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انمالمح االجتيبديخ في فقو انشيخ أحمذ حمبني سحمو اهلل من خالل فتبًاه

1

األستاذ :علي ميهويب
قسم الفقو وأصولو
جامعة األمَت عبد القادر للعلوـ اإلسالمية

دتهيد :يعد الشيخ أمحد محاين رمحو اهلل من كبار رجاالت اجلزائر علما ،وعمال ،وقد كاف لو دوره يف الساحة العلمية،

والعملية واإلعالمية ،وكاف أغلب الشعب اجلزائري يتبع فتاواه ،ويعمل هبا.

وىذه الفتاوى بعضها يتبع فيو الشيخ رمحو اهلل مذىب ادلالكية؛ ألنو ادلذىب الذي يراه راجحا؛ وألنو ادلذىب السائد،
وألف فتاوى ادلالكية مناسبة ذلذه احلاالت فأفىت هبا؛ ألف ادلستفيت يبحث عن حكم الشرع يف مسألة ما من غَت أف يًتتب
على العمل هبا حرج ،وىو مقصد الشرع من تشريع اإلفتاء.
وبعض ىذه الفتاوى اجتهد فيها الشيخ من خالؿ ما بدا لو من األدلة الشرعية ،والقرائن احملتفة حباؿ السائل.
ومالمح اجتهاد الشيخ محاين رمحو اهلل يف ىذه الفتاوى واضح ،وسيتبُت ذلك من خالؿ عرض عدد من ىذه الفتاوى
للتمثيل هبا .ولبياف ىذه ادلالمح البد أوال من تبيُت حقيقة االجتهاد ،مث ذكر ىذه ادلالمح االجتهادية .ولذا فهذا ادلوضوع
سيقسم إىل مبحثُت:
انمجحث األًل :حقيقخ االجتيبدً ،ششًطو:

الفروع يف الشريعة على ثالثة أضرب:

 - 1ضشة ال يضٌغ االجتيبد فيو؛ ألنو علم من الدين بالضرورة؛ كوجوب الصلوات اخلمس ،وصياـ رمضاف ،وحترمي
اخلمر ،فمن خالف يف شيء من ذلك فهو سلطئ بإمجاع ،ويكفر؛ ألف ادلخالفة يف ذلك تكذيب هلل ،ولرسولو.

ضشًسح ،،ولكنو أمجعت عليو مجيع األمة يف مجيع األعصار واألمصار؛
انذين ضشًسح
من انذين
يعهم من
نم يعهم
ًضشة نم
ً --22ضشة
كوجوب الصداؽ يف النكاح ،وحترمي ادلطلقة ثالثا إال بعد زوج ،وغَت ذلك؛ فهذا ضرب من خالف فيو فهو سلطئ
بإمجاع ،وىو فاسق.
االجتيبد ::وىي ادلسائل اليت اختلف فيها فقهاء األمصار على قولُت فأكثر ،ففي
فيو االجتيبد
يضٌغ فيو
ًضشة يضٌغ
ً --33ضشة
التصويب يف ىذا الضرب اختالؼ العلماء.2

 1والكتاب ادلقصود بعنواف :فتاوى الشيخ أمحد محاين :استشارات شرعية ،ومباحث فقهية .طباعة :منشورات وزارة الشؤوف الدينية ،اجلزائر
والكتاب ػلتوي على جزئُت :ػلتوي األوؿ على  666صفحة ،بينما ػلتوي الثاين على  666صفحة ،وىو مقسوـ إىل عدة أقساـُ ،متَػ َعلَّ ُقها ادلواضيع ادلختلفة
لألسئلة

 2تقريب الوصوؿ إىل علم األصوؿ ،البن جزي157/156:
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واألمة مفًتقة يف حكم االجتهاد والتقليد يف ادلسائل اليت يسوغ فيها االجتهاد على قسمُت :علماء ،وعامة.
انعهمبء :فأما العامل وىو :الذي كملت لو آالت االجتهاد؛ وىو الذي لو حبث عن مسألة ،ونظر يف األدلة
أًال ::انعهمبء
أًال
الستقل هبا ،وال يفتقر إىل تعلم علم من غَته؛ فهذا ىو اجملتهد.
ثانيا :العواـ :فأما العامي فهو :كل من ليس من أىل االجتهاد ،وحكمو :أنو يلزمو تقليد العامل ،وسؤالو ،وال غلوز لو
االجتهاد.3

االجتيبد :وىذا ادلبحث يتضمن ثالثة فروع:
األًل :االجتيبد
انمجحث األًل:
انمجحث
االجتيبد :وحقيقة االجتهاد تتبُت من خالؿ النقاط اآلتية:
حقيقخ االجتيبد
األًل :حقيقخ
انفشع األًل:
انفشع
نغخ :بذؿ الوسع يف حتصيل ما فيو مشقة؛ ولذلك يقاؿ :اجتهد يف محل حجر
االجتيبد :أـأـ نغخ
تعشيف االجتيبد:
 --11تعشيف

الرحى ،وال يقاؿ :اجتهد يف محل اخلردلة .4لكن صار اللفظ يف عرؼ العلماء سلصوصا ببذؿ اجملتهد وسعو يف طلب
العلم بأحكاـ الشريعة.5

حب :وىو بذؿ اجلهد ،والوسع من متمكن يف تعرؼ األحكاـ الشرعية من
اصطالحب
االجتيبد اصطال
تعشيف االجتيبد
ة ــ تعشيف
ة
مظاهنا ،وأدلتها ،حبيث ال يبقى لو وسع.6

