعنوانالكتاب

.(-)1الشيخقالكما-خيرهوبالذيادنىهوالذي

هذ5عنخلاعلمقيمةوما،وتواضعوتربيةوذوقتعليمالكتابمقدمتيفي)1(

الأولالعنوانهنافوضعت؟واحبالشيخآثرماآثرتولقد؟!الخلال

به.لاإيذكرهلاوهو،للكتاب
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:الكتابأهمية

الجامعيةالمراحلتناسبمقارنةفقهيةموضوعاتفيللبسطنموذج

مفقَر.منشقواضحبأسلوب،العليا

:الكتابعليهاشتملما

الصيد،،المواتوإحياء،الغصب:مباحثعلىالكتاباشتمل

المغارسة،،المساقاة،المزارعة،الرهن،الارتفاقحقوق،القسمة،الشفعة

لإباحة.والحظرا،الأضحية،لذبائحا،ياتلجناا

ويقسمه،العامهيكلهيمثلتخطيطاًالشيخيضعموضوعكلبدايةفي-

والمباحث،مباحثإلىوالفصول،فصولإلىوالأبواب،ابوابإلى-غالباً-

الأسلوبوهو،الموضوعحسبعلىوهكذاملاحقتكونوقد،مطالبإلى

لكلإذ؟الفهمعلىعوناًليكونالجامعاتلطلبةوبخاصة،بالاتباعالأجدر

قراءةمنالشرعيةوالمعاهدالشريعةكليةتخلوانينبغيلاكانوإن.مقالمقام

عنه.غنىلاالذيمعينهعنويغتربوا،عنهينأوالئلا،التراثكتبمننصئة

:الكتابميزاتمن

الفقهية:الترجيحاتوجودأولاً-

مقاصدبأنالقوليُذئلأويؤيدهأوقولاًالشيخيختارلاأنوقلكثيروهذا

القراءةفيالتمرسمعشأنهمنوهذاوهكذا،الفلانيللقولأميلالشريعة

ومدى،الأقوالقيمةويتذوقبهايمئزملكةالعلمطالبيكسبأنالفاحصة

المفاسد.درءأوالمصالحلجلبموافقتها

مظانًها:فيوالتفصيل،الترجيحاتمننماذجيليوفيما

.؟للمشتريالثمنتأجيلمنالشفيعيستفيدهلعنوان-تحتا

لىإوالحنابلةلكيةالماليهإذهبماوهوالأخيرورخح،مذاهبثلاثةذكر
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.()1الترجيحسببوبين،مليئاًأقامأو،مليئاًكانإن،بالأجلالأخذللشفيعأن

،الأسبابمنلسبب،عمداًالقاتلعنالقصاصسقطإذاعنوانتحت-2

.؟عنهبدلاًالتعزيرعقوبةالحالهذهفيتجبفهل

المجرمين؟وزجرالإجراملقمعالتعزيريرونالذينالمالكيةقولرجح

تقديرإلىيرجعالتعزيروتقدير،الخطرينالمعتادينإزاءالتخصيصوعلى

)2(.الحاكمةالمسلمةالسلطة

قررهماإلىومال،الفقهاءمذاهبذكر،العاديةالحيواناتجنايةوفي3-

لموإلا،اصابتماضمنواحفظهاالعجماءأهلعلىكانإذاأنهمنالشافعي

هذافيالشريعةفقهيمثلالذيهوهذاالشافعيوقول:شيخناقاليضمنوا،

.-)3(يبدوفيما-الموضوع

:بشروطالكتابأهلطعامحِليرونالذينالجمهورقولرجح-4

الإسلامية.الذكاةبغيرتذبجلاان-2.اللهغيرعليهاسفَواأنهميعلملا-أن1

والمنخنقةوالميتةكالخنزير،بالنصلذواتهاالمحرماتمنأنهايعلملاأن-3

إليها.وما

محمدالشيخانالمعاصرينمنوتابعه-المالكيالعربيابنقالوإن

علىولو،كانتكيفالكتابأهلذبائحاكلبجواز-المراغيومصطفى5عبد

عندنا)4(.محرموجه

قولرجح،ميتاًألقتهإنالجنينفيالأمذكاةفيالأثرعنالكلاموعند-5

يحللاأنهوغيرهحنيفةأبورأىوإن،أمهذكاةوذكاته،حلالاْنهالجمهور

)1(

)2(

)3(

)4(

المذهب.حنفيبانهاشتهرالشيخانمع،الكتابمنا56-51هصانظر

.الكتابمن573صانظر

.الكتابمن661-416صانظر

.الكتابمن-636637صانظر



.(1أمه)بذكاةيتذكىولا،بتذكيتها

الأربعة:غيرمنترجيح

دمانالمتبوعةالأربعةالمذاهبغيرمنمسألةفيقولاًالشيخرجحربما

فَا.تشريعمنالمقصودةالحكمةوفيهالحقهو5رآإن؟جداًندر

والشافعيةالحنفيةرأيذكرالعقار،غيرفيالشفعةعنالحديثففي

اْحمد-عنروايةفي-والحنابلة،تبعاًإلاحينئذالشفعةوجوبيرونلاوأنهم

ميتوسعواالذينالظاهريةقولإلىفمال،القسمةيقبللافيماالشفعةأوجبوا

ضرردفعهيالشفعةتشريعمنالمقصودةالحكمةلأن؟الشفعةحقإيجإب

.)2(بإلناسأرفقالشفعةحقثبوتفيبإلعقاراتالمنقولاتوتسوية،الشركة

:لأحكامامنلأسرارواالحكمذكر-نياَثا

يخليولا،بإلأرواحويخلطها،للنفوسويقربهاالفقهكتبيوثنُمماهذا

أمثلة:5وهذ،ذلكمنالفقهيةكتبهمن-كتابإًالدارينفياللهأعزه-شيخنا

الذبح:تشريعحكمة-

اللحمعنأكلهاللهحرمالذيالمسفوحالدمتمييزالحكمةأنعلىوأكد

بمستوىوللارتفاع،والمريوالحلقومالودجينفَرْيُكانولذا؟الطاهرالطيب

.الحيوانيفعلكما،الدماءفيالولوغعنالإنسان

فيالكهربإئيةالصعقةاستعمالالمعاصرينمنأجازمنأخطأهناومن

إزهاقمجردالقصدوليس،الطاهرعنالنجسالدميتميزلاإذ؟الروحإزهاق

.الروخ)3(

)1(

)2(

)3(

.الكتابمن065-946صانظر

.حزمابنوتوجيه،الكتابمن1-61117صانظر

.الكتابمن632الْظرص

85



لأضحية:اتشريعحكم-

وذكرها..الاَتيةالحكمتحقيقإلىالأضحيةتشريعيهدف:الشيخفال

ايامنافيأفتىمنالحقوجهيصبلملهذا:بقولهوختم،صفحةمنأكثرفي

بإراقةإلايحصللاالتضحيةئوابلأن؟القيمةإخراجمنأفضلالتضحيةبأن

أحدبهيقلولم،بدعةهوبل،عنهيجزىلاالقيمةهـاخراج؟المخصوصالدم

.()1الفضلفيالتضحيةوبينبينهيوازنفلا،العلمأهلمن

:الحكامعللبينالترجيحثالثاَ-

:الرجالعلىالحريرحظرعلة-

بالأعاجمالتشبهوقيل،والخيلاءالفخرإنهاقيلكما،السرفإنهاقيل

.بالرجاليليقفلا،والرخاءالترفأمارةلكونه:وقيل،والمشركين

إضعاف-يبدوفيما-فالعلة:-فقالصفحةبعد-مرجحاًالشيخختمئم

أمةكلفيالنهايةأولهوالذي،الرفاهفيوالإمعان،الشجاعةوتفتير،الرجولة

هذا،إلىويرشد-.مقدمتهفيخلدونابنالاجتماععلماءسيديرىكما-

شهامةلهليس"إذ:فقولهمالحرير،الصبيإلباستجويزهمالشافعيةتعليل

.الحرير")2(خنوثةتنافي

:لاستعمالافيوالفضةالذهبتحريمعلة-

بالأعاجم،التشبه:بعضهموقال،الجنةبأهلالنشبههيجماعةقال

الذهب.عينأنهاإلىقوموذهب،بالنساءتشبهلأنه:بعضهموقال

الثمنية،:أنهاالمتاخرونقالهماورجحالعللهذهكلالشيخورد

فيرواجهمافيذلكلأثراستعمالهما،أبيحلوف!نهمتبادلاً؟نقداًوكونهما

عنفينشأ،والسلعالحاجاتأئمانانخفاضوفي،تداولهماومدى،الأسواق

)1(

)2(

.الكتابمن674-673صانظر

.الكتابمن71572-4صانظر
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.(1)والأثمانالنقدموازينفيوخلل،الاقتصادفياضطرابذلك

ونسأل،وحكمةودرايةبصرعلىيدلالأحكامعللبينالترجيحوهذا

لها.والسدادالتوفيقالله

:الشاذةالفتاوىعلىالتنبيه-رابعاً

لبسمبحثفيردهماأشهرها؟ومنالفصولثنايافييعرضوهذا

تختمإباحةفيبالذكرجديراًقولاًنعلمولا:قال،بهماوالتحليوالفضةالذهب

شذ.ماإلا،بالذهبالرجال

خالففقد،المحلقبالذهبالنساءتحليتحريمإلىذهبمنأما

اَئحِقيَةِ"فِيُنَشَؤُاأَوَمَن":تعالىكقوله،الشرعيةالنصوصإطلاقات

أهلعليهأجمعماوخالف،صددهافينحنالتيوكذا(،18:الزخرف1

الهداية،اللهنسأل.دينهمنصوصفيوشككهم،الحرجفيالناسوأوقع،العلم

.)2(المؤمنينسبيلواتباع

:الكتابوصف

.الفهارسمعصفحة08(0)فيالكتابيقع-

.فقرة97(0)الكتابفقرات-عدد

شوالمن1)6:الأحد-دمشقفيالأولىللطبعةالأولىالمقدمة-كتبت

الحجةذي)17دمشقفيالثانيةالطبعةومقدمة(م6691شباطمن6هـ/1385

.(م821/7691/هـ/6913سنةالحرام

المعتمدةوهي-والثانية،(م6891هـ-ا)388للكتابالأولىالطبعة-

)1(

)2(

العِللتمييزفيالتحقيقنفيسمنفهو،الكتابمن-734737صانظر

الراجحة.

.الكتابمن73صاانظرها
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للسنةدمشق-طربينمطبعةفيطبعت-الكنابأهميةلبيانهناإلماحاتيفي

.(م1-7791789هـ/-8913)7913الدراسية

!ب!!
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الإسلاميبالفقهالتعريف:-كتاب4

:الكتابقصة

الأولىالسنةطلابعلىألقيتالتيالمحاضراتخلاصتهالكتابهذا

الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةمنالإسلاميةللدعوةالعاليالمعهدمن

الدراسي.هـ(ا-793ا)693:لعاممنهاجهموفقالرياضفي

الفقهبدراسةالطلابعهدحداثةفيهاراعىأنهالمقدمةفيشيخناوبين

والتجارةوالزراعةوالهندسةالطبفي:الملونةدراساتهمبعد،الإسلامي

.والاَداب

:الكتاباهمية

سهلة.بلغةالإسلاميبالفقهللتعريفموجزمرجعالكتاب

:الكتاببهتمنينمما

الفقهاء،وندرة،الإسلاميالفقهضموراسبابعلىخاتمتهفييدلأنه

لى:إبالأسبا5هذوترجع

تقليدوايجاب(بعضهمعندالجزئي)حنىالاجتهادبابإغلاق-1

وعامتهم.علمائهم،عامةالناسعلىالأربعةالمذاهب

مذهبهمنمسالةعنالتزحزحيرىمنالعلمأهلبعضفيواجدوانك

.!الباطلإلىالحقمنأو،الفلالإلىالرشادمنبزحزحكأنه

معك،أنا:ليفقال،مسألةفيمحاورةالأكابرآحدوبينببنيجرتوقد

.!أتركهلامذهبيولكن؟وفهمت
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ماالنفسعلىوآشقهاكثيرةهذاوآسباب:العلماءبينالصلةانقطاع-2

للمذهب.والتعصب،القلوببينالتباعدمنكان

لاقديمنا،فنعم:وتعليقاًوشرحاًاختصاراً،لأئمةاكتبعلى3-العكوت

نآينبغيلاولكن،بهوالعنايةفهمهفيوسعناكلنبذلآنوينبغي،شيءلهيعد

يالفونها.التيباللغةاليوملأبناءآيضاًنكتبآندون،عندهنقف

الإصلامي:الفقهنحوواجبنا-

لامابينفقد،جداَمهموهو،الكتابهذافيشيخنالهعرضماآخرهذا

جهله:يسع

عندنا.امانةفهو،السابقونالأئمةلناتركهاعظيمةثروةالإسلاميالفقه-

حتىوهكذا،جديدهاإليهوتضيف،عليهتبني،بتراثهاتعتزامةكل-

العصرية.العلوم

الذيللاجتهادمؤهلينغيربهيلفُواولم،الفقههذايدرسوالمالذين-

يمارسونه.

الهينمنليسولكن،حقهموغمطهمالعلمبأهلالاستخفاتالهينمن-

مستواهم.لىإالرفي

يلي:فيمايتمثللعظيماالفقهيالتراثهذاحيالعليناالواجباتاقل-إن

ومحاضراتمذكراتمنلاالأساسيةمراجعهمنالفقهدراسة-ا

تلخصها.

الدراساتطلابوشغلونثرها،وتحقيقها،مخطوطاتهإحياء-2

-بها.التخصيصعلى،-العليا

العليا،الدراساتفىالتخصيصوعلى،النصيةالدراسةفيالتوسع-3

الدراسة.امدوتطويل
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العليا.الدراساتطلابعلى،المقارنةالفقهيةالدراساتقصر-4

اللامذهبيةالدراسةفإن،بيئةكلفيالمذهبيالفقهدراسةعلى-التركيز5

الواضحة.مساويهاظهرتالعمليةالتجربةبعد

ئلاثةفيللناسيخرجوهأن،الإسلاميبالفقهالمشتغلينعلىيجب-6

:أبواب

نفوسهم.تستسيغهمبسطأسلوبفي،الناسلعامةيكتبوهأ-أن

الأحكامكمجلةموادإلىمفقراًبالقضاءمنهيتصلمايكتبواأن-ب

العدلية.

القانونيةالمباحثعلىالمطلعون،الفقهفيالراسخونيكتبهأن-ب

ذلك.أمكنكلما

الفقهية،النصوصدراسةعنتقطعناأن،الكتاباتهذهلكلينبغيلا-7

.النصوصمنومايناسبهامرحلةكل،كلهاالتعليممراحلفي

:إلكتابوصف

.الفهرسمعصفحة(01)5فيالكتابيقع-

.فقرة(1)82الكتابفقرات-عدد

هـالموافقد7931سن!الأولربيعمن03)الرياضفيالمقدمةازخت-

.(م0/2/37791

الكويت.-التراثدارمكتبةووزعتهانشرتهاالتيالطبعةاعتمدت-

ع!!ي!
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الإسلاميالفقهفيالضماننظرية:كتاب-5

واهميته:إلكتابقصه

،القانونمسائلبأهمالمقارنةالفقهيةالشيخكتباهممنالكتابهذا

.والوضوحالإيجازفيهومرعيئ،وعميقدقيقبحثوهو

منوالشريعةالحقوقكليةفيلطلابهمرةلأولكتبهبأنهالمقدمةفيوقال

رئيسياًاختيارياً.درممياًمقرراًباعتبارهالكويتجامعة

مصطلحاًكتبالشيخلأن،خاصةاهميةالكتابهذاويكتسب

لشأنعنايةافضليعطيانفهماولذا؟ضمان:بعنوانالكويتيةالفقهيةللموسوعة

.صورةباجلىضوابطهويُجفيان،الإسلاميالفقهفيورعايته()الضمان

الفقهية:النظريات(وفن)1لعلم!لتاصيل

تحتاجلأنها؟والأصولالفقهفيالكتابةفوقالفقهيةالنظرياتكتابة

0!الفقهيةوالقواعدوالأصولالفقهلهضم

حقوقيمفهوم:المعاصرالحقوقيالاصطلاحفيالنظرية:شيخناويقول

القانونفروعفيتتوزع،جزئياتتحتهتندرجموضوعياً،نظاماًيؤلف،عام

.العقد)2(ونظرية،الملكيةونظرية،الحقونظرية،الالتزامكنظرية:المختلفة

)1(

)2(

آلا.وتشسِدهالبنيانكإفامةالنظريةفيالكتابةلأن(والفن)العلمذكرتعمدت

ريبدع؟يصنعفيماالتذوقإلىالبناءيحتاج

محمدالدكتورلأستاذناالفقهيةالنظريات:كتابوطالع،الكتابمن7ص

القلم.دارطبع،الزحيلي
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نألهاقُدَر،الفقهكتبفيالمبثوثةالفروعأنالتمهيدفيشيخنابينوقد

بغض،والقضاءالفتوىفيمنهاالاستفادةتسهل،ضابطةعامةقواعدفيتوضع

للقواعدكتبووضعتموضوعياً.احتوتهاالتيوالأبوابالكتبعنالنظر

والنظائر.والأشباه

ضابطة،قواعدفيالفقهيةالفروعجمعتالتيالكتب5هذلكن:وأضاف

هذ5تجمعوابنيةهياكلفيالإسلاميالفقهلوضعتكتمللمفكرةكانت

.لأصولا5هذتضمونظريات،القواعد

أحكامفصئوا،المهمة5بهذقامواالقرنهذافقهاءمنالمُحدَثينانوبين

عامة.ونظرياتقوالبفيالإسلاميالفقه

سيوخنالشيخ،الصددهذافيالأولىالمبادرةوكانت-بهالله-أمتعوقال

،الالتزاماتنبيافيالمبتدأةمذكراتهفي،إبراهيمأحمدالشيخالمرحومالعلامة

الإسلامي.الشرعفيالأحكاممنبهايتعلقوما

الأحكاممجلةفياهمها-وجُفُهاقواعدعلىنظريتهشيخنابنىوقد

:-العدلية

.(02:دةلماا)اليزلضررا-1

.33(:)المادةالغيرحقيبطللا-الاضطرار2

.(19:لمادة)االضمانينافيالشرعيالجواز3-

.85(:)المادةبالضمان-الخراج4

.(شريف)حديثتؤديهحتىأخذتمااليد-على5

.(491:)المادةجُبَارالعجماء-جناية6

.(69:)المادةإذنهبلاالغيرملكفييتصرفانلأحديجوز7-لا

.(79:)الماْدةشرعيسبببلاأحدمالأخذلأحديجوز8-لا
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.(53:)المادةالبدلإلىيصارالأصلتعذر-إذا9

.(29:)المادةيتعدلمدهانضامن-المباشر01

.(39:)المادةبالتعمدلاإيضمنلا-المتسبب11

)المادة:المباشرإلىالحكميضافوالمتسببالمباشراجتمعإذ-12

0)1()09

النفيسة:التحقيقاتمن

والبصرالفقهدقةفيهاتمتزجالتيتحقيقاتهحيثمنأهميةالكتابلهذا

في:قالهماذلكمن،بالقوانين

.8(0-7)9ص.لاجهاضا-1

.(-137)136ص.الديةفي-العاقلة2

.(185-ص)183.بالأشياءالتلف3-ضمان

نموذجاَ:ليكهادها.(561-1)63ص.لتعويضافيلحقادمتقامسالة-4

بالأموالالضارةالأفعالضمانأحكام-تعالىاللهاكرمه-شيخنافسم

قسمين:إلى

وماالاَخرينفعلضمانفيوالاَخر،الشخصيالفعلضمانفيالأول

الفعلضمانفيالعامةالأحكاممنالتعويضفيالحقتقادموجعل،بهميلتحق

مطالبةدونعينأوحقعلىمعينزمنمرورهو:بقولهوعرفه؟الشخصي

عليها.قدرتهمعبهماصاحبهما

عاماَ،عشرخمسةمضيبعد،الدعوىسماعمانعاَالتقادمبمبدأأخذوقد

.412-132ص،الضماننظرية(1)
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الأصل-في-إداريقضائيتدبيروذلك،والإرثالوقفسوىمماحقكلفي

عراقيلولاجتناب،بهمطالبةدونالزمنعليهتقادمالذيالحقفيللشك

لإثباته.والتزويرالحيلدابروقطع،التقادمبعدالإثبات

عشربخمسةالتقادممدةبتحديد(1662:)المادةالمجلةاخذتوقد

سنة،وثلاثونستفيهالمدةفإن،الوقفعداما،الحقوقجميعفيعاماً

سنين.عشرفيهافهيالأميريةوالأراضي

دعوىيسمعوالابأنولاياتهمجميعفيقضاتهميأمرونالسلاطينوكان

عنعابدينابننقلهكما.والإرثالوقفسوىعاماًعشرخمسةمضيبعد

الأربعةالمذاهبمنفتاوى)الحامدية(فيونقل.والنظائر(5)الأشباحاشية

مظهرالإسلاميالفقهفيالقضاءلأنوهذا،المذكورالنهيبعدسماعهابعدم

الحصكفينقلهكما،وخصومةومكانبزمانيتخصصوهو،لهمثبتلاللحق

.السعودأبيعن

أهلمنالمتأخرينأنللعتابي(الفتاوى)جامععنعابدينابنونقل

المدعييكونأنإلا،سنةوثلاثينستبعدالدعوىتُسمعلا:قالواالفتوى

عنالطحطاويعنونقل؟وليلهماوليسمجنوناً،أوصبياَ،أوغائباَ،

يخفىلاثم:عابدينابنذلكبعدوقال،سنةثلاثينبعدتسمعلاأنهاالخلاصة

تسمعفلاالفقهاء،منمنعهوبل،السلطانيالمنععلىمبنياًليسهذاأن

بسماعها.السلطانأمروإن،5بعدالدعوى

إلىبالنسبةهوإنما،التقادمبسببالشريعةفيالمنعأنيبدوتقدمومما-

ثابت،قديموهو،ديانةباقفإنهنفسهالحقأما،فقطقضاءالدعوىسماع

حقاَيسقطولا،ملكيةالزمنمضييكسبفلا.الإبراءأوبالأداءإلالايسقط

كانواالذين،الرومانعنانحدرتالتي،الغربيةللتقنيناتخلافاَمشروعاً،

منها.اشتقتالتيوالقوانين،الزمنبملكيةالحقيكسبون

:هذافيالشرعيةالنصوصومن
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.(881:لبقرةا1بِألبَظِلِ"بَينكَمُأتوَمُموَلَاتَاكلُؤأ":تعالىقوله-1

واْصحاباحمدرواه!تؤديهحتىأخذتمااليد"على:وحديث-2

الأربعة.السنن

شرعي.سبببلااحدماليأخذأنلأحدلايجوز:3-وقاعدة

الضررعنالتعويضطلبفي5دعواالمضرورلوترك:نقولهذاتقررإذا

بعدبطلبهالدعوىإقامةفيحقهسقط،أكثرأوعاماَعثرخمسةبهلحقالذي

عليهويجب،الفحازذمةفيفباقالتعويضفيالحقأصلاما،قضاءالمدة5هذ

.(1)الدعوىوسمعت،التقادمانهدمبهأقرلوحتى؟ديانة5وفاوْ

:الكتابوصف

.الفهارسمعصفحة)228(فيالكتابيقع-

.فقرة2()59الكتابفقرات-عدد

اَبمنهـ/1041الحرامالقعدةذيمن)13الكويتفيالمقدمة-كُتبت

من2)1الجمعةالكويت-السالميةفيالخاتمةوكتبت.(م8191أغسطس

.(م2041/18/12/8191الخيرصفر

الإسلامي-التراثمكتبةفيم(8391هـ-14)30الأولىالطبعة-

.(م8691هـ-041)6ثانيةمرةوصورتهاالكويت

!!كي

هوامشها.مع،561-631ص،الكتابفيانظرها(1)

69



والقانونالشريعةفيوموجباتهالزواج:كتاب-6

:الكتابقصة

الشريعةكليةطلبةعلىالمؤلفألقاهامحاضراتالكتابهذااصل

الشخصية،الأحوالمقررضمنالكويتجامعةمنالإسلاميةوالدراسات

صُرفثم،الثلثحواليالشيخفكتب،كتابفيمنقحةطبعهاالقسمُوطلب

الأزمةثناءأواتمها،المقرراتوتوزيعالمناهجفيوتغيراتوأعمالبأعباءعنها

سعيدأمتبركاً(الشويخ)جامعفيوهو،عليهاتوفراعمالضمنالعراقمع

.()1الداميةالفترةطيلةوالملاحظةوالخطابةوالإمامةالأذانشعائرعلىبقيامه

:الكتاباْهمية

معالمعتبرةالإسلاميةالمذاهببينالمقارنالفقهمننموذجالكتاب

.الزواجموضوعفيالكويتيالقانون

:الكتابميزات

فيوغيرهاالأربعةالمذاهبمنالمعتبرةالفقهيةالاختلافاتمعرفة-1

بموادمقارنةبهايلتحقوماالزواجموضوعاتفيالرئيسةالمشتهرةالمسائل

سهل.وأسلوب،قريبةلغةفي،الكويتيالقانون

بجانبالكتابمنهايخللمالتيالبديعةوالحكمالتعليلات-2

.الأحكام

-21هص،الخاتمةفيالكتابهذاكتابتهأثناءالشيخحالقراءةإلىارجع)1(

216.
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للحق.مخالفاَراَهإنالقانونمعارضة3-

فيه.والبراعةالفقهتذوقعنتنئمُالتي-الترجيحات4

لشواهد:ا

:الكتابميزاتعنذكرنالمانماذجنذكر

لأولى:االميزةعن-

شمولهعلىشاهداَتعطيكالكتابصفحاتمنجانبعلىاطلاعةاي

وسهولته.ودقته

الثانية:الميزةوعن-

مايلي:للأحكاموالتعليلاتالحكمهذهمنوردفما

.(46-)63ص.القريباتزواجتحريمفيالحكمة-

.8(-184)ص.الزوجاتتعددحكمة-

.ص)86(.المسلمغيرمنالمسلمةزواجتحريم-حكمة

.(12-4ص)123.المهروجوب-حكمة

فيالمشهورإذ؟كهذاكتابفيمجموعةتجدهاانوندر،كثيرةوهي

أسرارها.علىوالغوصالتعليلاتهذهمنالتجردالفقهيةالكتب

مثليُقزبَأن،وغيرهمالجامعاتلطلابيكتبمنبكلنهيبونحن

وثقتهم،نفوسهمفيإيجابيةآثارمنلهالما،الأحكاممعمشفوعةالحكمهذه

المأخذ.قريبةبلغة،روائعهاوتجلية،الحكم5هذبأمثالستزدادالدينبهذا

الثالثة:الميزةوعن-

المصالحمعيتعارضمماأكثراوجزئيةفيالقانونمعارضةعنواما

بالواقع،والبصر،الشرائعحكمومعرفةالفقهبينيجمعمنإلايعرفهفلاالعامة

ذلك:علىمثالاَوأذكر
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:بالرضاعالمصاهرةحرماتإثبات

الذيالكويتيالقانونعلىاعترضمنجملةمن-اللهأكرمه-شيخناكان

.(بالرضاعالمصاهرةحرماتتثبتالاأنهعلى(ب:ف16:)المادةفينص

والإماميةتيميةابنمذهبهوإليهذهبتماأنالإيضاحيةالمذكرةوذكرت

وهذا-:اللهأكرمه-قولهالردّمعرضفيوجاء.والهادويةالزيديةوبعض

:وجوهمنمنتقدالكلام

الثلاثةالأئمةمذهبوهو،الدولةمذهبوهو-المالكيةمذهبإن-1

هذهتجتمعولا،إجماعوهذا،رضاعاًبالمصاهرةالتحريمئبوتهو-الاخرين

الضلالة.علىالمعتبرينأئمتهافيممثلةالأمة

المجتهدين؟الألْمةلإجماعمخالفةً،المذكورينالفقهاءمذاهبإن-2

الجماعة.معاللهويد،الحالهذهفيجانبهمفيالحقيكونأنيظنولا

كانهـان،مامسألةفي،الأربعةالمذاهبمنبمذهبالأخذيسفَمقد3-

عنهيعدلئم،مامسألةفيالحكمعلىالأربعةيُجمعأنأما؟أكثرهمالمخالف

هذهنَقْلَوانسيمالا؟ونظرتوقفمحلفهذا،يخالفهممنمذهبإلى

عنه.الرجوعلاحتمال،والتوثيقالاطمئنانكلعلىبباعثليسالمذاهب

الاحتياطينبغيوهذه،والفروج9سرباتتعلقالمذكورةالمسألةإن-4

والورع،المخالفات5هذمنوخلاصمندوحةوهناك،كثيراتوالنساء،فيها

الحسنيقولكما-الورعالدينوعماد؟الجمهوربمذهبالأخذيقتضي

.-تعالىاللهرحمه،البصري

(42:لنساءا1"داَلِحُغمَاوَرَألَكمُوَأصِلَ":تعالىقولهفيالعمومأما-5

يصمحفلا"النسبمنمايحرمالرضاعمن"يحرم:حديثبمثلمخصوصف!نه

شعذ.منلاإالأصوليينجمهرةعنداللقببمفهوميعمللالأنه،بمفهومهالعمل

نفيهيقتضيلا،شيءفيالحكمعلىالنصأن:الأصوليةالقاعدةأنكما

5.عداعما
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جاء،وغيرهاالقانونمشروعإلىوُجهتالتيالانتقاداتهذهأجلومن

:)16المذكورة،المادةنمنُفكان،رضاعاَالمصاهرةحرمةب!يجابالقانون

اهـ.0(1()بالرضاعالمصاهرةحرمات)وتثبت:هكذا(ب:ف

الرابعة:الميزةوعن-

:الكتابأهميةتبينالتيالمعتبرةالترجيحاتعلىالأمثلةمن

.86(-)85ص.كتابيةيتزوجلاانللمسلمالأولى-

.(1)28ص.القانونأخذوبه،المهرلأقلحدلا:قالمنقولترجيح-

50!ثرحدولاأي5(!ثر)ولا:القانونوزاد

زماننافيالشأنهوكما،بالمهورالمغالاةلكن:بقولهشيخناويعلق

والمخادنات،الفاحشةوانتشار،التعنيسإلىيؤديلأنهحميد،غير5مكرو

الأسر.بناءفيوالزهادة،المجتمعوتمييع،الفاجرةوالمخاللات،الفاسقة

يكدرهاماالزوجيةحياتهفيثوب،للزواجالاستقراضإلىالزوجيضطروقد

بها.احاطالذيالنكدمنتخلصاَ،هدمهالىإأويؤدي،بسببهويشقى،عليه

.المهر()2(امرتسهيلفياحاديثثلاثة-اللهأكرمه-اورد)ثم

الخطبة:عنالعدولعلىالمترتبالضررضمانفينفيستحقيق

علىضررترتبإذانقولفماذا؟المعاصرةالنفيسةالتحقيقاتمنهذا

.؟يعوضومن،الخطبةعنالعدولعندالمخطوبةأوالخاطب

التعويض،بعدمقالومنبالتعويضقالمنقول-اللهأكرمه-ذكرفقد

المعنويوبين،عنهالتعويضفيوجبالماديةالأضراربينالتفريقيرىومن

تفصيل.وفيهعنهالتعويضيرىفلالأدبيوا

)1(

)2(

.الكتابمن7374-صانطر

.الكتابمن1-62128صانطر
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بحكمفيهاأتىوأنه-اللهرحمه-زهرةأبيالإمامالشيخقولعلىأثنىثم

الطرفين؟لكلاحقذاتهفيالخطبةعنالعدولأنرأىإذ،موفقاجتهادي

نا:الفقهقواعدفيجاءوقد؟ممارستهفيقطتعويضعليهيترتبلاوالحق

.الضمانينافيالشرعيالجواز

لا،المخطوبةإضوارفيتسببقديكونربماالخاطبأنشيخناوأثبت

فيتسببتربماالمخطوبةوكذلك،منهاَخرعملبسبببل،العدولبمجرد

منها.اخرعملبسبببل،العدولبمجردلا،الخاطبإضوار

عنالعدولمجردغيرفيهدخلللخاطبماالتعويضيستحقفالذي

إذاما؟جهتهاومن،العدولحصلثم،الجهازمنخاصاَنوعاَكطلبه؟الخطبة

عنالعدوليكونلابأنمشروطوأنه؟العدولحصلثم،المنزلتأثيثطلبت

مثالينوذكر،عدولهعلىالمترتبالضرريُضمنلافإنه،شرعيلمبررالخطبة

.()1وجانبهجانبهافي

:الكتابوصف

الكتابفقراتعدد.الفهارسمعصفحة)223(فيالكتابيقع-

القعدةذيمن)25الكويت)الشويخ(فيالمقدمةكتبت.فقرة)018(

عشاءيبينأيضاَ)الشويخ(فيالخاتمةوكتبتم(4991)أيار(مايو144/15

.م(51991//هـ-114113)الحرامالقعدةذيغرةالإثنين

الإسلامية،المنارمكتبة-(م4991هـ-141)5للكتابالأولىالطبعة-

الكويت.

)1(

!!!

فيبهاالابتلاءيكثرالمسألةوهذه31،34-ص،الكتابفيالتحقيقهذاانظر

نأبعدوهجران،الأسرتينبينخلاف-وياللأصف-وينثا،المعاصرةالأسر

ومخطوبة.خاطببينكان
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والقانونالشريعةفيومذاهبهالطلاق:-كتاب7

:الكتابأصل

الشريعةكليةفيطلابهعلىالشيخألقاه!محاضراتالكتابهذاأصل

عامالأولالدراسيالفصلخلال،الكويتجامعةمن،الإسلاميةوالدراسات

بطلبللطباعةواعدَّه!فنقّحها.م)1((8691-و)8591هـ(14-6014)50

الجامعة.إدارةمن

،المعتبرةالفقهيةالمذاهبإلىيشيرأن-الله-اكرمهالشيخواشترط

مشَتإذاالمذاهبمنغيره!إلى،الكويتيالشخصيةالأحوالقانونوموقف

.القانونبهاأخذاو،الحاجة

:الكتابأهمية

معالمعتبرةالفقهيةالمذاهببينالمقارنالفقهمننموذجالكتاب

.الطلاقموضوعفيالكويتيالقانون

:الكتابميزات

فيالرئيسةالمشتهرةالمسائلفيالمعتبرةالفقهيةالاختلافاتمعرفة-1

مااوجزفي،الكويتيالقانونبموادمقارنةبهايلتحقوماالطلاقموضوعات

.العباراتمنيكون

الإلهية.للتشريعاتوحِكَمتعليلاتمنالكتابيَخْلُ-لم2

.القانونموادمنمادةمعتعارضولو،الحقإظهارفي3-الجراة

أيضاَ.الحقوقفيودؤسه(1)
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الكثيرين.خالفولوترجيحأوقولاستحسانمنالكتابيَخْلُ-لم4

هد:لشواا

الميزةعنفأما؟ذلكعنتكشفشواهدُميزاتمنقدمتُلماوإليك

ودقتهشمولهعلىتدلالكتابصفحاتمنجانبعلىاطلاعةِفأيُ،الأولى

وسهولته.