االجتيبد؟ وصفة اجملتهد :أف يكوف عارفا بوضع األدلة
منو االجتيبد
يصح منو
ًمن يصح
ِذً ،من
تعشيف انانُمُمجِجِتَتَييِذ،
انثبني :تعشيف
انفشع انثبني:
انفشع
مواضعها من جهة العقل ،وطريق اإلغلاب ،وطريق ادلواضعة يف اللغة والشرع ،ويكوف عادلا بأصوؿ الديانات ،وأصوؿ
ادلفسر ،واجململ ،والنص ،والنسخ ،وحقيقة اإلمجاع،
الفقو ،عادلا بأحكاـ اخلطاب من العموـ ،واألوامر ،والنواىي ،و َّ
عادلا بأحكاـ الكتاب ،وإف مل يكن من شرطو أف يكوف تاليا جلميعو ،عادلا بالسنة ،واآلثار ،واألخبار وطرقها ،والتمييز
لصحيحها من سقيمها ،ويكوف عادلا بأفعاؿ رسوؿ اهلل ،وترتيبها ،ويعلم من النحو واللغة ما يفهم بو معاين كالـ العرب،
ويكوف مع ذلك مأمونا يف دينو ،موثوقا بو يف فضلو.

 3إحكاـ الفصوؿ يف أحكاـ األصوؿ للباجي ،728/2:ادلستصفى يف علم األصوؿ ،أليب حامد الغزايل369:
 4بياف ادلختصر ،وىو شرح سلتصر ابن احلاجب يف أصوؿ الفقو لألصبهاين ،865/2:ادلستصفى342:
 5ادلستصفى342:
 6لباب احملصوؿ يف علم األصوؿ البن رشيق ادلالكي ،711/2:ويقًتب من ىذا التعريف تعريف ابن جزي :تقريب الوصوؿ ،151:وتعريف ابن
احلاجب :بياف ادلختصر ،865/2:وتعريف الشَتازي :اللمع يف أصوؿ الفقو ،أليب إسحاؽ الشَتازي ،129:وعرفو ابن العريب فقاؿ ":وىو بذؿ اجلهد،
واستنفاذ الوسع يف طلب الصواب" .احملصوؿ يف أصوؿ الفقو البن العريب152:
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فإذا كملت لو ىذه اخلصاؿ كاف من أىل االجتهاد ،وجاز لو أف يفيت ،وجاز للعامي أف يقلده فيما يفتيو بو.7
لكن ليس كل من نقل الفتوى ،أو قرأىا غلوز لو أف يفيت هبا ،وقد بُت ابن رشد رمحو اهلل مراتب من غلوز لو الفتوى،
ومن ال غلوز لو ":وذلك أف ابن رشد رمحو اهلل سئل يف الفتوى ،وصفة ادلفيت فقاؿ ":الذي أقوؿ بو يف ذلك :أف
اجلماعة اليت تنسب إىل العلوـ ،وتتميز عن مجلة العواـ باحملفوظ ،وادلفهوـ تنقسم على ثالث طوائف:
 -1طائفة منهم اعتقدت صحة مذىب مالك تقليدا بغَت دليل ،فأخذت أنفسها حبفظ رلرد أقوالو ،وأقواؿ أصحابو
يف مسائل الفقو ،دوف التفقو يف معانيها ،بتمييز الصحيح منها ،والسقيم.
 -2وطائفة اعتقدت صحة مذىبو مبا باف ذلا من صحة أصولو اليت بناه عليها ،فأخذت أنفسها حبفظ رلرد أقوالو،
وأقواؿ أصحابو يف مسائل الفقو ،وتفقهت يف معانيها ،فعلمت الصحيح منها اجلاري على أصولو من السقيم اخلارج،
إال أهنا مل تبلغ درجة التحقيق مبعرفة قياس الفروع على األصوؿ.
 -3وطائفة اعتقدت صحة مذىبو مبا باف ذلا أيضا من صحة أصولو؛ لكوهنا عادلة بأحكاـ القرآف ،عارفة بالناسخ،
وادلنسوخ ،وادلفصل ،واجململ ،واخلاص من العاـ ،عادلة بالسنُت الواردة يف األحكاـ ،شليزة بُت صحيحها من معلوذلا،
عادلة بأقواؿ العلماء من الصحابة ،والتابعُت ،ومن بعدىم من فقهاء األمصار ،ومبا اتفقوا عليو ،واختلفوا فيو ،عادلة
من علم اللساف مبا يفهم بو معاين الكالـ ،عادلة بوضع األدلة يف مواضعها.
فأما الطائفة األوىل فال يصح ذلا الفتوى مبا علمتو ،وحفظتو من قوؿ مالك ،وقوؿ أحد من أصحابو ،إذ ال علم
عندىا بصحة شيء من ذلك ،إذ ال يصح الفتوى مبجرد التقليد ،ويصح ذلا يف خاصتها إف مل جتد من يصح ذلا أف
تستفتيو ،أو تقلد مالكا ،أو غَته من أصحابو فيما حفظتو من أقواذلم.
وأما الطائفة الثانية فيصلح ذلا إذا استفتيت أف تفيت مبا علمتو من قوؿ مالك ،وقوؿ غَته من أصحابو ،إذا كانت
قد بانت ذلا صحتو ،كما غلوز ذلا يف خاصتها األخذ بقولو إذا بانت ذلا صحتو ،وال غلوز ذلا أف تفيت باالجتهاد فيما
ال تعلم فيو نصا من قوؿ مالك ،أو قوؿ غَته من أصحابو ،وإف كانت قد بانت ذلا صحتو؛ إذ ليست شلن كمل
آالت االجتهاد الذي يصح ذلا هبا قياس الفروع على األصوؿ.