الثانية:الميزةوعن-

جوازوعدم،الرجلبيدالطلاقجعلحكمةعنالشيخذكرهماذلكفمن

الشيخويستنكر.مهمةمسألةوهذه12(.-ص)01انظر،القضاءبيدجعله

بهللمعمولتبعاَلذلكيدعومندعوةمنويأسف،للفضاةالطلاقجعلدائماَ

لدىأنصارمنلهاالدعوةهذهوجدتْومهما:ويقول،والنصارىاليهودعند

يلي:لما،مرفوضةفإنها،البسطاء

من،وخاصتهمعامتهم،الرجالجميععلىحكماَذلكفيإن-ا

أخصفيالتصرففيعليهموالحجر،الأهليةبنقص،العلموذويالمثقفين

الزوجية.تهمعلاقاوهي،شؤونهم

ساحاتفيالأسروتجريج،الأستاروهتك،الأسراركشفوفيه-2

نطاقفي،الزوجينبينالإصلاححصرالذي،الشرعيقرهلابما؟القضاء

مِّنوَ!كَماأفلِأءمِنصَكَعأفَاَبفَثُوابَن!نِهِمَاشِقَاقَضِفتُضوَإِق":وقالأسرتيالما

.135:النساء1أهلِهَأ"

ونفور،حقد،من،نفسيةأموراَالطلاقأسبابمنهناكانكما-3

علىدائماَحكمهيبنيالذي،القضاءأمامإثباتهإلىسبيللامما..وكيد،ومكر

.الحواستحتتقعالتيالظاهرةوالأدلةالبينات

الكتابفيالشرعيةللنصوصمخالفالقضاءبيدالطلاقجعلدهان-4

أمتنا،عليهجرتلمامخالفانهكمافقطللرجالالحقهذاتجعلالتيوالسنة
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العكسعلىبل،وقوعهكثرةمنتخففلمتبنَتهالتيوالدول.وخلفهاسلفهافي

العظيم،ربنااللهوصدق،مضاعفةأضعافاًوقائعهمنضاعفت،تماماًذلكمن

لئب"لآَاَأُؤلُوايَذَكأُإنَماَهُرَأَغغكَمَناَقئزيِكَمِنإلتكَانُزِلَئعدُأَئم!أَفمًن!":قالحيث

.(1()91:لرعداا

الثالثة:الميزةعن-

فينصالذيالقانونعلى-اللهأكرمه-الشيخاستنكارعلىمثالأنذكر

منجزام.يكونأنالطلاقفي)يشترطأنهعلى(013)المادة

الطلاقوقوععلىالأربعةوالأئمةالسلفجمهوررأيالشيخوأثبت

الحملمنهالمقصودأكانسواء،مطلقأعليهالمعلقالشرطوجودعند،المعلق

وأن،لغيرهماأمالزوجينلأحدفعلأأكانوسواء،منهالمنعأم،الفعلعلى

.القانونمستندوهو،الشيعةوبعضالظاهريةمذهبهووقوعهعدم

5:ردفيقالومما

والتابعين،الصحابةإجماعيخالفبمايُفتىأنالسهلمنليسلكن

فيالسلفمارسهالذيالطلاقمننوعيُلغىانولا؟وغيرهمالأربعةوالأئمة

نكير.غيرمن،القرونخير

العملعلىالأمةاتفقتمابإلغاءعلاجهاليسولكن،حقألمشكلةإنها

بوسائل،المسلمينوإفهام،الإسلاميةالثقافةونشر،الدينيةبالتوعيةولكن،به

الطلاقأن،والجامعاتوالمدارس،والجوامعالمساجدوفي،كافةالإعلام

،زعافسموأنه،بهإلامنهايتخلصلالضروراتعلاجوأنه،اللهإلىبغيض

القليلبالقدرلاإمنهيتناولفلا،الأولادوبعثرة،الأسروتمزيق،الندامةيورث

الملجئة.الحاجة-عندالقليلمنالأقلأو-

.-12ااصر:)1(
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وأ،بالطلاقيحلفمنبضربالتعزيراستحسانعلىأمثلةالثيخوذكر

فيهمماوغيرهاالسياسيةحقوقهممنبحرمانهمفيهالمسيئينعنبالإعلان

زاجر.

فلا،السلفمارسهعمليأأدبيأأسلوبأاْحيانأالطلاقتعليقسيبقىوأنه

.(1)ئهلغاإعلىنقدر

الرابعة:الميزةوعن-

الزوجينبينالتفريقفيالسابعالفصلفي5ماذكرالأقوالاستحسانفمن

وأمذاهبأربعةوذكر،الإنفاقلعدمالتفريقعلىالكلامعندبالقضاء؟

طرأ"إذا:يقولالذي-اللهرحمه-القيمابنرآهمامنهاورجح،اتجاهات

غزَهاوإن،التفريقطلبفيلهاحقفلا5،ب!عسارعالمةتزوجتهأوالعسر،

."الفسخطلبحقلهاكان،فتزوجته،بيساره

اللهرحمه-القيمابنمذهبكانوربما-:الله-اكرمهشيخناوقال

ومسالك،الفقهإلىوأقربها،وأعدلهاالأفوالانسب،المسألةهذهفي-تعالى

،الإمامالاْستاذُالعصر،فقيهشيوخناشيخويفول.أمتنامنالصالحالسلف

بمكارموألصقها،المذاهبأعدلهو-:تعالىالله-رحمهإبراهيمأحمد

.)2(الاحتياطمنمافيهمع،الأخلاق

المعاصرين:منالكثيرينيخالفماترجيحهمنوردومما-

جمهوربرأيعملاًواحدبلفظالثلاثطلاقوقوععلىتاكيدَههنانذكر

الإماميةإلايخالفلموأنه،المتبوعونالأربعةالأئمةراسهموعلىالفقهاء

واحدةطلقةإلايقعلاواحدبلفظثلاثاًزوجتهالرجلطلقإذاوقالواوالزيدية

القيم.وابنتيميةابن5واختار

)1(

)2(

.93-43ص،الكتابفيالمعفَقالطلاقحكمانظر

.-6668ص،الكتابفيالإنفاقلعدمالتفريقانظر
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بقوله:وختمالجمهوررأيعلىادلة-بستةالله-أكرمهشيخناوجاء

ومنوالتابعينالصحابةمنالمجتهديناكثرعنالنقلثبتوقدهذا؟

عمربهوخاطب،منكرعليهمذلكينكرولم،مجتمعاتيقعنلثلاثاأن،بعدهم

لمجؤاللّهرسولحياةفيالعملعليهكانمايعلمكانمنوفيهم،الصحابة

قالكماإ؟الحجةبهتجب"إجماعاَمنهمذلكفكان؟ينكروهولم5،فوافقو

.(متبعيهم)1منولا،الأربعةالأئمةمنأحدفيهيخالفلمولهذا؟الطحاوي

اسف:كلمة

المحركأوالواعظبالكلامالنحوأوالأصولأوالفقهيُطَعّمكعادتهشيخنا

آثارعنالكلامعند)اللقيط(فيقالمماكلماتهناوأنقل،والعملللعلم

:لأقاربوا،والأولاد،الزوجةفي:الطلاق

انتشاراَثارلأنهم؟الإسلاميةالبلادفياللقطاءيكثرأنالمؤسفومن

تطبقتكادولا،الدولبعضتبيحهالذي،الجنسيالاختلاطوشيوع،الفواحق

مؤسساتالدولمعظمفيفأنشئتقليلاَ؟إلا،تمنعهالتيالشرعيةالمؤيدات

سبللهموتيسر،برعايتهموتُعنى،الكريمالعيشلهمتوفرباللقطاء،خاصة

.)2(بدقةإنتاجهمعلىوتشرف،المنتجالمفيدالعملروحفيهموتبث،المعرفة

)1(

)2(

:الكتابوصف

.الفهارسمعصفحة()151فيالكتاب-يقع

.فقرة)235(الكتابفقرات-عدد

(م1/2/68691هـ/ا604شوالمنا)4الكويتفيالمفدمة-كُتبت

.-9123ص،واحد(بلفظالثلاث)طلاقعنوانتحتالكتابانظر

.الكتابمن171ص
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هـ/ا604الاخرربيعشهرمن01))الشويخ!الكويتفيالخاتمةوكتبت

.م!2212/8691/

نشر-الفيصلمطبعة-ام!869اهـ-4)60للكتابالأولىالطبعة-

الكويت.-المنارمكتبةوتوزيع

!!!ل!
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الفقهيةالمذاهب:كتاب-8

عصرنافيالقائمةالأربعةالفقهيةبالمذاهبموجزتعريف

المذاهبمنوبغيرها

:الكتابقصة

الإسلاميةالبيوتعلىالغيرةأهلبعضعند(البيت)كتإبفكرةنشأت

نأعلى-والغايةالفكرةإسلاميةبعد-تثترطسلسلةلإخراج،الجيلوأبناء

:الكتابيكون

عنه.لايُستغنى-ضروريا1َ

يعالجلأنه،الناسمنعددأكبرنفعهيعم،للاهتمامجاذباَ-2

هامة.موضوعات

.الفائدةويعطيالحاجةيسد،3-مفيداَ

.الموضوعجوهرعلىويركز،والخلافاتالاستطراداتمن-خاليا4َ

والخط،الحسنالإخراجمع،التكلفةوقليلوبسيطاًمختصراَ-5

الواضح.

.(الفقهية)المذاهب:عنوانتحتشيخناكتبهماهوالأولالكتابوكان

:الكتاباهمية

ازدهرتأنإلىالرسالةعهدمنذالإسلاميالتشريعلتاريخخلاصةهو

الأربعةالأئمةمنإمامكلعننبذةذكرمع،المشهورةالفقهيةالمذاهب

خلاصةبذكروختمه،مذهبهانتثاروعنتلاميذهوعنأصولهوعنالمتبوعين
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المذاهبوعنالإباضيةمذهبوعنالشيعيةالمذاهبعنموجزة

منه.المتوخاةالغايةيحققمبشطدقيقعلميبأسلوبذلككل.المنقرضة

:الكتابوصف

صفحة.)236(فيالثانيةطبعتهفيالكتابيقع-

.فقرة(151)فيالكتابيقع-

اهـ-404النبيربيعمن)12)الشويخ(الكويتفيالخاتمةأرخت-

ام(.17/12839/

الثاني()كانونينايراهـالموافق504الأول)ربيعالأولىالطبعة-

ام(.859

مطبعة-الكويت-للنشرالشعاعشركة-البيتمكتبةلجنةمنشورات-

.--الكويتالإسلاميةالفيصل

عامقيمةكتبسلسلةضمن،بدمشقالقلمدارفيالثانيةالطبعة-

.م002اهـ-ا422

م!6!كؤ
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الفقه:أصولفيب-

تمهيد:

كتبهوما،وتدريساَدَرْساَالأصولفيالطويلالباع-اللهأكرمه-لشيخنا

.5وأسراردقائقهعلىوغوصه،العلملهذاهضمهعن-يعبرقفتهعلى-ذلكفي

بهوبرعالعلماء،بهتميزماأنفسمنهوالعلمهذابأناعتزَولطالما

.الأذهانعنهوتفتمت،العقولابتكرتهمما،الفقهاء

صدرفيالعلمهذامكانةمنشيءلنايتبدَىالشجونهذهخلالمن

.()1المتينالأزهريضيخنا

وتدريسهاقراءتهافييتأئقاصوليةقطعةشرحإذاتراهكنتَولذا

ساَمة.دونعليهويقبل،بهيتلذذلطعامكالمستطيب

واشكلت،الأصوللدروسبالتحضير-اللهأكرمه-لنايُصَرحوكان

نفسي:فيفأقول؟الدرسلتحضيرفرغتما-:تواضعبكل-فقال،مرةعبارة

يدرسانقبلويُحضر،التدريسفيعمرهارباعوثلاثةالسبعينالشيخجاوز

التبعة،هذهوثقل،الأمانة5هذلجلالمناالواحديعتنيانينبغيافلا؟الأصول

.!؟المادةهذهلتدريسوبخاصة

:الأصولفيالشيخكتاباتاهمالاَنولنذكر

)1(
نأذكروقد،6-هص،(الأحكامبأصول)الإلمامكتابهمقدمةفيقالهم!انظر

والعليا:الجامعيةالدراسةفيالأزهرفيمقررةكانتالتيالأصولكتبآهم

(،الحاجبابن)مختصر،للشاطبي)الموافقات(،للغزالي)المستصفى(

)مسلم،السبكيلابن(الجوامع)جمع،الشريعةصدر(التنقيحعلى)التوضيح

.الشكورعبدلابنالئبوت(
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الأحكامبأصولالإلمام:كتاب-1

:الكتابقصة

،والحقوقالشريعةكليتيفيللطلابكتبهامذكراتالكتابهذاأصل

الجامعي،والعرفالجامعةلإدارةتلبيةونشرهافحررها،الكويتجامعةمن

العلمي.التقدمطريقفيشيءلي!افكتابفييُلقىماجعلمن

:الكتابأهمية

تتناسبميسرةبلغة،الغالبفيالأصوليةالمباحثزبدةهوالكتابهذا

التخصيصوعلى-الكتابهذافصولبعضفيرجعوقد،الطلابعامةمع

فيكتبهأنسبقماإلى-النصوصألفاظمنالأحكاماستنباطبطرقيتصلما

الكتاب)مباحث:بعنواندمشقجامعةفيالشريعةكليةلطلابالستينيات

.(الأصولعلممنوالسنة

:الكتابهذافيالنفيسةتحقيقاتهمن

السكوتي:الإجماعفي-1

الحنفيةالتخصيصوعلى-الفقهاءجمهوررأييوافقبماالقولتحقيقه

كالإجماع،قطعيةحجةالسكوتيالإجماعأنإلى-الشافعيةومعظموالحنابلة

.سواء،القولي

قطعية،لاظنيةحجةالسكوتيالإجماعبأنيرىمن:مذهبينعلىورد

.وآخرونالشافعيةمنوالامديالحنفيةمنالكرخيإليهذهبماوهو

ذهبماوهو،حجةالسكوتيالإجماعبأنيرىلاالذي:الثانيوالمذهب
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.()1والشافعيةالمالكيةبعضإليه

العقليين:والقبحالحسن-مسالة2

مذهبيبينوسطاَكانواالذينالماتريديةمذهب-اللهاكرمه-الشيخرخح

صالححسنهوما،الأفعالمنان:مذهبهموخلاصة.والمعتزلةالأشاعرة

اللهينهىلأنصالحقبيحهوماومنها؟المصلحةمنفيهلمابهتعالىاللهيامرلأن

امرعلىموقوفكلهاالأفعالفيالحكملكن؟المفسدةمنفيهلما،عنهتعالى

لئه.لاإحكمولا؟ونهيهالله

الفترةأهلأنفعندهم؟تعالىبالئهالإيمان-ذلكمع-الماتريديةواستثنى

لمولو،عقولهمبمقتضى،تعالىبالثهالإيمانعليهميجب،حكمهمفيومن

لأنوذلك؟القيامةيوم،سبحانهبالخالقلكفرهمويعاقبون؟الدعوةتبلغهم

خالقه،بإدراكيستقلوالعقل،بحالالسقوط-نظرهمفي-يقبللاالإيمان

.الكونوخالق

إلىاهتدىالذيالطبيبتعالىاللهيعذبلاوكيف:قائلاَالشيخويتابع

والعالم؟الأنابيبوطفل،الصناعيوالتلقيح،الأعضاءوزرعالجس،تشريح

،المدىالبعيدةوالصواريخ،الفضائيةالمراكبواطلق،الذّزَةفجرالذي

فأنكر-كلهذلكمع-الحقعنعميثم،الأعاجيبوصنع..القنابلوانواع

وقدر،الخلقفأحسنوخلق،إبداعهفأحسن،الكونهذاأبدعالذي،الخالق

.التقدير)2(فأحسن

:والصفاتلأسماءافيالسلفمذهب3-

القراَنفيالمتشابهاتالألفاظعلىالكلاموعند،المتشابهمبحثفي

الشهيرين:المذهبينالشيخاورد،والسنة

من،المجتهدينوالأئمةوالتابعينالصحابةمنالسلفجماهيرمذهب

)ا-(

)2(

.الكتابمن51-94صرانظر

0الكتابمن001-69صانظر
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وإنما،وحقيقتهذلككنهمعرفةفيلأحدحظَلاأنه:والجماعةالسنةاهل

فلا؟تأويلهفيبحثبدون،اللهعلمإلىوالتفويض،التسليمفيهالواجب

يوجبونوهؤلاء؟كأعيننالاعينله:يقولونولاكأيدينا،لايدله:يقولون

."اللهإلا":قولهعلى7،:عمرانال1"اَلئَهٌإلا7تَأوِيلُئغلَمُوَمَا":اَيةفيالوقف

الراسخينأن،لمتأخريناوبعض،لمعتزلةامذهبوهو:نيلثاالمذهبوا

يليقلاعمااللهتنزيهويلائم،اللغةيوافقبما،المتشابهاتتأويليعلمونالعلمفي

المتشابهاتوظاهر؟مكانولا،وجهولا،عينولا،لهيدلاتعالىفالثه:به

،بالذاتوالوجه،بالقدرةاليدفتؤول،يحتملهبماالتأويلفيجب؟مستحيل

...اللهرحمةبنزولوالنزول؟اللهامربمجيءوالمجيء،بالرعايةوالعين

...والتمكنالاستيلاءبمعنىوالاستواء

فِى"وَاَلزسِخُونَ:قولهعلى،السابقةالايةفيالوقوفيوجبونوهؤلاء

قبله.ماعلىلااَلحِذِ"

اولىهذا،فيالسلفمذهبأنشكولا:بقولهمذهبهالشيخوقرر

الله:قولهملاإعنهمنقلوما؟عليهاالوقفومكان،الاَيةبسياقوأليق،واسلم

وقولةُ؟لابتداعبإووسمه،بهاتالمتشافيبحثمنعلىلإنكاروا،بمرادهاعلم

واجب،بهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلوم"الاستواء:معروفةفيهمالك

.()1بدعةعنهوالسؤال

)1(

!!!

هذافيالمسالةهذهإيرادعنالشيخواعتذر،الكتابمن802-702صانظر

لتتموالتوحيدالكلامبعلمتتعلقوهذه-فقهاصولكتابوالكتاب-الموضع

الخفيفيقابلالخفاء؟وباعتبارالظهور،باعتباراللفظأقسامبينالمقابلة

المحكم.والمتشابه،المفشَروالمجمل،النصوالمشكل،الظاهر
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الفقهأصولعلممنوالسنةالكتاب:مباحث-كتاب2

الموثقةشيخناعندالمخدومةالأصوليةالكتابةتظهرالمحاضراتهذه

طلابعلىتلقىوكانتوالترجيحاتالتحقيقاتوفيها،والمصادربالمراجع

دمشق.شريعةمنالثالثةالسنة

:والتحقيقاتالترجيحاتمننماذجبعضهـاليك

والدليل:المناقشةمع،الحنفيةإليهماذهبرخح:العامدلالةفي-1

فيافرادمنتناولهماجميعفيالعامحكمبإثباتالقائلونالجمهوراختلففقد

هيوهل،بمخصصالتخصيصقبل،بخصوصهفردكلعلىالعامدلالةنوع

وموجبهدلالتهانإلىالشافعيةومنهمالجمهورفذهب.فطعيةأمظنيةدلالة

.()1للخاصمساوقطعيأنهإلىالحنفيةوذهب،ظني

ليسانهبمعنىبعامليسالمنكربأنالشيخرخح:المنكرالجمع-2

الثلاثة،وهو،الجمعأقلفيمتيقنهووإنما،أفرادهاستغراقهفيظاهراَ

بعضهموذهب،الأصوليينأكثرإليهذهبماوهذا.منهاأكثرهولمامحتمل

.)2(للاستغراقالإطلاقعندانهإلى

عندالشأنهوكم!،الأصولعلمفيوالاستعارةالمجازبينفرقلا-3

.)3(البيانصناعةأهل

حيثوالنصالظاهرمنكلحكمفيالتفتازانيإليهذهبماترجيح-4

)2(

)3(

.-5795صانظر

.85-86صانظر

.124-123صانظر
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إذاماوهوالظنيفيدوقد؟الأصلوهوالقطعيفيدقدمنهماكلأًأنوالحق:قال

.()1الدليل5يعضدمماالمرادغيراحتمالكان

بنالكمالمذهبرجحالحظر(بعدالأمر)موجبعلىالكلاموعند-5

المذهبينوذكر.الحظرقبلمقرراًكانالذيالحكميعودبأنهالحنفيةمنالهمام

الحنفيةعإمةومذهب،للإباحةالحالة5هذفيبأنهالجمهورمذهب:الاَخرين

.حزم)2(ابنقولوهوللوجوبانه

الأمرأنرجحوالتكرار(العمومعلىالأمر)دلالةعنالكلاموعند-6

فأما.الواحدةالمرةيحققهماوأقل،بهالمأمورالفعلطلبعلىيدللاالمطلق

منالأمرصيغةيلابسممابل،صيغتهمجردمنيستفادفلا،التكرارعلىدلالته

.مذإهب)3(أربعةلمسألةا5هذفيالشيخوذكر.وصفأوبشرطكتعليقهقرائن

مسلكفيهاويسلك،شائكةأنهاشيخن!اعتبرالتيالمسائلمن-7

فهل،كثيرةوجوديةأضدادأوضداًبهللمأموركانإذاهل:مسألةالترجيح

.5؟)4(أضدادأو5ضدعننهياًالحال5هذفيبالشيءالأمريكون

الترجيحأنالسابقةالأمثلةمنورأينا،الكتابة5هذفيكثيرةوالترجيحات

بعضهمأوالحنفيةقالهلمايكونوقد-الغالبوهو-الجمهورقالهلمايكونقد

غيرهم.منلإماميكونوقد،جمهورهمخالفهـان

:الأصولكتابةفيالشيخاتجاه

علمكتابةفيطرقثلاثسلكواالأصوليينان-اللهأكرمه-شيخن!يرى

:لأصولا

)1(

)2(

)3(

)4(

.131-013صانظر

.02ه-302صانظر

.02-028هصمنانظرها

شيخناقالهماانظر،العلمهذاوشرف،الأصوليينبراعةفيهاتظهرالمسألةهذه

.923-423صمنأوردهامذاهبخمسةبينمنوترجيحه-اللهأكرمه-
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الأولى:الطريقة

بتحريروتمتاز،الثافعيةطريقةأيضاَوتسمى،المتكلمينطريقةوهي

سواء،والعقليةالنقليةوالبراهينبالأدلةوتوطيدهاوتنقيحهاالأصوليةالقواعد

خالفتها0أمالفقهيةالفروعاوافقت

اليسيرالجانبإلامنهاتستعرضفلا،بالفروعالطريقةهذهتعنىولا

التمثيل.أوالتفصيلأوالتوضيحبقصد

العلميالجدلإلىفيهاوالكاتبينالطريقةهذهواضعيعنايةوانصرفت

الاعتراضاتوتخيل،والمناقضةالمناقثةطريقةعلىالأصوليوالتحقيق

ذلك.علىمثالالثافعيورسالة،قلنا(قلت)فلاالفنقلةفيهاوكثرت،ونقضها

الثانية:الطريقة

العمليةالأصوليةالقواعدتكوينالطريقةهذهوميزة،الحنفيةطريقةوهي

عنها،تفرعتأنهاإليهمخُئلالتيأو،فقهائهماْحكامعنهاتفرعتالتي

وتقريرها.

عرضةكانتالفقهيةالفروعكتبمنالفقهيةالقواعداستخرجواوحين

كثرتثمومن؟الفروعمعفيهتتفقوجهعلىتستقرحتىوالتغييرللتبديل

لديهم.الفقهيةالفروع

فيهالأئمتهمكتبعلىأيديهمتقعلمانهمالفروعمنالقواعدبناءوسبب

لإيجادفاضطروا؟الثافعيةلدىالثافعيكرسالةوضوابطهاالأصولرسم

لديهم.المأثورةالفروعهذهعنهاتتفرعمسلمةقواعد

الثالثة:الطريقة

الماضيتين،الطريقتينبينتجمعوهيالمتأخرينبطريقةتسميتهاويمكن

عليهاوتطبق،والبراهينبالأدلةالأصوليةالقواعدفتحققمزاياهماوتستكمل

الفقهية.الفروع
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الأصولية.كتاباتهفيالشيخسلكهاالتيالطريقةهيوهذه

:لمحاضراتاهذهوصف

دمشقجامعةفيالشريعةكليةلطلابالستينياتفيالمذكراتهذهكتبت

1387م/1-6791689عامفيمصححةالثانية:طبعتانولها،الثانيةالسنة-

صفحة.)278(فيوتقعهـ(ا-388

منوهي(الأصولعلممنوالسنةالكتاب)مباحثمن:الثانيوالقسم

.927-372

الاَلةعلىيطبعولم،الشيخبخطمخطوطأزالما:الثالثوالقسم

.834صلىإوهو،الكاتبة

!!ي!
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الجامعيلأ-المُذكراتثانياَ

المادةفيلطلابهالأستاذيكتبأنعلىالجامعاتفيالعادةجرت

وكثيراً،تناسبهمالتيوالطريقةواللغة،فيهاهمالتيالمرحلةيناسبماالمقررة

رأيناكما؟كتابفيتطبعأن-أيديهمبينتكونالتي-الكتابات5لهذيُقئضما

الشيخ.كتبأغلبفي

فيالطلابمنكثيرخلقبهاوانتفع،تطبعلمالتيالمذكراتهذهومن

يلي:ما-أذكراللهأكرمه-الشيخفيهادزسالتيالجامعات

دمشق:-في1

.(الأصولعلمفيوالسنةالكتاب)مباحث:الأصولفيا-

علمفيالشيخمؤلفاتعنالحديثعند،الكتاببهذاعزفناوقد

.الأصول

الإسلاميالفقهفيالعبادات)أحكامفيمذكرات:كَتَبَالفقهفي-ب

(الصلاة)أحكام.صفحة()015حوالي(الطهارة)أحكام:بعنوان(العام

)احكام.صفحة(14)0حوالي(الصوم)احكام.صفحة()015حوالي

.(1)صفحة(041)حوالي(الزكاة

فيالثانيةالسنةمنهاجوفقالصرفعلمفيمذكرةكَتَبَ:العربيةفيبر-

)الأفعال:وعنوانها.(م1-5691669هـ/ا386-)1385للعامالشريعةكلية

)1(
الشيخوأخبرني،136ص،الصومأحكام:شيخنابخطمخطوطاًمنهارأيتُما

بالبافي.
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غايةفيوهي.صفحة)34(فيوتقع(،التصريفعلممنالمشتقةوالأسماء

بابها.فيالنفع

:الرياضفي-2

لطلابكتبها(،الشريفالحديثدراسة)منهج:الشربفالحديثفي

فيمقدمتهاوأزختصفحة08()فيوتقع،العربيةاللغةكليةمنالثانيةالسنة

علىوتشمل(م1/2/17291-1913سنةالحرامالحجةذي)5:الرياض

أحاديث.سبعةدراسة

.(أدبيةبيانيةدراسة:السنةمننصوص)دراسة

من1)9:الرياضفيومؤرخة،العربيةاللغةكليةمنالرابعةللسنةوهي

وهيصفحة(12)0فيوتقع.م(7491نيسانمن11هـ-4913النبيربيع

دراسةعلىتشملوهي(م7491-7391هـ/4913-)3913الدراسيللعام

.(1حديثالمعشرثلاثة

الحديث،راوي:علىاشتملتحيثمتميزةللشيخالحديثيةوالدراسة

الحديث،فقهالتعبير،فن،الأدبيالشرح،الإعراب،اللغة،موضوعه

.المؤيدات

المصطفىأحاديثمنلحديثلغويادبيشرحبذكراكتفيانرأيتوقد

.واللغويالأدبيللتذوقواضحاً-ايضاً-نموذجاًأعُدُه-جمحم

قال:قال-عنهاللهرضي-مالكبنأنسعنمسلمروايةمنالحديث

علىكاناحدكممن،إليهيتوبحتى،5عبدبتوبةفرحاًاشد"دثه:ىشَبرواللهرسول

راحلته0منفأيس،وشرابهطعامهوعليها،منهفانفلتت،فلاةبأرضراحلته

شدةمن-قالثمبخطامها،فأخذ5،عندقائمةبهاهوإذكذلكهوفبينما

الحديثوبجلالة،بهايليقبثوبالدراسةهذهإخراجبخدمةأتشرفأنأرجو)1(

.نادرةكتابةفهي،الجامعيةالدراساتفيحذوهاليُحتذى،النبوي
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."الفرحشدةمنأخطا،ربكوأناعبديأنتاللهم-:الفرح

لأدبي:االشرج

:-الأدبيالشرحعنوانتحت-شيخناقال

المبادرةعلىويحثهم،التوبةفيالصحابةيرغبأنع!ي!النبي"أراد

لهفانتزع،والفعاليةالأخاذيةمنكثيراًعليهايضفي،مباشرغيربأسلوب،إليها

يعيشونالتي،المتراميةالصحراءمنالتقطها،المألوفةحياتهمواقعمنصورة

واحاتها.بينعليهايتنقلونالتيوالناقة،أطرافهافي

عرضمجتازاًينطلقأنلهقدرأعرابياً،تمثل،خياليةالصورةكانت

السفر،لذلكوأعد،5مقصديبلغأنإلى5يكابد،شائقبعيدسفرفي،الصحراء

وماء(،جشب)1طعاممنالزادمنيكفيهماعليهاوحمل،القويةالنجيبةراحلته

.كافيسير

هدفهإلىمطمئناً،الفكرهادى،النفسرضيآمناً،يمشيكانوبينما

الطويلة،الرحلةهذهعلىتترتبالتيالنتائجاستعراضفيمسترسلاًالبعيد،

وتعدو،شديدنفورفيتشرد،الطيعةالوديعةبناقتهفوجئ،المغريةوالمكاسب

وأالصحراء،سحرقلبهاطرقكأنم!،كلهوشرابهطعامهمنعليهاحملهبما

أعماقه.فيتسبحالذيالمطبقالرهيبالسكوتذلكأو،البهيِّالضحىرونق

ذإ،وبينهابينهحيلولكن؟ومكناتهقوتهبكلليسترجعهايعدوفانطلق

منها،استيأسفلما،العدوعلىواقدر،الخطافيوأوسع،قوةمنهأقوىكانت

حرمنتظلهشجرةإلىدلف،والسهوبالكثبانخلف،ناظريهعنوتوارت

واهن،الأرضعلىبجنبهوالقى،ظلمنبقيةالصحراءلشجركانإن،الهاجرة

الذيالمحتومالمصيرفييفكر،للوساوسمستسلماً،الأنفاسمتقطع،العزم

هذ5فيرفيقولا،حياتهعلىفيبقييطعمهزادولا،فيركبلديهظهرلا،5ينتظر

)القاموس(0آدمبلااو،غليظ:وجَثِبجَثْب)1(
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فيويشاركه،عزمهمنويشد،بحديثهيؤنسه،الموحشةالمقفرةالمفازة

.تدبيرهوحسنبعونه،الأملبابلهويفتح،مصيبته

إذا،هالكأنهواستيقن،أقصاهالقنوطمنهوبلغ،اليأسبهاستبدفلما

رأسه،فوقعندهفوقفت،بهاقذفتابتلعتهاالتيالأرضكأن،إليهتعودبناقته

فأمسك،إليكعدتقدأنذاها:لهتقولكأنهامتدلياً،بلوحقلقوخطامها

بخطامي.

روحه،إليهردَتلوكماوانتعشانتفضحتىبهاالرجلبصرإنوما

ليشكراللهوانطلق؟يديهبكلتافأمسكه،خطامهافابتدر،اَمالهجديدمنوانبعثت

فيؤكد،المهلكالعصيبالظرفهذافيلدنهمنأرسلهاالتيالرحمةهذهعلى

المفاجأةوتعتعته،أذهلهالفرحةفرطلكن؟العالمينلربعبوديتهويقرر،يقينه

قالحين،الإيمانحقيقةيريدوهوالكفر،لسانهعلىفجرى،الخارقة

."ربكوأناعبديأنت"اللهئمَ:متلعئماً

منهجهإلىمخلصاًوإنابته،عبدهبتوبةوتعالىتباركالمولىفرحةإن

لهي،الملتويوالإثم،الضلالشعابفيالسادرتخوضهبعد،الحيويالسوي

ليه.إبعودتهاحياتهأنقذتالتي،قتهنابعودةالأعرابيهذافرحةمنأشد

التعبير:فن

قام:فقالالتعبير()فنبعنوانالأخاذالعذبالأدبيشرحهشيخناأتبع

لهانعرفنكادلاالتي،الأخاذةالفريدةالصورةهذهعلىالشريفالحديثهذا

فيالكبرىالبيانيةالطاقاتمننموذجاًفكانت،العربيأدبنافيأصلاًأونظيراً

.النبويالأدب

عناصرالقصة:ذلكمعفيها،مثيرةقصيرةقصةفيالصورةوصبت

المتابعة0فيالمرغبةالمهيئةالمقدمةفيهاأ-

.المحيرةالمثيرةالعقدةوفيها-ب
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المنقذ.المفاجنالعجيبالإلهيالحلذلك!-وفيها

تسلسلمن:القصصيالأسلوبخصائصايضاًالقصةفيوتبدو

المقصد،وشرف،الألفاظووضوح،التراكيبويسر،التعبيرهـاشراق،الفكرة

.العبرةوسلامة

فيوالحياةالحركةوبثوالتأثير،الإثارةقويغنيالقصةواسلوب

فيسريع،المشوقوالتتبعبالاستماعمغركذلكوهو،المتناولالموضوع

اعماقه.فيالأفكاروإرساء،القلبشغافلمس

بيئية،المنتزعسهلةقريبةانهاالتصويريةالقصةهذهفيالواضحومن

والقارىالسامعفكرتشدولم،الخيالنسيجفيتغربلم،والعنصرالمصدر

.الاَفاقالعميقالفضاءمجالاتإلى

كماالواقعترسمفهي،والجوانبالفصولمتكاملةصورةايضاًوهي

كلما،الدقيقةواحوالها،النفسبخوالجايضاًوتوثميه،الأحداثفيهتجري

الواقعة.فيالمتلاحقةبالأحداث،القصةوبطل،المشكلةمعانينفستأثرت

المعنىوابرزتغرضها،التمثيليةالتشبيهيةالصورةهذهادتوقد

ورسخته،الصادقةتوبتهعن-وتعالىتبارك-المولىرضاعظيموهو،المراد

السامع.ضميرفي

هذامنالمرادفيالحديثهذاشرحهفيعلانابنترددهناومن

التصوير:

غاية.يكونأنإمافهوأ-

بل؟التركيبمفرداتإلىنظرغيرمن،عقليمركبتشبيههواو-ب

ونهايته.غايتهفتكون،المجموعمنالزبدةتؤخذ

ثم،بهللمشبهالتيالحالاتللمشبهيموهمبأن،تمثيليتشبيههواو-!

يناممبه.مامنهالهينتزعهو
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نأ:فالحاصلقائلاً:بينهاوترديده،الاحتمالاتهذهعلىعقَبثم

أرضى.:()افرح:بقولهالمراد

بعضإلىنشير0.الحديثهذافيللقصةالدرسيةالتعليقاتهذهوبعد

فيه:التيوالبيانيةالمعنويةالظواهر

ولاشكهناكوليس،الحديثبهصدركماالابتداء،بلامالتأكيد-1

أنفسهم.فيالرضىمعنىلترسيخهوإنما،تنزيل

يدل،معنوياًحقيقياًامأكانسواء(راحلته)على:قولهفيالاستعلاء-2

الحفظ.فيالتقصيروعدم،التمكنعلى

:ألوانفيبرزوقد،المعبرالمصورالتقييد3-

قوله:في-المرجوحالاحتمالعلىالإضافةأو-بالصفةالتقييد-أ

.زرعولاماءلاحيث،والرحببالسعةموح،(فلاة)ارض

بفرطيومئوهو(وشرابهطعامه)وعليهافيمراراًبالحالالتقييد-ب

الدقةمنمزيد()قائمةوفي؟بالاستسلامإيحاء(أيس)قدوفي؟المشكلةتعقد

.يراممااتمعلىكانتالتي،العودةتصويرفي

لإخلاصاعلىلالتهلدجداًم(هايتوب)حين:قولهفيبالظرفب-التقييد

.والفرحالرضىمبعثوهو،للتائبغرضماغيرمن،5وحددئه،التوبةفي

القربوصففيللدلالةمتتم،5()عند:قولهفيبالظرفالتقييد-وكذاد

عليهكانتمابأحسنيوحيان)قائمة(قبلهالحالمعالظرفوهذا،القريب

جهداً.الاستعادةفييبذللمالذي،الإنسانلذلكالفرحغايةفسببت،العودة

من5اعدماجميعأنيفيد(وشرابه)طعامه:فيبالإضافةوالتقييدهـ-

الكارثة.وخنقت،الخطبفدحهناومن،عليهاكانوالشرابالطعام

الخاصة:بدلالتهالتتضح،الكلماتبعضاختيار-أحكم4
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كسروصعوبة،الركوبقوةعنتفصح،القويةالناقة()فالراحلة-ا