 7إحكاـ الفصوؿ ،728/2:لباب احملصوؿ ،713/712/711/2 :تقريب الوصوؿ ،153:وقد أمجل ىذه الصفات ،والشروط أبو حامد الغزايل
رمحو اهلل فلخصها يف شرطُت رلملُت :أحدعلا :أف يكوف زليطا مبدارؾ الشرع ،متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها ،وتقدمي ما غلب تقدؽلو ،وتأخَت ما
غلب تأخَته.
الثاين  :أف يكوف عدال ،رلتنبا للمعاصي القادحة يف العدالة؛ وىذا يشًتط جلواز االعتماد على فتواه ،فمن ليس عدال فال تقبل فتواه ،أما ىو يف نفسو
فال ،فكأف العدالة شرط القبوؿ للفتوى ،ال شرط صحة االجتهاد.
وإظلا يكوف متمكنا من الفتوى بعد أف يعرؼ ادلدارؾ ادلثمرة لألحكاـ ،وأف يعرؼ كيفية االستثمار ،وادلدارؾ ادلثمرة لألحكاـ أربعة :الكتاب ،والسنة،
واإلمجاع ،والعقل .ادلستصفى343/342 :
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وأما الطائفة الثالثة فهي اليت يصح ذلا الفتوى عموما باالجتهاد ،والقياس على األصوؿ اليت ىي الكتاب ،والسنة،
وإمجاع األمة؛ بادلعٌت اجلامع بينها ،وبُت النازلة ،وعلى ما قيس عليها إف قدـ القياس عليها.8
فيو :وىو كل حكم شرعي غلهلو اجملتهد ،ليس فيو دليل قطعي9؛ فإذاصدر
حقيقخ اانْنُْمُمجِجِتَتَيَيَذُذُ فيو
انثبنث :حقيقخ
انفشع انثبنث:
انفشع
االجتهاد التاـ من أىلو ،وصادؼ زللو ،كاف ما أدى إليو االجتهاد حقا ،وصوابا.10
انمجحث انثبني :مالمح االجتيبد في فقو انشيخ أحمذ حمبني سحمو اهلل
اجملتهد فيو ػ وىو احلكم الشرعي الناشئ عن اجتهاد،
سبق بياف حقيقة اجملت ِهد ،ػ وىو ادلستنبط للحكم الشرعي ػ ،و َ
وبالنظر يف ثنايا ىذه الفتاوى اليت أفىت هبا الشيخ محاين رمحو اهلل يتبُت أف الشيخ بلغ رتبة االجتهاد ادلذىيب ،وادلطلق ،وىو
يرجع يف عدد من فتاواه إىل آراء ادلالكية ،إذا اتفق قوذلم ،فإذا اختلف قوذلم رجح من آرائهم ما رآه راجحا ،فإذا رأى أف
رأي ادلالكية ضعيف رجح رأي غَتىم ،وأحيانا حُت ال غلد للمالكية رأيا يف ادلسألة يأخذ من آراء غَتىم ،وحُت ال غلد رأيا
يف ادلسألة إطالقا غلتهد رأيو مبديا دليلو ،ووجو االستدالؿ بو.
وقد تكلم الشيخ محاين ػ رمحو اهلل ػ يف بداية فتاواه على مقدمة َّبُت فيها الفرؽ بُت حقيقة الفتوى ،واالستفتاء ،وقاؿ بأف

ما يف ىذا الكتاب ىو استشارات شرعية ال ترقى إىل كوهنا فتاوى؛ ألف من شروط الفتوى أف ال تصدر إال من أىل
االجتهاد.
وعرؼ الفتوى بأهنا :االجتهاد فيما ال نص فيو .أما من أخرب عن حالؿ ،أو حراـ فليست ىذه فتوى ،بل ىي إخبار عن
أمر معلوـ من الدين بالضرورة ،كمن أخرب أف الزكاة من أركاف اإلسالـ.
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 8فتاوى ابن رشد1562/1561/1566/3:
وقد بُت الباجي رمحو اهلل حقيقة العامل اجملتهد الذي يفيت ،ويقضي بُت الناس بفتواه ،فقاؿ يف الكالـ على أوصاؼ القاضي ":وأما اعتبار كونو عادلا
فال خالؼ يف ذلك ،مع وجود العامل ،العدؿ ،والذي ػلتاج إليو من العلم أف يكوف من أىل االجتهاد ،وقد بينا صفة اجملتهد يف أصوؿ الفقو ،وقد روى
ابن القاسم عن مالك يف اجملموعة :ال يستقضى من ليس بفقيو .وقاؿ أشهب يف اجملموعة ،ومطرؼ ،وابن ادلاجشوف ،وأصبغ يف الواضحة ":ال يصلح أف
يكوف صاحب حديث ،ال فقو لو ،أو فقو ال حديث عنده ،وال يفيت إال من كانت ىذه صفتو ،إال أف ؼلرب بشيء مسعو"؛ ومعٌت ذلك :أف يكوف قد
مجع صفات اجملتهدين.
ِ[النحل]44:؛ فأعلم
ِون
ِز
ِن
ِف
ِت
ِ ِي
ِم
ِه
ِي
ىع
ِِ
ِ ِو
ِم
ِه
ِي
ِى
ِ ِإ
ِه
ِز
ِبِو
ِ ِم
ِبس
ِيى
ِ ِى
ِه
ِي
ِب
ِت
واألصل يف ذلك قوؿ اهلل تعاىل :ى
تعاىل أف النيب إذا بُت للناس ما أنزؿ إليهم يتفكروا ،ويعتربوا ،فإذا مل يكن عندىم تبيُت النيب دلا أنزؿ اهلل من الكتاب مل يتمكن ذلم التفكر يف
ِِ
ِاك
ِر
ِبِأ
ِم
ِ ِب
ِبس
ِ ِاىى
ِه
ِي
ِ ِب
ِم
ِن
ِح
ِت
ِ ِى
ِق
ِح
ِبى
ِ ِب
ِبة
ِت
ِن
ِ ِاى
ِل
ِي
ِى
ِبِإ
ِى
ِى
ِوز
ِبِأ
ِو
أحكامو ،وقد قاؿ اهلل تعاىل :إ