انفلاته.بعدوارتجاعه،شروده

إلىوالتسليم،النهايةإلىوالإخلاد،اليأسعنمنبئ()الاضطجاع-ب

الجهد.بذلبعد،الأقدار

بعدجاءتفقد،موضعهافيوهي،الخارقةالمفاجأةعنتعبيرذ()1!-

.يتمناهحالاحسنعلى،اقصاهالمنكوببالانساناليأسبلغان

بجماعكانفلعله؟وشدتهالأخذقوةعلىتدل)بخطامها(في)الباء(-د

منكانمابمبلغيوحيوهذا؟بعدهماانفلاتلاوالتصاقاَإمساكاَوكاناليد،

قبلاَ.للخطرتعرضتانبعد،بالحياةالتشبث

النفس.فيواستقرارهاليأستحققعلىثابتةدلالةلها)قد(هـ-

،الفرحتصويرفيقمةربك(،واناعبدي)انت:قولهفيالكناية-5

الدهشة،وملكته،عقلهالتاث،الفرحثدةمنالرجلإن:تقولانتريدكأنها

.مذهولمدهوش،الكلاممختلطفهو،فلبهوبينلسانهبينالاتصالوانقطع

نابعدُفلنتصور؟الكنايةهذهمناكثرالفرحكميةعنيعبرمانجدولا

ايضاَ.ذلكفوقهي،إليهبتوبتناربنافرحة

فصلولهذا،للبيانهو(الفرحثدةمن)اخطا:قولهفيالاصسّناف-6

فبين،للبيانالجوابفجاءالخطا،سببعنالسؤالوقعكأنه،قبلهعما

.الاتصالكمالشبهالجملتين

متسم-واضحهوكما-الحديثاسلوبانإلىهذابعدونشير-7

القصة.خلالمنالوعظإلىمتجههوإذ،يفرضهوالمقام،بالإسهاب

،والفرحوالراحلةكاليأس:الألفاظبعضتكرارفيالإسهابوبدا

.المصورةالمقيدةالجملمنمزيدمن،ذكرناالذيفيوكذلك

124



للرجلحدثما:أولهما؟اثنينموطنينفيالإيجازبدافقد،ذلكومع

مناتخذماالاَخر:.مشيأأوركوبأ،منهامتمكنوهو،الراحلةانفلاتحين

هـان؟أعقابهافييهرولونهض،سقطفقد،راكبأيكنف!ن:لاسترجاعهاتدبير

خلفها.يعدوخطاهاستحثفقد،فتسربتماشياَيكن

بهوتوحي،الظرفيستوجبهممالأنهإيجازاَ،ذلككلحذفوقد

.(")1خيالهفييشاءكمايتصوره،للقارىفليترك،البديهة

الكويت:3-في

.العامالإسلاميالفقهفيالعباداتأحكاممن-المقتطف

عُينرمنذبهوينتفعونوغيرهموالحقوقالشريعةلطلابيكتبوالشيخ

.(م0002ديسمبرإلىم0891سبتمبر)13فيالكويتفي

!!!!ه

.3604-ص،أدبيةبيانيةثراسةالسنةمننصوصدراسة)1(
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لبحوثا-لثاًثا

مخطوطاَ،مازالوبعضها،منشورةبحوثعدة-الله-اكرمهلشيخنا

عنها:يسيرةنبذةليكلىا،متعددةمجالاتفيوهي

منعنديفهو؟لخلاصتهوسأعرض:(باللغةالأصولعلم)صلة-1

بحوثه.اجلَّ

)الندوات(قسمفيعنهالحديثسيأتيالبحثهذا:(الضائع)الفقه-2

هيتوحسنمحمدالدكتورشيخنامعمشاركةندوةفيالعنوانبهذاألقيوانه

أهميته.عنتكشفلمحاتمع،هناكعنهالحديثفراجع-،اللهحفظه-

مجلةفيونشرمحكمالبحثهذا:وسطاَ(أمةجعلناكم)وكذلك-3

العدد-الأولىالسنةفي،الكويتجامعةفيالإيسلاميةوالدراساتالشريعة

شيخنا--وكان.221-98ص،(م8491نوفمبرهـ/ا04)5المحرم-الثاني

الكويتجامعةمنالإسلاميةوالدراساتالشريعةكليةفيأستاذبدرجةحينذاك

مجلتها.إدارةمجلساعضاءومن

والشيوعيالغربيالرأسماليالماديينللمذهبينمايبينالبحثهذاوفي

وخلودصلاحمنالإسلاملمنهجوما،والفطرةوالعدلللحقمجانبةمنالشرقي

المالوشؤونالاجتماعوشؤونالأخلاقومبادئبالعقيدةيتصلفيماوحق

عندما-الإسلام"إن:البحثخاتمةفيالقولإلىوخَلَصَ،والتعاملوالمِلْك

فيالحلولوتلتمس،الأحكاماستقاءفيالمصانةالأولىبنصوصهممثلاَيبقى

،والتابعونالصحابةيفعلكانمانحوعلى،فقطعندهوالأحداثالوقائع

الوسعفيهيستفرغالذي،النزيهوالاجتهادالشورىفيالمجتهدونوالأئمة

المشبعةالمُثريةالخصبةالتربةهوسيظل-ومرضاتهاللهحكمإلىللوصول
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في،والعرضبالطولالأرضاهليُصدرالذيالثجُوالمعين،الناسلحاجإت

وحياة،المجتمعوحياة،البيتوحياةالفرد،حياةفي،ومكانعصركل

عنوبعد،للدماءحقنوفي،المستوياتوأرقى،نطاقأوسعوعلى،الإنسانية

منولا،الطبقيةمنلاالمساواةومن،العداءمنلاالسلممنوانطلاق،التدمير

فياللهلخليفةالإسلاميصدرهاالتي،والماديةالروحيةالأسسومن،العنصرية

وَسَظاأُمَةجَعَفنَبهُخوَكَذَلِكَ":والإباحيةالماديةالفلسفاتمنلا،الأرض

،(431:البقرة1"وَمَاشَهِيدأعَلَيئاَلزَسُولُوَيَكُؤألتَاسِعَلَثُيًاءَلِنحُولُؤا

لِكُتمذَسَيِلِهعَنبِكُتمفَئَفَرَ!اَلشُبُلَوَلَاتَئَمعُوافَاَتئعُوُهمُشتَقِيماهَذَاصِرَطِىوَأن"

.ا"531:الأنعامأتَئقُونَ"لهِءلَعَفَ!مْوَضعكُم

:(الإنصافكتابهخلالمن-)الأنباري4

الحقوقكليةتصدرهاالتيالعربيةاللغةمجلةفينُشرانهالشيخأخبرني

عليهأقفولم،الريإضفيالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجإمعةفيالعربية

بعد.

طلعأولم،صفحةمئةمنقريب(المعريالعلاءأبيعقيدةعن-)بحث5

شيخنا.وُعدكما،النشرإلىطريقهفييكونأنويُرجى،عليه

الخسرويةالمدرسةتمثلهاكماوالدينيةالعلمية)الحياةبعنوانبحث-6

حوإليأنهشيخناوأخبرني.(العشرينالقرنمنالأولالنصفخلالحلبفي

النشر.لهيقيضأنونرجو،صفحةخمسين

(الصنوبريشعرفي)الطبيعةبعنوانللماجستيرتمهيديبحث:سابعأ

الدكتورإليهيردّهولم،بهكلّفهضيفشوقيالدكتورأستاذهأنشيخن!اخبرني

صفحة.(09)فيالبحثيقع،كثيراًعليهفأسفشوقي

):باللغةالأصولعلم)صلةبحث:خلاصة

أهممنأنهأرىالشيخأبحاثبينمم!ذكرهقدمتُالذيالبحثهذا
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اللغةكليةمجلةفيطبعوقد(،مستقلكتابفييطبعان)وعسىالبحوث

.321-23ص،(م7291هـ/)2913الثانيالجزءفيبالرياضالعربية

والنتائج.اخرهفيجاءالذيإجمالهأنقلانرايتالبحثهذاولأهمية

:-الله5اعزسيخنا-باختصارالبحثلهاتوصلالتي

والأصالة.النثأةفيالإسلاميةالعلومأقدممنالفقهأصولعلمإن-1

وليس،العلمهذامنقواعدعلىفقههارسىالأئمةمنمجتهدكلإن-2

.الأصولعنمعزولفقهلدينا

قبلهمنكُتبتوقد،الشافعي()رسالةالأصولفيوصلناكتابأقدم-3

.الأصولفيكتب

وشرعية.لغوية،القواعدمننوعينعلىالأصولعلمقام-4

خمسةعن-لنابدافيما-العربيةاللغةمنالأصوليينمواقفتخرج-لم5

قف:موا

والتخريج،اللغويةبالقاعدةالتسليموهو،الالتزامموقف:لأولاالموقف

بالنسبةالموقفهذاوتجلى،صرفأولضرورةلاإعليهاالخروجوعدم،عليها

المعاني.حروفإلى

اللغويين،مقالةاختصاروهو،الاختزالموقف:الئانيالموقف

الموقفهذاوتجلى،والتفريعالتقسيمفيالتوسعدونبنتائجهاوالتعليق

.المعنويأوالصوريالاتصالإلىردوهاالتي،المجازعلاقاتإلىبالنسبة

مقالةعلىوقفواالأصوليينأنبمعنى،التكميلموقف:الثالثالموقف

واستتفت.استوتحتىفيهاتوسعواثم،اللغةأهل

:الأقسامهذهالموقفهذاتحتواندرج

ونحوها.والمشترك،والمطلقكالعام،التعاريفعلىالقيودا-إضافة
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فيالاستغراقكاشتراطوالقواعد،التعاريفإلىالشروطإضافة-ب

.الاستثناءوشروط،التأويلوكشروط،العام

المجملكتقسيم،اللغويونذكرهماتشملجديدةتقسيماتوضع-جى

أنواعه.باعتبارالمخالفةمفهوموتقسيم،أسبابهباعتبار

المقيد،علىالمطلقكحمل،اللغويونيتناولهالممباحثاستدراك-د

سببعقبوردإذاالعاموحكم،ظناًأوقطعاًأفرادهتناولهحيثمنالعاموحكم

.خاص

اخر،علىالعربيةفيرايتأييدوهو،الترجيحموقف:الرابعالموقف

إذاآخرعلىلفظمعنىتقويةأو،فيهانفسهماللغوييناختلافعند،بالدليل

الواردالاستثناءمسألةوفي،المشتركاللفظفيكالترجيح0نفسهااللغةفيوردا

متعاطفة0جملعقب

كونواالأصوليينأنبهأريدوقدالإنشاء،موقف:الخامسالموقف

ومخططها،هيكلهالها،العربيالبيإنفيبذاتهاقائمةمستقلةنظريةأحياناً

منوامثلتها،وقيودها،وشروطها،وضوابطهاواصطلاحاتها،وتقسيماتها

واسع.نطاقعلى،الشرعيةالعمليةالفروعيةوتطبيقاتها،القطعيةالنصوص

النص،عبارةفيانحصرتالتي،الدلالاتنظريةفيالموقفهذاتجلىوقد

واقتضائه.،ودلالته،لىاشارته

منالموقفهذاوقفواالأصوليينأنالبحثأثناءلناتجلىوقد-6

علىيعتمدالذي،الشخصيدراستهمبطابعموقفكلوتناولوا،اللغويةالقواعد

واستكناه،الوحيخدمةويستهدفوالاستقصاء،البحثفيالعلميةالأمانة

اللهمرضاةابتغاءوذلك،منهاالشرعيةالأحكامواستنباط،النصوصحقائق

حكمه.والتزام،سبحانه

الشريعةخدموا-كمامباحثهمفي-العربيةاللغةخدمواالأصوليين7-ان
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الأصولعلمكانوبذا،الأحكامقواعدحررواكما،اللغةقواعدفحققوا،نفسها

الشريعة.وقواعداللغةمنمزيجاَ

أصبحالعربيةواللغةالأصولعلمبينالوثقىالصلةاتضحتقدلىاذ-8

اللغةكلياتعلىالقائمينعلى،الشرعحقبعد،العلميةالأمانةواجبمن

نا،جامعاتنامنالاَدابكلياتفيالعربيةاللغةاقساموعلى،عالمنافيالعربية

حصيلةتكتمللكي،والأقسامالكلياتهذهفيالفقهاصولمادةتدريسيقرروا

فيها.اللغويةالدارسين

الأستاذ،اللغويالعلامة،قناعةفيالفكرةهذهإلىيدعوكانوقد-9

جامعةفيواَدابهاالعربيةاللغةقسمورئيس،الاَدابكليةعميد،الأفغانيسعيد

.()1تعالىالله-حفظهسابقاً-دمشق

فيالعربيةاللغةكليةعلىالقائمونقررانالحظحسنمنوكان-01

المادة5بهذالكليةوعنيت،سنينمنذفيهاالفقهأصولمادةتدريسالرياض

والشريعة،اللغةعلومفيالراسخينإلىتدريسهاوأسندت،وموضوعاَشكلاَ

تقريرإلىتعودولعلها،التدريسيةالموادطليعةفيرئيسيةمادةواعتبرتها

،الادابكلياتفي،العربيةاللغةاقسامبهاوتتأشى،المادةهذهتدريس

وقوة،الطلابمصلحةذلكففي،العتيدةجامعاتنافي،العربيةاللغةوكلياب

.)2(الأجيالوثروة،اللغة

!ي!!!يه

)1(

)2(

.(م1)799لشباطالموافقهـ(41)17فيتعالىاللهرحمهتوفي

.-012123صفيهذاالبحثإجمال
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الفقهية-المصطلحاترابعاَ

وأعلمفيللموسوعاتالمصطلحاتكتابةإن:بطمأنينةأقولأنأستطيع

فيه.يكتبالذيفنهأوعلمهمنالكاتبتمكُنعلىظاهرةآيةفن

هيالمصطلحاتهذهبينمنبذكرهينوَهأنينبغيماأوسعومن

.المعتبرةالموسوعاتفيالفقهيةالمصطلحات

فيالمتنائرةالمباحثالمصطلحهذاتحتيكونأنيستلزمهذاإنإذ

وهذا،الطالبطَلِبَةِمظنةوهو،المصطلحبهذاعلاقةلهمماكلهاالفقهأبواب

نإتعجبهناومن،وتمرسهمخبراتهمحسبعلىالمشتغلونفيهيتفاوتفن

تعثرلمبك!اذا،تحتهالوجودمظنةهيمسألةعنللبحثمصطلحاَطالعت

آخر.مصطلحفيإلاجهدبعدعليها

كتب؟أربعةمنأئمنهيمصطلحاتأربعةكتبقد-اللهاكرمه-فشيخنا

الكويتية:الفقهيةالموسوعةفيوهي،متمرسخبيرمنلأنها

.تلافإ-ا

.أوسعها()وهوعنهمنهي-بيع2

.3-صوم

.-ضمان4

منها:مصطلحكلعنيسيرةظلالأفلنلق

:اتلافلاَ-او

(54)وخمسينأربعةعلىويشتمل،الأولالجزءفيالمصطلحهذايقع
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مئةفيالشيخكتبهحيث؟اكبروأصله،231()إلى2(1)6الصفحةمن،فقرة

كتابوغالب،المصطلحاتبقيةمثلاختصروهكذا،صفحة(041)وأربعين

لهاأُسيءوربما،الاختصارمنكتاباتهمعلىيجريمايرتضونلاالمصطلحات

تصنعفيماوجهتهالهاالبحوثعلىالمشرفةالهيئةوتبقىالاختصار،بهذا

المتبوعة.للاعتبارات

بيروتفيالأوزاعيجامعةفيعملهبينالمصطلحهذاالشيخكتبوقد

.(م0891-أغسطسآب2)5فيخاتمتهوأرخت،الكويتإلىقدمأنإلى

عنه:منهيبيعثانياَ-

وخمسينوثلاثمئةعلىويشتمل،التاسعالجزءفيالمصطلحهذايقع

.2(4)6إلى(1)43الصفحةمن،صفحة(1)53

الفقه:تذوقعلىمثالالمصطلحهذا+

عقدية:غيراوعقديةإلىالبيععنالنهيأسبابقسمفقد

بلازميتعلقماومنهاالعقد،بمحليتعلقمامنها:العقديةوالأسباب-

العقد.

المتفر

:ننوعا؟يةلعقداوغير-

المطلق.الضررإلىتؤديالتيبالأسبابيتعلق:الأول

محضة.عباديةاودينيةمخالفةلىإتؤديالتيبالأسبابيتعلق:والثاني

عنه.المنهيالبيعهذاباَثارالمصطلحوختم

والمكروهة،والفاسدةالباطلةالبيوعكلدخلتالتقسيمفيالوضوحبهذا

.المعتمدةالمذاهباختلافعلىالكتبفيقة

:صوم-لثاَثا

وئمانيمئةعلىويشتمل،والعشرينالثامنالجزءفيالمصطلحهذايقع
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التطوعصومومصطلح،فقرة)59(علىيشتملصوم)118(:فقرةعشرة

.(001)إلى)7(الصفحةمن0فقرة)23(علىيشتمل

:ضمان-بعاَرا

مصطلحعلىويشتمل،أيضاًلعشرينوامنالثإلجزءافيلمصطلحاهذايقع

(12)9الصفحةمن.فقرات(01)فيالدركوضمان،فقرة(1)48فيضمان

)315(.إلى

يكتبوهوالقبلةإلىمتجهاًفأراهالشويخجامعفيالثيخزرتُولطالما

فترةيعني-الفترةهذهفيوكتبتهليبُوركلقد:ليوقال،المصطلحهذافي

المصطلحوتقديم،الأزمةبانتهاءثقةممتلئاًوكان-الثإنيةالخليجأزمة

لتوكل.اببردالصدروعِمران،بالثهالثيخيقينقوةمنوهذا؟للموسوعة

،!!هـ
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لاتلمقاا-مساَخا

الكويتومجلاتصحففيمقالاتمنللشيخوردماأهمهنانذكر

والأدبي،والأصوليالفقهيالشيخبطابعطبعتغنيةوهي،عليهااطلعتالتي

مجلة،أوصحيفةفيأنهاقيمتهامنيغضقُفلا،اسلوبههوالشيخواسلوب

عنتصدرالتي(الإسلاميالوعي)مجلةفيوردمامفرِداَ؟مفهرسةوإليكها

فيها:نثرمالأهميةالإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة

الاسلامي:الوعي-مجلةأ

عنوانهرقمه

الحج

فيالإسلاممنهج

(1)الاجتماعيالتكافل

فيالإسلاممنهح

(2)الاجتماعيالتكافل

المالباخذالتعزير

بدرأسرىفداء

ائنانالمساجديُصلح

العددرقم

47

115

128

791

226

134

الصفحة

39

52-61

52-61

22-27

56-61

16-22

التاربخ

اهـ/493الاَخرةجمادى

ما749يونيو

هـ/4913رجبغرة

م7491يوليو

هـ/ا593شعبانغرة

م7491أغسطس

هـا104الأولىجمادى

م1891مارس

هـ/3041شوال

م8391أغسطسيوليو



عنوانهرقمه

فيالمعجزاتتتابع

تبوكغزوةفي

رؤوفبالمؤمنين

رحيم

وائمةخلق

الاصطناعيالتلقيح-01

حجيةهامشعلى-11

(1)الإجماع

حجيةهامشعلى-12

)2(الإجماع

اعضاءفيالتصرف-13

لإنسانا

خلوداسرارمن-41

لإسلامياالفقه

بالإصبعالإشارة-51

التشهدفي

بينلإسلاميالإعلاما-61

والواجبقعالوا

العددرقم

247

952

263

264

276

392

203

315

135

الصفحة

44-05

15-91

03-33

36-93

92-33

9123-

04-48

83-87

25-31

99-901

لتاردخا

هـ/ا404لحجةاذو

م4891سبتمبر

هـ/ا504رجب

م8591إبريل

هـ/ا604لأولاربيع

8591ديسمبر-نوفمبر

هـ/ا604رجب

8691إبريلمارس

هـ/ا604القعدةذو

8691يوليو

هـا604الحجةذو

هـ/ا704الحجةذو

م8791اغسطس

هـا904الأولىجمادى

ما889ديسمبر

هـ/ا014صفر

ما989سبتمبر

هـ/ا214شوال

م2991ابريل



الكويتية:المجتمع-مجلة2

التاريخالصفحةالعددرقمعنوانهرقمه

هـ/ا304شعبانا8-6232443واليومام!الحجاب-ا

م8391مايو13

.منتهونانتمفهلاليهودسلوكهذا:بعنواننشر

باسمعنهاالمجيبفيهاشيخنالاسمرمزعديدةفتاوىنشرتوقد3-

؟البراءأبومحمدالدكتورباسموبعضهامحمدالقادرعبدمحمدالشيخالدكتور

اهمها:معينةلظروفوذلك

التاريخالصفحةالعددرقمعنوانهرقمه

هـ/ا204رجب374-68536(1)باتإجامجموعات-ا

م8291ابريل72

هـ/ا204رجب9563511المؤسساتفيالعملعن-2

م8291مايو4التوبةشروطومنالربوية

هـ/ا0/31/304-5952443المحليةباللهجاتالقرآنقراءة3-

م8291نوفمبرا6اجيرينواستخدامالمحلية

الكفاءةتساويواحدمعبأجر

هـا304الأولربيع8-1062443الصلاةفيلأقداماتلاصق-4

28ديسمبر28

هـا304الاَخرربيع4-4064243خاصةلأمورالموظفخروج-5

ما18/1/839

الثيخعناوينمنفهوقوسينبينكانماإلا،نثرلمامناسبةعناويناخترتُ)1(

لفتاوبه.
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نهعنوارقمه

الجنسيةالمتعةعن

عليهتظهرلمعمن

البلوغعلامات

زوجهاصإرمهاعمن

الحجابتركعلى

قبلالمباشرةعن

الاغتسال

غيرالملتزمةمصاحبة-01

المرأةإلىالنظر-11

الخطبةبقصدالأجنبية

العمالصوم-21

والكادحين

الاعتكافحكم-13

وحكمته

الفطرزكاةأحكام-41

للجنازةالقيإم-51

الموتىرتحية

علىلاستيلاءاحكم-61

الزوجةمرتب

العددرقم

706

906

613

961

624

635

627

628

962

063

137

الصفحة

42-43

42-43

42-43

42-43

42-43

42-43

42

42-43

42-43

42-43

42-43

التاربخ

هـ/ا304الاَخرربيعاا

ام25/1839/

هـ/ا304الاَخرربيع2ه

ما8/2839/

3041الأرلىجمادى9

م22/58391/

هـا404الاَخرةجمادى7

م38391//22

هـ/ا304رجب02

م58391//3

هـ/ا304شعبان52

م7/68391/

هـ/ا304رمضان3

م4/1/68391

هـ/ا304رمضان17

م287/8391/

هـ/ا304رمضان42

م5/78391/

هـ/ا304شوال9

م78391//91

هـ/ا304شوالا6

م8391يوليو62



نهاعنورقمه

والخبيثالطيب-71

الصفحةالعددرقم

63142-43

43-06442عاشوراءيومعن-18

لرقما

-7

(1)الكويتيةالصحففيوفتاوىمقالات-4

الصحيفةاسمالعنوان

القبسفيالإملامطريق

الجديدالقرن

الدولةعنالدينفصل

النساءحليزكاة:فتوى

صلاتينبينالجمع:فتوى

لمسلميناغيرعطاءإ:فتوى

الصدقةآوالزكاةمن

اللقطة،:فتويان

الخمرشاربيمجالسة

جديدإملاميفتحالثريعةكلية

كليةلانفصال)الاستعداد

(الحقوقعنالثريعة

منالقلبتفرفيلاعتكافا

للذَئانوتفريغهالشيطان

القبس

لأنباءا

لأنباءا

لأنباءا

لأنباءا

لأنباءا

لأنباءا

نشرها.زمنحسبعلىرتبت(1)
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الناربخ

هـ/3041شوال22

م2/88391/

هـ/4/1/4041

م11/01/8391

التاربخ

م01/11/0891

م22/78191/

م1/1/8291

م38291//5

م9/4/8291

م164/8291/

م186/8291/

م187/8291/



سماانلعنواقملرا

قانونمشروعحولملاحظات-9

الكويتفيالشخصيةالأحوال

الفنمنالإسلامموفف-01

البيانونيعيسىالشيخعنكلمة-11

ئلاثالثلاثالطلاقوقوععن-21

الأمهاتحليببنكعنفتوى-13

صنعماحولسؤالعلىالردفي-41

فيالمصحفعلىتطاولمناليهود

(بلوط)ديرقريةفيالثانويةالمدرسة

(م)9891مايومن)22(في

أيامثلاثةوإيذائهم

بفتاوىلالتزاماإلىالدعوة-51

الفقهيةالمجمعات

منالمسلمموفف-61

الفتاوىاختلاف

الكريمالقرآنوشرحتفسيرخطر-17

علىرداَالتوضيحيةبالصور

صديقيوسفكتاب

الزوجينبينالتكافؤ-18

913

الصحيفة

القبس

القبس

السياسة

الوطن

الوطن

لأنباءا

القبس

لأنباءا

لأنباءا

ردخلتاا

م91/3/8391

م8/4/8391

م6/21/8391

م12/01/8891

م62/5/9891

م9/6/9891

م1101/9891/

م15/12/9891

م121/0991/

م2/2/0991



لرقما

91-

لعنوانا

الزوجةضربعن

بغيرالاستعانةحكم

القتالفيالمسلمين

:()1مقالاتهمن-نموذج5

الصحيفةاسم

لأنباءا

لجديدالفجرا

التاربخ

ام15/6099/

ام27/2299/

يتًىلرسولإحبئفي

العامة.الثانوياتفيمدرساًولا،جامعةفياستاذاًولا،دكتوراًيكنلم

هؤلاءإلىيوماًيسعَولم،بالوزراءمعرفةعلىولا،بالحكاممتصلاًيكنولم

يؤاكلهمقاعداًولا،لهممجالساًولا،للأغنياءحليفاًيكنولماولئكإلىولا

اهلمنولا،المعقولةالرواتباهلمنيكنولم.الحفيةموائدهمعلى

لسانهمرطباً--ع!ب!الرسولبحبمشغولأنهعليهكانالذيوكل..الرتب

.الدوامعلىوالتسليمعليهبالصلاة

تخرَب،انبعدعمرهالذيهو،احدهافييقيم،ثلاثةمـاجدبينسعيه

الصغيرالمسجدهذافكان،نفسهالمسجدعلىوففهبيتاًبجوارهلنفسهواتخذ

منويعلمهم،بحالهيربيهم،ومريديهبطلابهفيهيلتقي،الشيخبروححياً

مأثور،وحديث،سامٍوفكرمتقد،بذهن،الدينفيويفقههم،الكتاب

مج!مرو.اللهرسوليحبواأنلاإاجراًذلكعلىيسألهمولا،السنةمنوصحيح

أياممنيومفي،الفجرصلاةبعددرسهفيبالشيخانافإذا،عينيفتحت

إلىبيوسعى-اللهرحمه-الوالدايقظني،رمضانشهرفي،الباردةالشتاء

الجمعةيوممن6ص5(05)9العدد،الكويتية()السياسةجريدةفيالمقالنثر)1(

.م921/8391/هـالموافقا404الأولربيع4
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وهو،بالعامةلقائهومرتع،الثلاثةمساجدهاوسطوهو،للشيخالثانيالمسجد

.الشيوخمنوغيره

الفجر،صلاةبعدالشيخإلىجلسواالذينبالمصلينغاضاَالمسجدكان

احكامويتعلمون،الحديثويرددون،العلمعنهويأخذون،إليهيستمعون

دينهم.

فييترددوصداه،الممتدةالواسعةالقبليةفييجلجلالشيخصوتوكان

0للصوتمكبرولاإذاعةبدون..بالدخولتهئمُوأنتفتسمعه،الجامعصحن

فلبييملأبهفإذا،عمريمنالعاشوةفيوأنا،مرةلأولالشيخرايت

كماغلاموأنابهوأتعلق،نظرةأولمنفأحبهإليهويجذبني،وخياليوعيني

.بالحلوىاتعلق

بيضاءلحيةذو،المنكبينعريض،القامةطويل،الستينفيشيخإنه

بالأسمرهولا،سفرجليولون،اشماوانف،طويلةكثهَّسوادمنبقيةخالطها

بيده..ذلكبينشيء،البياضالشديدبالأبيضولا،السمرةفيالضارب

شفتيهبحركةموصولةالسبحةوحركة،يدهتفارقتكادلا،طويلةصفراءسبحة

ع!د--المحبوبالحبيبعلىبالصلاةكلهاشغلتلحظةسكتكلما،ولسانه

استمعيابني)1(،عيسىالشيخإنه:قالابت؟ياالشيخهذامن:لأبيفقلت

وجهه،إلىمشدوداَكنت،ساعةوبعضساعةالشيخإلىواستمعت،إليه

افهمه.لموإن،الطرببحديثهمدهوشاَ

الناسعلىبهايطوفون،مناديلحملوارجالاَرأيت،الدرسنهايةوفي

لذهبية.االدنانيرورنين،الفضيةلدراهماصريرفسمعت،جلوسوهم

الشيخيابني:ليقالتجمعونها؟ولمن،الفلوسهذهما:لأبيفقلت

.-اللهرحمه-البيانونيعيسىالشيخهو(1)
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فقراءعلىهناكليوزعهاالدنانير5هذوسيحملالحجاز،إلىسيسافرعيسى

نإيابني-عليهوسلامهاللّهصلوات-الرسوللسيدنافيهاالمجاورين،المدينة

إلى،عامكلوالصدقاتالزكواتيحملوإنه،الرسولعشَاقمنعيسىالشيخ

.-والسلامالصلاةافضلعليه-الرسولفيحبأ،هناكالمجاورينالفقراء

فيولاالحجازفييكنلمحيثالقرنهذامنالثلاثينياتفيهذاكان

الحجاجعلىيفرضماعلىتقومكلهاالسعوديةميزانيةوكانت،بترولالجزيرة

المناسك.لأداءوالضرائبالرسوممنالحراماللهبيتإلى

منهوأتلقى،الشيخأتابع،العشرينسنفيبيف!ذادورتهاالأيامودارت

ومعي،الخاصجامعهفيالأربعينياتاوائلفي،خاصةجلساتفي،العلم

.الجامعاتبعضفييدرس،عائشأيزالما،فاضلزميل

،الصغيرةالكتببعض-الصيفخلال-هذاجامعهفيالشيخعلىقرأنا

قلانفيالإيماناهلو)جواب،النوويللإمام(العارفين)بستان:منهااذكر

تيمية.ابنالإسلاملشيخ،(القرآنثلثتعدلاحداللههو

ولسانه5،يدفيالطويلةالصفراءوسبحتهلقراءتنا،يستمعالشيخكان

ويطرح،اسئلتناعنويجيبويشرحقراءتنايفهمع!يوالنبيعلىالصلاةفيدائب

وسلامهاللهصلوات-الرسولعلىالصلاةعنيفترولا،يحلهاثمإشكالات

.-عليه

لحضوركالعادة،العصربعد،الصيفيةالقبليةفيمرةالشيخعلىفدخلت

،الأطفالبراءةفي،السبعينجاوزالذيالشيخفراينا،زميليومعي،الدرس

ضاحكأويطربوبهتز،ويغنيه،الشعرينشدإنه..وشغبهمعبثهميشبهوفيما

ولا5ننكر،شيءمسهقد،مُلتاثمأخوذالشيخانفيشككتفمامسرورأ،

لاإهيوما..عنه5ردعلىنقدرولا،لهونبتئس،5نفسرولا5ونرا،نعرفه

ووقفت،التغنيوامتغالنشيد،فانقطعالشيخعنسُريحتى،ساعة
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،وقارهإليهفعاد،الشيخلحيةخضلتعبراتالنحيبوسال،الحركاث

.(1وائزانه)5وهدووْ

)1(

!!!

والشيخاناعيسىالشيخعلىدخلت:ليفقالالقصةهذهعنالشيخسالت

اسمهرجلفجاء5رمضاناياممنالعصربعد-اللهرحمه-غدةابوالفتاحعبد

شيخي:لهفقال-بالصابونحلبتجارمنكبيرتاجر-الجبيلينجيبالحاج

الشيخ:لهفقال،ديناراَاربعينعليهوعرض؟والدتيعن)بدلية(حجةنريد

الحجة،هذهعلىاوافقوانابنومي!كبنالنبيرايتاليومانا!محلكفيجئت

فقط.دقيقتانبقي:ليفقال،فقمت،المغرباذنقم:لييقولرايته

فسالتهحزيناَالفتاحعبدالشيخرايتوخرجناالمغربالشيخمعصليناولما

يا،غروبوالمغرب،المغربيقولاالرؤياهذهمنمتشائمانا:ليفقال

التيالصدقاتووزعفعلاَالشيخوذهب،معهوابكانيفبكى!الشيخاجلقرب

بالبقيع.ودفنالرحلةتلكفيوتوفيجمعها

عليه:دخولناحينطرباَبهايهتزكانالتيلأبياتااما

أشغلونيسواهمعنهئمونيتئموني
نفشونيياخليليالعقيقجيرانإن
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لهاقدًم-كتبسادساً

لهتجدأندونثبتأمحققأأو،بارزأشيخأأو،مرموقأعالمأتجدتكادلا

وأ،الناسلدىقبولأبذلكلينالواإليهأصحابهايدفعهاكتبعلىمقدمات

وتوجيهه.بنصحهالتحقيقاوالكتابليزدانالمقدمبتخصصلينتفعوا

حيث،لهنترجممنحالعنتكشفإذ؟خاصةاهميةهذهوللمقدمات

منلعلممعرفةأوالفنونمنبفنإلماممنمعروفةتكنلمجوانبغالباًتُطهر

بعضفيتجدوقد،عنهعُرفلماالتقديمذلكولولانادرتخصصأو،العلوم

نتيجةهيإذ؟طويلتفتيشبعدتجدهلاماوالتحقيقالعلممنالمقدماتهذه

فيه.المبحوثالعلماو،فيهالمكتوبللفنومخالطةتجربة

:معاصرةكتبعلىلشيخنارايتهاالتيالمقدماتأهموهاهي

.غدةأبوحسنللدكتورالإسلامفيالسجناءومعاملةالسجن-أحكام1

سويد.نورمحمدللمهندس،للطفلالنبويةالتربيةمنهج-2

جمعة.خليلأحمدللأستاذ،بالجنةمبشرون3-رجال

سويد.نورمحمدللمهندس،القراَنتجويدفيالحِسان-الفرائد4

تبي.كامأمونمحمدللدكتور،القدوسكلامتجويدفيالنفوس-بهجة5

ياسرلمحمد،والباعوالأوهاموالأخطاءالحجيجمناسك-6

.()1القضماني

القضماني.ياسرلمحمد،الصالحسلفنامع7-وقفات

!؟!!يه

يصدركتابلأولبهااتثرفمقدمةاولوهي،صفحة)11(شيخناومقدمة)1(

.ام(50/1499/دهـالموافقا514الآخرربيع)من92فيوكانت،لي
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والمحاضراتالندوات-سابعاَ

والتي،شيخنافيهاشاركالتيوالمحاضراتالندواتأهمإلىهناأشير

بخاصة:الكويتدولةفيأثرلهاوكان،مهمةبنفسههويراها

:(الضائع)الفقهبعنوان:لأولىاالندوة

هيتو،حسنمحمدالشيخالدكتورأستاذناالندوةهذهفيشاركهوقد

والشريعةالحقوقكليةفيعُفدتوقد،المذكورخالدالشيخفضيلةالندوةوأدار

لكليةالثقافيالموسممحاضراتضمن(الحقوقعنالشريعةتنفصلأن)قبل

.(م28291//01)الأربعاءمساءفيوذلكوالشريعةالحقوق

العنوانتحتالندوةهذهالكويتية(الحقوق)مجلةطبعتالندوةولأهمية

يونيوهـ/ا204)شعبانالسادسةالسنةمنالثانيالعددفي(الضائع)الفقهنفسه

والشرعية.القانونيةبالدراساتتعنىفصليةوالمجلة(م8291

فيبرزتالاجتهاداتمنمجموعةاستنكارعلىالشيخكلمةانبنتْوقد

أسلافنابهينضبطكانالذيالمعتبرالفقهطريقعنومتنكبةشاذةالأخيرةالمدة

وخشيته.اللهبتقوىيستعينونالذين

فيمتفقهة،السلفمنالفَذّالرعيلذلكبعدمن"وخلف:قالومما

ولا،ورضواناللهمنتقوىعلىأقاموهفما،الفقهفيطريقهمعنتنكبوا،أيامنا

ولامنصوصاتها،علىخزَجوهولا،المذاهبفقهفيونظائرهأشباههراعوا

مذاهبعنشذمنفمنهم:والمعقولةالمنقولة،المقبولةبالأدلةدعموه

علىالإسلاميالفقهقَسْرحاولمنومنهمالظهور،حبواستهدف،الأئمة

تبريربالفقهوالتمسوا،الحكاممالأواواخرون،الأجنبيةالتقنياتمسايرة

فيشيئاًليقول،اللهشرععلىواجترأارتجلوفريق؟واتجاهاتهمتصرفاتهم
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فخالفواتعسفواواَخرون؟الفقهوتجديد،الحقوقتطويرفيأو،الدين

ليتمسكواالفقهاء،إجماعخالفواوجماعة؟بالنصوصوعبثوا،المنصوص

عليها.اللهلقواانهمئبتولا،عنهمنقلهايثبتلم،الأئمةلبعضمعزؤَةبأقوال

الفقه:هناأسميهالذيهو،فقهمنالمتفقهةهؤلاءطرحهماوكل

خير،إلىينتهيولا،خيرعلىاستقامولا،فيهخيرلاالذيالفقهذلك:الضائع

عبرالفقهاءقرائحأنتجتهالذي،الرفيعالإسلاميالفقهمستوىإلىيرقىولا

.(1")القرون

:وردَهالشيخاستنكرهعفاموجزأهناأذكر

.كثيرةأوقليلةالربويةالفوائدجواز-عدم1

.الاستهلاكورباالإنتاجربابينالتحريمفيفرقلا-2

بالفوائد.البنوكمنالاستقراضجوازعدم3-

ربوية.بفوائدالحربيينمصارففيالأموالوضعجوازعدم-4

شرعي.بسببلاإ(الخاصةالملكية)نزعالتاميمجواز-عدم5

قالومن،الفقهاءعامةبهاقالماباجروالكفالة،التامينجوازعدم-6

شذ.بها

السلفمنواحدبهيقللملأنه،يجوزلاالقضاءإلىالطلاقجعل-7

وللستر.