هللاُ[النساء ،]165:ومن ليس من أىل االجتهاد فإنو ال يرى شيئا ،وبذلك قاؿ الفقهاء ادلتقدموف ":إنو ال يفيت من ال يعرؼ ذلك ،إال أف ؼلرب مبا
مسع" ،فلم غلعل ذلك من باب الفتوى ،وإظلا ىو إخبار عن فتوى صاحب ادلقالة عند الضرورة لعدـ اجملتهد الذي جتوز لو الفتوى" .ادلنتقى شرح موطأ
مالك ،أليب الوليد الباجي132/7:
 9لباب احملصوؿ ،714/2 :ادلستصفى 345 :؛ فادلسائل اليت يكوف فيها دليل قطعي ال غلوز االجتهاد فيها ،وىي ادلسائل ادلعلومة من لدين بالضرورة،
كحرمة اخلمر ،والزنا ،ووجوب اإلؽلاف ،والصالة ،والزكاة ،وغَتىا.
 10ادلستصفى345 :
 11الفتاوى67/1:
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وعرؼ ادلفيت بأنو :الذي غليب عن السؤاؿ مبا يعلم يقينا ،إذا كاف نصا من كتاب اهلل ،أو سنة رسوؿ اهلل  ،أو ظنا
إف كاف من اجتهاده.12
واشًتط أف ال يتصدر للفتوى إال العلماء؛ ألف غَت العامل جاىل ،واجلاىل إف أفىت جبهلو فقد ضل ،وأضل .وقد
ِ[النحل.]43:
ِىن
ِم
ِي
ِع
َِِ
ِِل
ِم
ِت
ِى
ِِم
ِن
ِِإ
ِز
ِم
ِِاىذ
ِو
ِه
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استدؿ بقولو تعاىل :ف
يقوؿ :وقد كانت ىذه اآلية شعار طلبة شيخنا ابن باديس رمحو اهلل.13
وقد بُت رمحو اهلل ادلنهج الذي اعتمده يف فتاواه فقاؿ ":على أف كل مسألة وقع فيها نص من كتاب اهلل تعاىل ،أو

من سنة رسوؿ اهلل ،ال يلتفت إىل غَته ،فإف كاف فيها نص من أقواؿ الفقهاء يف الكتب ادلعتمدة يف الفتوى،
كمختصر خليل ،وشراحو ،فينبغي أف ال يبقى فيها جداؿ بُت (ادلتفقهُت).14
ومالمح اجتهاد الشيخ محاين رمحو اهلل تظهر من خالؿ احملاور الثمانية اآلتية:
انمحٌس األًل :اصتذالالتو :األصل يف اجملتهد أف يستدؿ لكل رأي يراه راجحا بالدليل الذي يراه مناسبا
لالستدالؿ بو ،والشيخ محاين رمحو اهلل يف فتاواه يستدؿ لكل فرع ،ومسألة مبا يدؿ عليو من أدلة الكتاب ،والسنة ،أو
من غَتعلا إف مل يوجد فيهما ،وؽلكن تقسيم أنواع األدلة اليت يستدؿ هبا إىل قسمُت:
انقضم األًل :األدنخ انجزئيخ :ويقصد هبا األدلة اخلاصة من الكتاب ،والسنة ،وىو يف كل ذلك:
 -1يذكر لكل قوؿ ما يقويو من أدلة الكتاب ،والسنة ،بناء على وجهة نظر ادلالكية.15
 -2عندما يستدؿ بنص شرعي معُت ،يشَت إىل أوجو االستدالؿ ادلمكنة ،كما يف مسألة الرخصة يف الفطر لعماؿ
صهر احلديد ،فيقوؿ ":إف آية الصياـ أوجبتو على مجيع ادلؤمنُت ،وعينت ظرفو وىو شهر رمضاف .ودلا كاف الصياـ
قد يتسبب يف أذى شديد ،وعسر لبعض ادلكلفُت يف ظروؼ ،وأحواؿ خاصة هبم ،نصت على الرخصة ذلم يف
االنتقاؿ من الصياـ يف رمضاف إىل الفطر ما داـ العذر قائما ،فإذا انتهى العذر وجبت العودة إىل استئناؼ
الصياـ… وقد نصت اآلية الكرؽلة على استثناء ادلريض ،وادلسافر دلظنة العسر ،وعللت الرخصة فيها قولو تعاىل:

ِ[البقرة ،]185:وهبذا االستثناء،
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والتعليل ،وبياف الرسوؿ بسنتو القولية ،والفعلية ،أحلق بادلريض ،وادلسافر بعض ادلكلفُت اآلخرين شلن يعسر عليهم
الصوـ ،ويلحق هبم األذى الشديد".16