.)2(بتعسفالمطلقةعدةانتهاءبعدسَنَةنفقةفرضجواز8-عدم

)1(

)2(

الئانيةالطبعة-الثانيالعددالسادسةالسنة-الكويتيةالحقوقمجلةمن12ص

.ام499

001ص،الخطبةعنالعدولعنالمترتبالضررضمانعنالمترجَمماقالهانظر

)الناشر(.الكتابهذامن
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العصر.هذافيالدياتفي()العاقِلَةنظاميلغيمنعلى-الرد9

.للإجماعخرقٌوتحريمها،الذهبمنالمحفَقاتلبس-جواز01

منيعصمالذيالشوريالجماعيالاجتهادالشيخأئدالختاموفي-

.الفتوىعلىوالجرأة،الإجماعمخالفةمنوحذر،بالأقوالالانفراد

للعظة:بهختمماإيرادويَحسُنُ

.؟بعدكنسألمن-عنهاللهرضي-حنبلبنلأحمدقيل

صالح.بناللهعبد:قال

.!بذاكليسإنه:قيل

.!(1)ليهإيصلانالحقطلبإذابهوجدير،اللهيخشىإنه:قال

:(الميزانفيالشخصيةلأحوالانونقا)مشروعبعنوان:الثانبةالندوة

الدكتورالأستاذمع-اللهأكرمه-الشيخثاركوقدجدأمهمةالندوةهذه

بالكلية.ذةلأستاالجاسرابدريةلدكتورةاوأدارتهاالغندورأحمد

الشريعةانفصال)قبلوالشريعةالحقوقكليةفيالندوةهذهعقدتوقد

الكليةبمبنىحجازيالعميدمدرجفيالثقافيموسمهاضمن(الحقوقعن

.(م51891/)6/الأربعاءمساءبالشويخ

القانونلمشروعوالسلبياتالإيجابياتلمناقشةالندوةهذهعقدتوقد

فيالتشريعبةاللجنةعلىلعرضهالوزراءمجلسمنلجنةناقشتهالذيالجديد

الأمة.مجلس

ذكر-اللهأكرمه-شيخناحظوكانالايجابياتالغندورالدكتورذكروقد

والتعليقالشاذةالفتاوىمنأخرىنماذجوانظر،1-219ص،السابقالمصدر11(

بعده!.فماا38ص،(الإسلاميةالشريعةفي)الاجتهادضيخناكتابفيعليها
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والشكلية.الموضوعيةوالسلبياتالمآخذ

الخميس.يومالتالياليومفيالندوةهذهعنالإعلامفينشروقد

الجديد:القانونعلىالشيخماَخذاهم

علىوغيرته،بالواقعالشيخبصرءْ!لالهامنليتضحنماذجلذكرعمَدْتُ

لدقيق:افقههمنشيءعلىوالوقوف،العامةالمصالح

:الزواجعقدشرائطفي

زواجفيكتابيينشهادةتصح"أنهعلى(11)المادةمن()بالفقرةنصت

."بالكتابيةالمسلم

وكرهه،يستحبوهلملكنهم،الكتابياتزواجحِلعلىالفقهاءوجمهور

.كافرةكلمنالمسلمزواجعباسوابنعمرابنمنعبل،بعضهم

العقيدةوخصالالدينفيالتقاربهوالكتابياتمنالزواجصحةووجْهُ

بالجملة.

،لأخلاقايمس!او،العقيدةيخدشلماالصفارتعريض،الكراهةووجه

والوطنيةالسياسية،العامةالمسلمينمصالحتضرراحتمالاليهماويضات

هذامن،السياسيالسلكفيموظفيهامنعإلىالدولبعضتجنجولهذا،ايضاً

المصالح.لتلكرعاية،الزواج

بنحذيفةمنع-حينماعنهاللهرضي-عمرسيدناذلكإلىسبقهموقد

يطلقها)1(،أنعليهواقسم،المدائنفييهوديةمنزواجهاستمرارمناليمان

سيئة.وأسوة،المسلمينبينفتنةتكونكيلابينهماكانتلطيفةمراسلةفي

ولكنلا،:عنهاللهرضيعمرقال.فأطلقهاحرامأنهاأتزعم:حذيفةلهقال)1(

كثير.ابنوتفسيرأحمدالإماممسندانظر.منهنالمومساتتتزوجواأنأخشى

)الناشر(

148



الزواجهذااستبعادإلى،الأمةوسياسةالشريعة5اتجاأنهذامنفيبدو

فيه.والتضييق

زواجفيكتابيينشهادةاستجازةمن،المشروعإليهذهبماهذاوينافي

للتيسير،المذاهبفيأخرىوأقوال،حنيفةأبيبمذهباْخذاَبالكتابيةالمسلم

:الزواجهذافيالتضييقأوالتشديدينبغيف!نه-الإيضاحيةالمذكرةتقولكما-

بولايتهعملاَ،الحاكممنسابقلإذنالأقلعلى،ب!خضاعهإما-ا

.التقنيناتبعض5اتجاهوكما،العامة

ومحمدواحمدوالشافعيمالك:الفقهاءجمهوربرأيبالأخذوإما-2

محاكمفيبهالمعمولوهو،الشهودإسلاميشترطونالذينالحنفيةمنوزفر

.اليومالكويت

وذلك:،عشرةالحاديةالمادةمن()بالفقرة5هذتحذفأنأرى،لهذا

التوسيعلافيهالتضييقينبعيالأولىوخلاف5مكروهومالأن-ا

والتيسير.

..أحكامهامنهاوتستقى،الفقهفيالولايةبابمنالشهادةلأن-2

نأينبغيفما،مسلموالزوج،للزوجينشاملة،الكتابيةعلىالعقدفيوالشهادة

أنوصنِينَعَلَلِلبهَفِرينَاَدئَهُئححَلَوَلَن":تعالىلقولهتطبيقاَكافو،عليهيشهد

.(141النساء:سَبيلَا"1

الولاية:في

منوالعشرينالخامسةبلغتومن"الثيبأنعلى)31(المادةنصت

."..بنفسهاالعقدتباشرلاولكن،زواجهافيلهاالرأي،عمرها

وجهين:منمخالفةالمادة5هذوفي

الاتجا5فيابتداع،عاماَوعشرينبخمسةالبكررأياعتبارتحديد:الأول
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رأياعتبارعلىنصالذي،المالكيالاتجاهالتخصيصوعلى،العامالفقهي

بأنهاوعرفوها.وبأربعينوثلاثينوبخمسة،بثلائينعمرهاقدروقد،العانس

مصالحها.وعرفت،وجههاوبرز،مكثهاطالالتي

لكنه،الزواجعقدفيالولايةمشكلة-الظاهربحسب-حلأنه:الاَخر

لأنه:،موفقغيرجاء

الجمهور.إليهذهبمامعيتصثق-لم1

حنيفة.أبيمذهبمعيتصثقَ-لم2

.الأبكارالفتياتيُرض3-ولم

جعلالذي،حنيفةأبيبمذهبالسابقةالتقنيناتبعضأخذتوقد

أولى،هذابل،باستقلالمالهافيتتصرفكما،نفسهافيالتصرفحقللمرأة

.بمبررموقفهأيدكلما،العقدبفسخوالمطالبةالاعتراضحقللوليوحفظ

.هذاحنيفةأبيلقولالمستقبلهـان

الحضانة:في

،بالبلوغللغلامالنساءحضانة"تنتهيأنهعلى)291(المادةنصت

."بهاالزوجودخولبزواجهاوللانثى

والفتنة،لأياماهذهفيبهالعملأنويبدو،مالكمذهبالمادةهذهمصدر

والمراهقون،مخيفوالخطر،طاغيةوالجنسيات،عارمةوالشهوات،عامة

نأولاشذ.صونأئماوصون،وصونحفظإلىيحتاجونالجنسينكلامن

النساء0من-عامبوجه-هذاعلىأقدرالرجال

يقدرونالذين،الحنفيةبرأيللحضانةسنأعلىفييؤخذأنوالأولى

بعضاتجاهوهو،التاسعةحتىوللبنت،السابعةحتىللغلامالأمحضانة

العربية.التقنينات
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(ب:ف1)79المادةفينصحين،القانونمشروعهذامنافتربوقد

والصغيرة،سنينسبعالصغيريبلغحتىحضانةأجرللحاضنةيجبأنهعلى

تسعاَ.

مبررولا،الحضانةأجروبينالحضانةحقبينللتفرقةداعيلاأنهفيبدو

.()1التفرقةلهذه

نإ:قالفقد،فعلواماالقانونأصحابيهضملموالشيخ:وذوقجرأة

أحكامعلىواشتمل،قيمةمبادىقررالكوبتيالشخصيةالأحوالقانونمشروع

:وأحكامموادمنوضعهمامعظمفيووفق،المسلمةالأسرةنظامفيجديدة

والتقدير.الجهديستحق،جهدكبيرففيه

وبدا،التوفيقفيهايحالفهلمالماَخذبعضمنذلكمعيسلملمولكنه

الاراءذويالمجتهدينمنالصالحالسلفعليهوما،الأمةلجمهورمخالفاَ

والحاضر.الماضيفيعليهاالعملاطَردوالتي،بهاالمعتدوالأقوال،المعتبرة

،المؤبدةالمحرماتوفي،الزواجعقدفي:تسعةالملاحظاتكانتوقد

والحضانة،،والطلاق،الزوجيةودعوى،والمهر،والكفاءة،الولايةوفي

.)2(لنفقاتوا

معهدفيالإسلاميةالثقافةأستاذالسقاحجازيأحمدالدكتوركتبوقد

ملاحظاتمنتسلمولالشيخنانشرماعلىملاحظات--اَنذاكالمعلمين

.)3(ومناقشة

)1(

)2(

)3(

/3)91/السبتيومالكويتيةالقبسصحيفةفيكاملةالملاحطاتنُشرت

.01صفيكاملةوهي،منهااختياراتهناذكرتُوما)6938(م(العدد8391

نفسه.السابقالمصدر

.8ص،93(1)6العددم84/8391/،الكويتيةالقبسجريدةفينشرت
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موسعة:ندوات

المحاضرينمناثنينمنتُؤلف،ندواتمننموذجعرضهسبقما

ومدير.

فيتعقدالتيالموسعةالندواتمن-اللهأكرمه-الشيخ5حضرماوأما

بلمنها،رأيتماأقدممن،كثيرةفهيمنهابجانبومشاركاًمدعواًالكويت

الكويتمؤسسةمعبالتعاونالصحةوزارةإليهادعتالتيتلك:أقدمهالعلها

الندوة5هذافتتحتوقد.(الإسلامضوءفي)الإنجاب:بعنوان،العلميللتقدم

الكويت.فيالشيراتونبفندق(م1)839مايو(2)4الثلاثاءمساءفي

خلالايضاًالشيراتونفندقفيعقدتالتيالثالثةالفقهيةالندوة:ومنها

بينبالتعاون(م3991أبريل92-27هـالموافقا134القعدةذو8-)6الفترة

شيخناشاركوقد،العلميللتقدمالكويتومؤسسةالكويتيالتمويلبيت

.واحد(اتفاقفيوالعقودالتصرفاتبين)الربط:ببحث

تلفزيونية:ندوات

فيلهكانتانهذكرفمما،ندرةعلى)التلفاز(فيندواتفيشيخناظهر

عجاجمحمدالدكتورالفاضلاستاذنامعندوةالسوريةالعربيةالجمهوريةتلفاز

،الزكاةبدلالضرائبجعلرفضهفيهايذكرومما،الزكاةعنوكانتالخطيب

ماله.صُلْبمنالمسلميدفعهاأنلابذوأنه

الكويت:وفي

اَباءالاجتماعيالبرنامجفيوالمسجد()الشباببعنوانندوةكانت-1

.النجارالهاديعبدالدكتورفيهاواشترك(م8291نوفمبر)22فيوأبناء

الشريفيثلحداستاذأالطحانمحمودلدكتورالأستاذاشيخنامع-ندوة2

اْحمدالمحاوروكان(الإجماع)حجيةعنالكويتفيالشريعةكليةفيوعلومه

سبت.كلساعةنصفوكان،الإسلامنور:بعنوانوالبرامج،القادرعبد

152



(م0991)عامفيوكلتاهماالطحانمحمودالدكتورمعايضاَوالرابعة-3

النظروجهةمنالشريف)الحديثعلىدائرةكانتانهاشيخناويذكر

(.الأصولية

:تضرالمحاا

ولقائهالعامةالمحاضراتلإلقاءدعوته-اللهاكرمه-شيخناعناشتهرما

وغيرها.والجمعياتالنواديفيوغيرهمبالشباب

أشهرهامنولعل،قليلةدعواتمنوالتلفإز--كالإذاعةيخلوولا

السنينفياشتهرتالتيالكويتفيالعثمانزكاةلجنةلهوجهتهاالتيالدعوة

لهايدعىالتيبندواتهاأو،سبتكلمساءفيالأسبوعيةبمحاضراتهاالأخيرة

.الحياةمناحيكلشملتالتيالمتنوعةالموضوعاتفيالمختصون

تحت(م12/6991)23/بتاريخسيخنالهادُعيالتيالمحاضرةوكانت

.العلماء(اختلافوآدابالاجتهاد)مناهج:عنوان

الشيخكتابفيمدؤَنالمحاضرةهذهمقاصدجلَّبأنالقولوأستطيع

.(الإسلاميةالشريعةفي)الاجتهادالمشهور

!!"
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والخطابة-الخطبثامناَ

فيمشةحواليإلاجمعةخطيبيكونان-اللهاكرمه-للشيخفُي!ما

عليهالقائمينمن-دارهمنالقريب-)الشويخ(جامعخلاعندما)1(؟الكويت

.-المسلفينعلىامثالهااللهاعادلا-والكويتالعراقبينالفتنةاثناء

)الزواجكتابهخاتمةفيفيهاللهمعوحالهالجامعهذالخدمتهاشاروقد

.(وموجباته

مناي؟تشرينإلىتشرينمنفيهخطبانه-اللهاكرمه-اخبرنيوقد

.(م1991)اواخرلىإ(م0991)اواخر

إمامةمسجديعلىلقيامي،خطيباَومعرفتهالحضورليليتسنىكانوما

تلكفيوانساَعزاءلهمكانتكيفالأفاضلبعضمنعرفتولكن؟وخطابة

الموحشة.الفترة

بقيتوقد،متميزيناداءوحسنجرْسِلطفمعقصيرةخُطَبهكانت

بعضهابعطيهمأنبعدمنهفطلبوا،وحسهمحضرهامناذهانفيبذكراهاعالقة

)النور(مجلةفيخطبتسعةمنهاينشرأناللهوشاءنفعها،وتعميملنشرها

الكويتي.التمويلبيتفيتصدرالتي،الشهرية

اخيالمجلةتحريرمديرالمنشورةالخطبهذهالاطلاعلياتاحوقد

حضرها.مَنبينمِنْهووكان-اللهوفقه-العويدرشيدمحمدالأشاذ

)1(
-0491منسنتينخلالحلبفيحمادةاللهعبدشيخهبهاوكلهخطبباستثناء

.بلده()تادفإلىصيفاًيغيبكانعندما،م1491
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ورودها:زمنحسبمرتبةالخطببهذهجدولوإليك

التاريخالعددرقمالعنوانالرقم

هـا3214/و852-86ع!ي!النبيربيع-ا

م81991/و7

هـا214الاَخرةجمادى-88-8798مباركانوقتان-2

م1991ديسمبر

هـا134الأولربيع79-69الصابرينوبشر-3

م2991سبتمبر

هـا134الأولىجمادى99المؤمنربيع-4

م2991نوفمبر

هـا134الاخرةجمادى001خضراءواحات-5

م3991ديسمبرالدنياصحراءفي

هـا134رمضان201الأعلمالله-6

هـا134شوال301علىيتعرفونليتهم-7

ونظامهالإسلام

الحرياتيةرعافي

هـا414الأولىجمادى801المقدرةعندالعفو-8

م3991اكتوبر

هـا901414استقمثم-9

م3991نوفمبر
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للخطباء:ونصائحالخطابةفيالشيخمنهج