 12الفتاوى13/1:
 13الفتاوى14/1:
 14الفتاوى323/322/1:
 15انظر مثال :الفتاوى288/1:
 16الفتاوى366/1:
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 -3يطنب أحيانا يف ذكر األدلة ،ومناقشتها يف بعض ادلسائل؛ إلظهار قوة قولو ،وخصوصا ما يتعلق منها بالبدع ردا ذلا،
كما يف حديث ":اقرؤوا يس على موتاكم" ،فقد تكلم على ىذه ادلسألة من ص 423:حىت ص426:

انقضم انثبني :األدنخ انكهيخ :إذا انعدـ الدليل اجلزئي يف مسألة ما فيعتمد الشيخ رمحو اهلل الدليل الكلي ،وىو
القواعد الشرعية يف االستنباط الفقهي ،وقد اعتمد عليها الشيخ رمحو اهلل يف عدة مواطن ،ومن أمثلة ذلك:

 .1كل ما أحلق الضرر بادلكلف ففعلو شلنوع :ومن ذلك قولو يف صوـ ادلريض ":فإذا كاف الصياـ يضره ،ويتسبب
لو يف اذلالؾ ،أو يف زيادة ادلرض أو يف تأخر الربء ،ففي ىذه احلاالت غلب عليو أف يفطر ،وػلرـ عليو الصوـ ،أما إف
كاف مرضو خفيفا فال غلوز لو الفطر ،ويصح منو الصوـ".17
 .2قولو يف القاعدة ادلعروفة اليت تقوؿ( :من عليو القضاء فال فدية عليو)" ،18مث عقب على ىذه القاعدة فقاؿ":
مقتضى القاعدة السابقة أهنما ال غلتمعاف ػ القضاء ،والفدية ػ ،كما نص عليو الدردير يف شرحو ،وقد اطردت ىذه
القاعدة عند بعض العلماء من أىل ادلذىب ،ولكنا وجدنا أهنا ال تطرد عند الشافعية ،وادلالكية يف حاؿ احلبلى،
وادلرضع ،كما يتبُت شلا حكاه أبو الوليد بن رشد يف بداية اجملتهد ،وهناية ادلقتصد".19

 .3إذا تعارض قوؿ مجهور ادلالكية مع قوؿ أشهب قوـ قوؿ اجلمهور عليو :وىي من القواعد اليت يُعتمد عليها يف
الًتجيح داخل ادلذىب؛ كقولو مثال يف مسألة الكفارة يف رمضاف ":فادلسألة خالفية يف ادلذىب ،وادلصنفوف يقدموف
قوؿ مجهور ادلالكية ،ويفتوف بو على قوؿ أشهب ،كما نرى من صنيع الدردير".20
 .4غلوز العمل باألحوط خروجا من اخلالؼ :والعمل باألحوط من القواعد الشرعية اليت يعمل هبا إذا اختلف يف
مسألة ما ،خروجا من اخلالؼ،كما يف مسألة اخلالؼ يف تقدير كفارة رمضاف ،فيقوؿ ":الذي ػلتاط لدينو يف
الفتوى يقدـ القوؿ بإشباع ادلساكُت مرتُت يف وجبتُت اثنتُت ػ كما تقدـ ػ؛ ألنو بذلك يكوف قد استربأ لدينو ،واطمأف
قلبو ،واتفق العلماء على أنو أدى ما وجب عليو ،وأما على قوؿ أشهب ،فقد برئت ذمتو عنده ،ولكنها مل تربأ على
قوؿ اآلخرين ،وبقي مطالبا بوجبة ثانية ،فيبقى يف شك من أمره ،وال يطمئن بالو ،وينبغي للمؤمن أف يكوف يف أمور
دينو على يقُت".21
ومن ذلك أيضا مسألة حترمي الزوجة ،واخلالؼ الواقع فيها بُت أىل العلم ،ىل ىي ؽلُت ،أو طالؽ ،بائن ،أو غَت
بائن؟ فيقوؿ  :ولالحتياط ينبغي أف تعقدوا ػ للسائلُت ػ عليها من جديد بصداؽ رمزي ،وشهود ،وتفويض منها
إليكم إذا حل وليها فإهنا ثيب ،وىي اليت ختتار زوجها ،وترضى عنو".22
 17الفتاوى293/292/1:
 18الفتاوى367/1:
 19الفتاوى368/1:
 20الفتاوى321/1:
 21الفتاوى322/321/1:
 22الفتاوى446/1:

77

 .5ىل النهي عن الشيء يقتضي الفساد ،أو ال يقتضيو؟ وىي من القواعد األصولية اليت عليها مدار اخلالؼ
أحيانا؛ كقولو يف مسألة صحة احلج بادلاؿ احلراـ ،وعدمو  ":وىذا اخلالؼ مبٍت على قاعدة أصولية مشهورة ىي:
ىل النهي يقتضي الفساد ػ فساد ادلنهي عنو ػ ،أو ال يقتضي الفساد؟
فمن قاؿ يقتضي الفساد أبطل الصالة يف األرض ادلغصوبة ،واحلج بادلاؿ احلراـ ،ومن قاؿ النهي ال يقتضي الفساد،
قاؿ :الصالة صحيحة ،واحلج صحيح ،ولو ثواب الطاعة ،وعليو عقاب ادلعصية".23
 .6اجلماعة ادلسلمة حتل زلل احلاكم ادلسلم يف حاؿ عدـ وجوده :وىي من قواعد السياسة الشرعية ،ومن أمثلة
ذلك :قولو يف شأف ادلرأة ادلعقود عليها عقدا غَت مدوف ،ورفض الزوج إمضاء الزواج ،أو التطليق ،ورفضت احملكمة
التطليق على الزوج ،بدعوى عدـ تدوينو رمسيا ،يقوؿ الشيخ ػ رمحو اهلل ػ ":فلجماعة ادلسلمُت أف تطلق عليو ،فهي
حتل زلل احلاكم ادلسلم إف فقد".24
 .7لويل األمر أف ػلد من ادلباح إذا ترجحت مفسدتو :وىي من القواعد العامة يف السياسة الشرعية اليت يعتمد
عليها احلاكم ادلسلم فيقوؿ ":ولويل األمر أف يصدر أوامر بادلنع من ادلباح ،إذا ترجحت ادلفسدة ،ودتاأل عليها الناس
تأديبا ذلم ال تشريعا".25
انمحٌس انثبني :مشاعبتو انجبنت انعهمي في ثعض انمضبئم :ومن دتاـ فقو الفقيو العلم باجلوانب العلمية
ادلتعلقة بادلسألة ادلبحوث فيها؛ ألف األصل يف اجملتهد أف ػليط علما بكل ما يتعلق بادلسألة من جوانبها :الشرعية،
والعلمية ،والنفسية ،واالجتماعية ،وغَتىا .ومن أمثلة ذلك:
 -1مسألة اجلمع بُت الرؤية ،واحلساب الفلكي يف رؤية ىالؿ رمضاف ،أو ىالؿ شواؿ ،فيقوؿ ":ضلن ال نعتمد
احلساب الفلكي وحده ،وإظلا نربط بينو ،وبُت النصوص الشرعية؛ كقولو ":صوموا لرؤيتو ،وأفطروا لرؤيتو" ،26ضلن
نعتمد احلساب الفلكي يف ميالد اذلالؿ ،ووجوده يف األفق ،وطلوعو وغروبو ،ونعتمد على النصوص الشرعية يف
رؤيتو ،فإذا كاف وقت ترصده موجودا يف األفق ،حبيث دتكن رؤيتو لوال العوائق ،اعتربناه موجودا ،وعملنا بو ،ولو مل
ير.

 23الفتاوى344/1:
 24الفتاوى436/468/383/1:
 25الفتاوى399/1:
 26واحلديث صحيح ،خرجو الشيخاف ،وغَتعلا :البخاري كتاب الصوـ ،باب قوؿ النيب ":إذا رأيتم اذلالؿ فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا"،674/2:
برقم ،1867:مسلم ،كتاب الصياـ ،باب وجوب صوـ رمضاف لرؤية اذلالؿ ،والفطر لرؤية اذلالؿ ،وأنو إذا غم يف أولو ،أو آخره أكملت عدة الشهر
ثالثُت يوما ،759/2:برقم1686:
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أما إذا كاف وقت ترصده من بعد مغيب الشمس ،وال يوجد يف األفق ،وال ؽلكن أف تراه العُت اجملردة ،فإننا نكذب
من قاؿ رأيتو ،وال نعمل بو ،وضلن يف ذلك يف غاية االحتياط ،وقد شك اإلماـ مالك يف رؤية اثنُت من العدوؿ يريانو
وحدعلا يف ادلصر الكبَت وال يراه غَتعلا ،وقاؿ فيهما ":علا شاىدا سوء".27
 -2مسألة استعماؿ البوصلة دلعرفة القبلة ،فقاؿ :إذا كاف ادلراد من السؤاؿ البوصلة ادلعروفة عند العلماء ،واليت تدعى
البوصلة الربية ،فاجلواب ":نعم؛ ألف العلم احلاصل هبا يقيٍت ،والقبلة معها تتعُت باجلهة ،ال بالعُت ،أما إذا كاف
السؤاؿ عن آلة أخرى تتعُت هبا القبلة مباشرة باإلشارة ضلوىا ،فإهنا حتتاج إىل تزكية العلماء ادلختصُت ،وحكمهم
بصحتها ،أو بفسادىا ،أو الشك فيها".28
النقود..2299
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ومن ذلك
 -3ومن
انمحٌس انثبنث :مذٍ تعشضو نهخالف انفقيي :ومن دتاـ فقو الفقيو علمو مبواطن اخلالؼ يف ادلسألة
ادلبحوث فيها ،والشيخ رمحو اهلل يتعرض أحيانا إىل ذكر مذاىب ادلخالفُت ،وأحيانا للخالؼ داخل ادلذىب ،ومن
أمثلة ذلك:
 -1يستطرد أحيانا يف ذكر آراء بعض أىل العلم غَت ادلالكية؛ ألجل التوسع يف الفتوى ،أو زيادة يف العلم ،أو
لًتجيحو أحيانا30؛ كقوؿ مثال فيمن أتى أىلو يف حاؿ احليض ":وكفارتو مىت أتى أىلو يف حاؿ حيضها ،يكفي فيها
عند اإلماـ مالك ،ومجهور العلماء ،التوبة ،واالستغفار ،كما نقلو القرطيب ،ونقل أيضا عن زلمد بن احلسن صاحب
أيب حنيفة رضي اهلل عنهما ،أنو قاؿ :يتصدؽ بنصف دينار ،واستحسن اإلماـ أمحد حديثا البن عباس أنو قاؿ:
يتصدؽ بدينار ،أو نصف دينار .وىو استحساف الطربي صاحب التفسَت".31