لإطالة:ا-عدم

أطولتتجاوزولا،القصرإلىتميلأنهاخطبمنللشيخنُشرممايظهر

علامةوهو،السئةهوهذاأنوالحق،ذكرفيماساعةثلثللجمعةخطبتين

.(ع!يم)1النبياخبركما؟الرجلفقهعلىبئنةوآيةظاهرة

الجمعة،يومإلايجتمعونولاالناسلتبليغنشتاقبأئامرةحاورناهوقد

عليهم،وتشقواالناستحجزوالا:فقال!فاتهملربمانريدبمانبلغهملمولو

الخير.يُفؤتلاوالراغب،الصلاةبعدتكلموا

دمانها،بتبليغهاللهأمرناماتبليغوبينالسنةبيننجمعأننستطيعوبهذا

لأدائها.اللهوفقناعظيمةلأمانة-لعمري-

المسيئين:باسماءالتشهير-عدم

فالستر،المساوئعنوكفأوبةلهمتكونقدأساؤوامهمافالمسيئون

في)صحيحه(فيمسلمالإمامروىماذلكفمنشهير،ذلكفيوالحديث)1(

:قالحيانبنواصلإلىبسندهوالخطبةالصلاةتخفيفباب-الجمعةكتاب

لقدااليقظانأبايا:قلنانزلفلضا،وأبلغفاوجزعمارخطبنا:والْلأبوقال

:يقولع!ه!اللهرسولسمعتُإني:فقال!تنفستَكنتَفلو،واوجزتآبلغت

وأقصروا،الصلاةفأطيلوا،فقههمنمئنَهٌ،خطبتهوقِصَرالرجلصلاةطول"إن

.لسحراَ"البيانمنلان،الخطبة

.(علامةاْي)مئنة:شرحهفي-الله-رحمهالنوويقال

فيالمشهورةللأحاديثمخالفاَالحديثهذا"ولي!:-نفيسةنكتةوهذه-وقال

وخطبتهقصداَصلاتهوكانت9:الأخرىالروايةفيلقولهالصلاةبتخفيفالأمر

إلىبالنسبةطويلةتكونالصلاةأنفيهنحنالذيبالحديثالمرادلأن،قصداَ"

والخطبة،معتدلةاْيقصدحيئذوهي،المأمومينعلىيشقتطويلاَلاالخطبة

ففيها،عليهاالنوويوشرح،الباباحاديثانظر.وضعها"إلىبالنسبةقصد

فوائد.مزيدُ
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وتقريب.لهمإعانةعليهم

منهاللتخلصوالتهييجالمساوىمنبالتنفيرالاشتغاليكونأنوينبغي

يفعلوناقوامبالما:يقولحيثمج!يِ!منهجهمنأيضاًوهذا،فيهاالوقوفوعدم

.وكذاكذا

بعينهرجلأوامرأةمنمحذرينالمعاصياماكننذكرلاأنبهذاويلتحق

إليه.والوصول،عليهللدلالةسبباًكانفلربما

:بالسياسياتالخوض-عدم

قضاياعلىالتعليقتركالسياسياتفيالدخولعدممنالمقصودوليس

فيهلماوينبههم،مصالحهمعلىينارلامنالمسلمينمنفليس،الهامةالأمة

والاَجلة.العاجلةفيصلاحهم

عنالذابونهمتاريخنافيوالغيرةالعلمأهلمنالصالحونالخطباءوكان

المحافل.كلوفيالمنابرعلىالمسلمينومقدساتالإسلامحرمات

لمدحموطناًجعلهفلوالمنبر،هيبةعلىالإبقاءذلكمنالمقصودإنما

وجمعيةحزبكلأهلبينتراتالمهامنتحتهطائللاوما،جماعةوذمجماعة

الوحيكلاممنمعصوممقدصهومابينخالطاًولكانمؤلفاً،لامنفراًلكان

يقيدأوليُخصصأوالظهر،بعدعنهويعودالصباحفيقولاًيقولمنبكلام

.وهكذا

:الفكرةعلىشاهدأوقصة-ذكر

مننريدماعلىالشاهدأوالقصةنغفللاانعديدةمراتثميخنانصحنا

خاصة.الخطبفيوالأفكارالمعاني

التأثرثوبتلبسهاالتيوهي،المعانيمننريدلماحيترجمانفالقصة

قراَنيمنهجوهي،تركهأوشيءلفعلالنفوصتحركالتيوهي،والقبول

.ونبوي
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لقاءأيأوندوةأومحاضرةأودرساَأوللشيخخطبةتجدتكادماولذا

الشاهد0أوالقصةذكردون

وقل،تأثيرهملضعفالشواهددونالمعانيعلىالخطباءاقتصرولو

.ملموسمعروفوهو،بهمالانتفاع

نأظنواالناسلأن؟كثيراَالمعاصرةبالقصص-اللهأكرمه-يعتنيوالشيخ

وفيبداياتهافيإلامكرمةأوخلقكلفيالصادقةالأمثلةتضربلمالأمة

بالصبرالتخلقمنعظيمجانبعلىمعاصرعنيسمعفعندما؟المفضلةقرونها

للتأسي،القويالدافعلهيكون،الأخلاقمنذلكغيرإلىالتواضعأوالبذلأو

.!؟وهمومهمشكلاتهعنينفكولا،زمانهيعيشبهوالمقتدىيعتذروكيف

مجلةفيالواقعيةالقصصمنأكتبهفيماسنينمنأناأنهجهماوهذا

الكويتية.)النور(

:(1-!ميِ!))النبي)ربيع:خطبهمن-نموذج

أنقذالذيعحم!مالرسولشهر،والنورالهدىشهر.الأولربيعشهرهذا

الصحيح.مسارهافيبهاوانطلقالإنسانية

المدينة،إلىهاجرالشهرهذاوفييك!حِمحمدسيدناولدالشهرهذافي

وبعضها،اليهودمنالنضيربنيعلىبعضها:انتصاراتلهتمتالشهرهذاوفي

فيالنصارىعلىوبعضها،الشاماطرافعلى،الشمالفيالكفارعلى

.الحجازفيالمشركينعلىوبعضها،الجنوب

منوكان-)أبرهة(أرادلما:الفيلواقعةحدثت،ولادتهعاموفي

صفر-86()85العددينفيالكويتية)النور(مجلةفيالخطبةهذهنشرت)1(

وقد،57-56ص،ام199سبتمبر-اغسطسهـالموافقا124الأولوربغ

والدعاء0المقدمةمنهاحذفت
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عنالأنظاريحولواأنوأرادوا،اليمنعلىاستولواالذين،الحبشةنصارى

ليخرب-الفيليقوده،العظيمجيشهوجهز،الباهرةكنيستهإلى،الكعبة

مثابةجعلهالذي،العظيمصرحهوأبقى،الأبابيلبالطيركيدهاللهفرد،الكعبة

وأمنأ.للناس

فقد،العربمكانةإلىالناسنظرلفتتقبلأ،اخرىواقعةحدثتكما

للنعمانكان،الفرسقبلمنعليهاواميرأالحيرةحاكمالمنذربنالنعمانكان

ولاتهأحدوهو،النعمانابيهامنكسرىفخطبها()حرقةاسمهاوضيئةبنت

ولايناغىلاالذيالفرسملك،كسرىمنزواجهاالنعمانفرفضوعماله

والاعتبار،الشرففييساويهمأحدايرونلا،أنفةذويالعربكانإذ،يغالب

إلىعظيمأعاراَبهيلحق،الفرسوملك،الفارسيكسرىمنحتىوزواجها

الأبد.

بالنعمانتسوىبأنامرأنإلاالمتغطرسالجباركسرىمنكانفما

0كانوكذلك،الفيلةمنبقطيعوبداس،الأرض

الشمالفيوالنصارىالمجوسمنالكفارأنظارلفتتاالحادثتانهاتان

وعجب،الأطرافالمتراميةصحرائهمفيالمنبوذينالعربإلىوالجنوب

شكيمتهم،قوةمنوعجبوا،بأنفسهمواعتزازهم،موقفهمصلابةمنالناس

كانعماالبعدكلالبعيدة،القاحلةجزيرتهمفيوهم،بشخصيتهمواعتدادهم

وكانوا(الإباحيةوالمزدكية)الزرادشتيةمنالفارسيةالفلسفاتمنحولهميموج

ومصر،الشامنصارىمعدائمدينيصراعفيكانواالذينالرومانعنبعيدين

اليونانعنوبعيدين.الاستعماريةلأغراضهمالنصرانيةإخضاعويحإولون

شيئأ،الحقمنتغنيلا،لفظيةوانظمة،كلاميةانظمةفيغارقينكانواالذين

الأخلاقيالتدهورمنسحيقةوديانفيتتدلىكانتالتيالهندعنوبعيدين

لاجتماعي.وا

ومطامع،الإباحيينفلسفاتعنبعيدةهادئةوادعةإذنالجزيرةكانت
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الحكمةفظهرت،المنحلينوفوضى،المهووسينوجدال،المستعمرين

،الخالدةرسالتهوحامل،رسلهخاتممولدبشرفلتحظىاختيارهافيالإلهية

يومإلىالمؤبدةوالشريعة،الراسخةالعقيدةهيلتكوناجمعينالناسإلى

الدين.

وَلُعَفِمُهُمُرَيُركيهِتمءَايَهِءعَيئهِتمشرُأمِنهُغرَسُولااَقاِمتنَقِبَعَثَالَذِىهُوَ"

.(2:الجمعةامُبِيهز"ضَلَلىلَنىقتلُمِن؟لؤالَ!نوَأروكِمَةَاَتكِعَف

مكة،فيسنةعشرةثلاث،برسالتهاللهشزَفهانبعدجميمالرسولانفق

؟بالعقيدةتتصلخفيفةوأحكام،الأخلاقومكارم،اللهتوحيدإلىاهلهايدعو

وقالواساحر،وقالوا،التهملهوكالوا،العداء5وناصبو5،وناوؤو5،فقاومو

قليل.إلامعهآمنوما..مجنون

الشهرهذافيفدخلها-بقتلههموالما-يثربإلىبالهجرةتعالىاللهفأذن

معه.انزلالذيالنورواتبعوا5ونصرو5وعزرو،اهلهابهوامن،الميمون

مسجد5شيءكلقبلبنىبعد،فيماالمدينةسميتالتي،يثربوفي

قبلالمتحاربينالمتناطحينالحزبينوالخزرجالأوسبينواصلح،الجامع

أخويمجتمعأولفكوَن،والأنصارالمهاجرينبينآخىثم،طويلةسنين

الإسلامدولةالمجتمعهذافيوأقام،والعدلالمساواةعلىاقامهمثالي

،الرايتبادلوقاعدة،الشورىنظامعلىاقامها،والدنياالديندولة،الأولى

والفكر.العقيدةوحرية

من-يذكريكادلاقليلألاإ-الخاليةالخاوية،الجرداءالصحراءتلكفي

المتحاربينوالبسطاءالبدواولئكومن،والتقدمالحضارةمقومات

وفي،واللغةالدينفيموحدةقويةفذةأمة-وعونهالله-بتأييدكؤن،المتنازعين

في،المبيدوالسرف،المفسدالترفإمبراطورياتقهرت،الأرضوفيالهدف

حتىالصينمن-تمتدتزالوما-قرننصففيوامتدت،وبيزنطةورومافارس

والمسلمين،الإسلامسحقومحاولاتهوابواقهوقواتهالاستعماررغم،مراكش

الحاضر.إلىالماضيمن

016



"إن:(الألماني)جوتهمثل،المنصفينالكفاربعضيقولأنعجبفلا

حذَلاأنه"الحق:(الفرنسيالوبونويقول،الوحيد!العالميالرجلهومحمداً

(هارت)مايكليعدهوأن،كلهاالإنسانيةعلىبل،"العربعلىمحمدلفضل

منهم.الأهمالمئةأولفي،التاريخرجالأهمفي

رَلَاتَنمعُوافَاَتيعُوهُمُشتَقِيئاصِزَطَىهَدا"وَأنَ:تعالىاللهقولمنفهذا

.،531:ملأنعاا1"سَيِلِةعَنيكُخفَنَفَزَقَاَلشُبُلَ

إلاعنهايضللا،السمحةالحنيفيةعلى"تركتكم:ع!موقوله

اهـ..!هالك

ي!!!
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الإذاعية-الأحاديثتاسعأ

هذاومعوالتلفاز)1(،الإذاعةفيبروزٌ-اللهاكرمه-الشيخعنيُشتهرلم

وعدم،الجامعيةالشيخاعباءلكثرةيعودوهذا،قدمتيسيرةبرامجمنيَخْلُلم

.الظهورذلكعلىحرصه

بهاسعفتْمماقُدمتالتياليسيرةالبرامجهذهمننبذةالاَنلكذاكروانا

اورافها.منبقيومما،شيخناذاكرة

الرياضفيكانعندماالأولىالسبعينياتفيانه-اللّهأكرمه-اخبرني

وكان،حلقتانلاإمنها5عنديبقولم،حلقةث!ثينمناءلفبرنامجأقذَممدرساً

نظر.وجهة:عنوانها

لييذكرولم،رمضانفيحلقةثلاثينأيضاَقدمالكويتإذاعةوفي

طربتوقد،نفسهاالإذاعةفيحلقاتهالبعضإعادةسمعتوقد.عنهاتفصيلأ

.)2(الإذاعةمنالأولىللمرةأسمعهكنتحيثلها

فييهذرولا،نطفهفييتأنقانهكيفلهمحاضرةتسجيلفيلحظتوقد

فكيفوضوحأ؟الحقيزيد5وتجويدالخطحُسْنُكانإذاولعمري،كلامه

.!؟وتبليغهبهالنطقبحسن

)1(

)2(

.()الندواتفصلفيهراجع)التلفاز(فيالندواتمنكانما

.الإسلامهديمنمقتطفات:او،الإسلامهديمن:بعنوانتذاع

162



كانأنهحدثهواحداًأنكاتبيمأمونالدكتورالفاضلاخياخبرنيوقد

الأخاذ،بحديثهليتمتعجانباَسيارتهفصفالشيخصوتفسمعبسيارتهمنطلقاً

.الحروفأداءفيمخإرجهوحسن

:(1البِز))على)الباعث:الإذاعيةأحاديثهمننموذج-

ماهو،العإلمقيادةوجدارة،البقاءأسبابوتنازع،الرقيمزدحمإن

طبقاتعلىرحمتهينشرالذيالبر،ضروبمنالأجيالإلىالأممتقدمه

الأمم.عندالإنسانيةالنزعةبسُمُؤنسميهماوهو؟كلهاالمجتمع

فيمتراميةأشواطاًالصددهذافيقطعتالغربيةالحضارةانشأولا

بلغتهمادونالحضاريالتقدموسائلكثرةمعمازالتلكنها،الحديثالعصر

وتنوعاً.وكيفاًبالأم!كماًحضارتنا

منالتنفحليستطعلمانههو،الغربفيالبرإلىيوخهماأولومن

ينابيعوكانت،والمذهبوالبلدواللغةللَجنسالممقوتوالتعصبالإقليمية

التي،الاعتباراتهذهجميععنالنظربقطع،الناسلكافةالإسلامفيالبر

المحمدية.البعثةمطلعمعاُلغيت

عندماوأثَرةفجورإلىينقلبالمخصصالمتعصبالغربيالبرأنكما

الوطن.حدوديتجاوز

وديار،الإسلامبيثاتفيعالمياًإنسانياًبقيالمجردالإسلاميوالبر

.السواءعلىالحرب

يأخذهماالكفارالمحاربينعلىيرد،الحرببلادفيالفاتحعبيدةوأبو

فيالسبعينياتاْوائلأذيعالذينظر()وجهةبرنامجمنالثامنةالحلقةهذه)1(

هذامنالباقيةالثانيةوالحلقةفيها،مدرساًالشيخكانعندما،الرياضإذاعة

.العُرْفمنزلة:بعنوانالسادسةهيالبرنامج
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بالتزامه.الوفاءعنيعجزعندماحمايتهمسبيلفيمنهم

لكنالظاهرفيالإنسانيةلَبوساتخذ!انالغربفيالبِرباعثإن

علىوالحرص،الجاهوطلب،الدعايةوتعزيز،الشهرةبحبمثقلباطنه

.الخلود

لوجهه.والإخلاص،اللّهوجهابتغاءالمسلمعندالبروباعث

بعواملوامتزجتالنور،مشاعلالإسلاميةالحضارةحملتهناومن

.الفناءبذورالغربحضارةوحملت؟الخلود

لَه،تَرْضاحَسَنا!يفُمَعِفَإُأدئَهَيُقرِضُالَذِىذَامَن":تعالىقولهصحابييسمع

ويُشهد،غيرهيملكلاالذيببستانهفيتصدق(542:البقرة1"صثِيرَيرأَضْحَابم

بيعكرَبِحَ:فتقولصنعلماترتاحالتيوزوجه5أولادمنهويُخرج،ذلكعلى

.!الدحداحأبايا

حبِّس،رابحمالذاك،رابحمالذاكبخِ"بخِ:حديثالصحابةويسمع

منإلامنهميبقىلاحتى،الربحإلىالصحابةفيتسابق"الثمرةوسئل،الأصل

.بثيءمالهمنأوقف

عبرالإسلاميالعالمفي،المرافقشتىعلىالإيقافويتوالى

مرضاةلابتغاءولكن،الصيتلحبولاللشهرةلا،العقوليُذهلبماالتاريخ

الله.

بلادهمواستردَّ،المسلمينشرفأنقذالذيالدينبصلاحالسموويبلغ

ومصرالشامبلادوحشدالبر،جهاتفيكلهمالهأنفقان،الصليبيينمن

،ومدارسورباطاتومساجد،معاهدمن:الخيريةوالمؤسساتبالأوقاف

وأصدقائهوزرائهسما.عأعليهافيسجل،النفسحظوظوتطاولالرياءمنويخشى

اسمه.دون،5وقؤَاد
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إضنَحِأَؤمَغزوفيأَؤبِصَدَقَمأَمَرَمَنإِ،ئونهخنِنصثِيرفِىضيرَلا!"

عَظِيئا"أَتجرالُؤضليهِفَسَؤفَاَقَعَيضَاتِأنتِغَدذَلَكَيَقعَلْالتَاسشَمَنبَف

.4111:النساء1

"!!
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الخاتمة

وبعد:

الفقهأعلاممنعَلَمإنتاجلجلوأمينةقريبةصورةتعطيصفحاتفهذه

زماننا.فيوالأصول

وحسب،آثارمنلهيُطبعماخلالمنيقؤملاالرجلأناعتقدكنتُوإن

وتربية.وعملاًعلماًالواقعفيلاَئارهيكونماخلالمنوإنما

عنويذكرإلامحيطنافيأهلهويحببالفقهيشتغلرجلاًتلقىلافإنك

به.يقتدىسامياًموقفاًعلماًاوراياًاوالترجمةصاحب

شرعإلىوالدعوة،الدينفيالفقهيرزقممنيجعلناانتعالىاللهنسأل

اللهمنهجعلىأدلأَء،للشرمغاليقللخير،مفاتيحنكونوان،القويمالله

-لمجه.ورسوله

العالمينربلثهالحمداندعواناواخر

لكويتا

هـ2241الحرامرجبمنتصف

م201/1002/
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