 -2قولو فيمن أفطر ناسيا يف هنار رمضاف ":وقاؿ بعضهم :ال قضاء عليو يف اخلطأ ،والنسياف" .مث يقوؿ ":ومذىب
مالك أحوط ،وأحسن؛ ألنو بقضائو يوما ال يضَته شيء إف باف أنو ال قضاء عليو ،أما إذا أخذ بعدـ القضاء ،فإنو
يف احتماؿ التقصَت بنقصاف الصياـ عن ادلدة اليت نص عليها القرآف الكرمي ،واهلل أعلم".32
 -3ويف موضع خصاؿ كفارة ادلفطر عمدا يف رمضاف يقوؿ ":إذا وجبت الكفارة بإحدى اخلصاؿ السابق ذكرىا ،فهل
ىي على الًتتيب ،أـ على التخيَت؟ الظاىر من سياؽ احلديث أهنا على الًتتيب ،وبذلك قاؿ مجاعة من العلماء وىم
اجلمهور ،نقل ابن تيمية يف منتقى األخبار أف ىذا احلديث ":فيو داللة قوية على الًتتيب".

 27الفتاوى273:
 28الفتاوى224/1:
 29الفتاوى248/246/245/1:
 30انظر مثال :الفتاوى298/296/295/1:
 31الفتاوى296/295/1:
 32الفتاوى361/1:
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ومن العلماء من قاؿ بالتخيَت ،وىو ادلعروؼ يف كتب ادلالكية ،وإف كاف ابن العريب ػ وىو من أقطاهبم ػ قد رجح القوؿ
بالًتتيب ،ونازع القاضي عياض يف ظهور داللة الًتتيب يف حديث الكفارة .مث يقوؿ الشيخ ":وادلعروؼ من أقواؿ فقهائنا
ادلالكية يف كتبهم ادلعتمدة ،القوؿ بالتخيَت ،وأهنم يفضلوف اإلطعاـ على العتق".33

 -4أحيانا يشَت إىل اختالؼ مدارس ادلالكية يف ادلسألة ،كما يف مسألة نقض الوضوء بالسلس ،وعدمو ،فيقوؿ":
لعلمائنا من ادلالكية مذىباف:
األوؿ :قاؿ بو علماء العراؽ ادلالكية :أف السلس ال ينقض مطلقا .والثاين :قاؿ بو علماء ادلالكية من ادلغاربة ،وفيو
التفصيل:
 فإف كاف يأتيو احلدث يف أقل الوقت انتقض وضوءه ،وغلب عليو أف يتوضأ منو. وإف كاف يأتيو كل الوقت ،أو جلو ،أو نصفو ،فال نقض ،ولكن يستحب لو الوضوء يف حالة جل الوقت ،أونصفو ال يف كلو".34
انمحٌس انشاثع :تحقيقبتو :لقد حقق الشيخ رمحو اهلل يف بياف أدلة عدد من األقواؿ الفقهية ،بناء على ما تقوى عنده
من األدلة ،ومن أمثلة ذلك:
 .1مسألة الصالة على من قتل نفسو ،قاؿ فيها ":يصلَّى عليو ،إذ أقدـ على فعلو ىذا وىو مسلم يؤمن باهلل؛ ألف
غاية أمره أنو أقدـ على معصية من الكبائر ال يستحلها".35
 .2قولو يف حكم التدخُت ":وأدلة من قاؿ حبرمتو أقوى؛ دلا تبُت للمعاصرين من الضرر الشديد يف شجرة التبغ،
بإمجاع أطباء العامل ادلختصُت".36
ووجوَ القوؿ بو ،لكنو رجح
 .3مسألة السدؿ ،والقبض يف الصالة؛ فقد َّبُت رمحو اهلل حقيقة السدؿ عند ادلالكيةْ ،
القبض عمال باحلديث الذي رواه مالك يف ادلوطأ ،وبباقي الروايات األخرى عن مالك ،واليت تفيد مشروعية القبض
غَت ما رواه ادلصريوف.
وقد ذكر اختالؼ الروايات يف مسألة القبض عن مالك ،مث رجح القوؿ بالقبض ،وأنو سنة.37
 .4التحقيق يف مدى صحة أقواؿ أىل العلم؛ ومن ذلك حتقيقو يف ضعف نسبة القوؿ جبواز الزواج بالربيبة غَت
ادلوجودة يف احلجر ،ادلنسوبة إىل علي بن أيب طالب.38

 33الفتاوى318/317/1:
 34الفتاوى67/1:
 35الفتاوى78/1:
 36الفتاوى397/2:
 37الفتاوى166/159/1:
 38الفتاوى ،435/1:وىو مذىب الظاىرية.
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 .5مسألة صالة جار ادلسجد يف بيتو ،فقاؿ يف شأف احلديث الوارد يف ذلك ":والنفي ىنا زلموؿ على الكماؿ ،ىذا
ىو الصحيح عند أىل العلم".39
 .6بعد أف ذكر اخلالؼ الوارد يف شأف وصوؿ الصدقات ،والتطوعات إىل ادليت ،إذا كانت من غَت الولد ،رجح
مذىب القائلُت بوصوؿ الثواب ،وقاؿ ":واألوىل اتباع مذىب الذين توسعوا ،وقالوا بانتفاع ادليت بالصدقة اليت
يقدمها عنو أىلو ،بشرط أف تكوف من أمواذلم ،طيبة هبا نفوسهم … ،وبشرط أف ال ختالف السنة بصنع الطعاـ يف
جنازتو ،واجتماع الناس يف داره بعد موتو ،خشية شلا ورد من التحذير من ذلك".40
 .7يعقب أحيانا على بعض األقواؿ ،ولو كانت من كبار علماء ادلالكية كالدردير مثال ،فقد رد عليو يف مسألة قراءة
القرآف على ادليت ،ويف القبور ،فقاؿ بعد أف ذكر كالـ أىل العلم من السلف ،واخللف ":فال يعتد بقوؿ الدردير يف
ادلوضوع أف القراءة ":مذىب الصاحلُت من أىل الكشف"؛ إذ ال يعمل يف التشريع إال مبا نص عليو يف الكتاب ،أو
ما صح من احلديث ،وال يعمل مبناـ ،وال بكشف من ادعى أنو من أىلو".41
انمحٌس انخبمش :فتبًٍ راد اجتيبد شخصي :للشيخ رمحو اهلل بعض اآلراء اليت رأى العمل هبا ،اتباعا لغَته،
أو رأيا رآه ،وىو مظهر من مظاىر االجتهاد عند أىل العلم ،ومن أمثلة ذلك:
 .1يرى تقليد اإلماـ أيب بكر بن العريب يف عدـ جواز العمل باحلديث الضعيف مطلقا 42يقوؿ يف ذلك ":أما
احلديث الضعيف فال ػلتج بو ،ال يف األصوؿ ،وال يف الفروع ،وىذا ىو ادلذىب الصحيح كما بينو احلذاؽ من
العلماء ،مثل :أيب بكر بن العريب ،وأيب زلمد بن حزـ ،وغَتعلا".43
ولذا قاؿ عقب حديث " اقرأوا يس على موتاكم" ":ولو صح سند ىذا احلديث لكاف قابال للتأويل ،"...مث يقوؿ":
لكن احلديث إذا مل يصح ال يعمل بو ،وذلذا فإف قراءة القرآف على ادلوتى بدعة جتتنب كسائر البدع".44

 .2ومن ذلك فتواه جبواز إفطار اجملاىدين سنة  ،1954دلا توقف يف ادلسألة الشيخ العريب التبسي ػ رمحو اهلل ػ فيمن
مل يكن مسافرا ،قاؿ الشيخ رمحو اهلل ":فقلت :ؽلكن أف صلعل علة اإلفطار القوة على اجلهاد ،قد نص العالمة ابن
قيم اجلوزية يف كتابو زاد ادلعاد على أف شيخ اإلسالـ ابن تيمية أفىت للجند احملاصرين بدمشق من التتار جبواز اإلفطار
وىم مقيموف؛ ألف الفطر أقوى ذلم ،وىذا منصوص عليو يف احلديث ":أف رسوؿ اهلل سافر إىل غزوة الفتح ،فأفطر،
وبقي بعض أصحابو صائما ،فلما دنا من العدو قاؿ ألصحابو الصائمُت ":قد دنومت من عدوكم ،والفطر أقوى

 39الفتاوى138/1:
 40الفتاوى416/2:
 41الفتاوى424/2:
 42الفتاوى13/1:
 43الفتاوى598/2:
 44الفتاوى465/2:
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لكم" ،فأفطر بعضهم ،وبقي اآلخر صائما ،فلما كاف من الغد قاؿ ذلم ":إنكم مصبحوا عدوكم ،والفطر أقوى لكم،
فأفطروا" ،فأفطر كل الصائمُت".45
مث بُت رمحو اهلل علة ذلك فقاؿ ":ألهنا كانت عزؽلة ،كما قاؿ راوي احلديث أبو سعيد اخلدري" ...مث يقوؿ
الشيخ ":ودلا انتهى اجمللس قاؿ يل الشيخ زلمد خَت الدين :اكتب ىذه الفتوى كما ذكرت ،فكتبتها ،وسلمتها إىل
الرسوؿ ليحملها إىل اجليش".46
وىذه الفتوى أيضا تدؿ على سعة اطالعو رمحو اهلل على مصادر األحكاـ ،وأدلتها على غَت مذىب مالك.

ومن ذلك أيضا :فتواه رمحو اهلل يف حكم مجعة اجلنود يف الثكنات العسكرية ،فقد أفىت يف ادلسألة باجلواز ،مث استشهد
بكالـ لشيخ اإلسالـ ابن تيمية يف ادلسألة ،بقولو ":شلا يفهم من بعض فتاوى شيخ اإلسالـ ابن تيمية أف ثكنات اجلند تعترب
اعتبار مدينة وحدىا ،ولو كانت يف مدينة كبَتة كالقاىرة ،فال يضر منع العموـ من دخوذلا".47

 .3ػلاوؿ تأصيل بعض الفتاوى اليت تنعدـ فيها النصوص ببعض وقائع ،وأفعاؿ السلف ،كما يقوؿ يف مسألة
ادلسابقات الرياضية ":وليس ىذا التسابق الرياضي حبديث العهد ،بل إف لو جذورا عميقة يف تارؼلنا ،منو يف صدر
اإلسالـ ،ففي خالفة معاوية بن أيب سفياف  بعث ملك الروـ إىل أمَت ادلؤمنُت اثنُت من أقويائهم ليغالبهم اثناف من
أقوياء ادلسلمُت ،فاستدعا ذلما اخلليفة اثنُت ،وطلب منهما أف يغالباعلا ،ففعال ،وتغلبا عليهما ،وأخزياعلا ،وأخزيا
ملك الروـ.
وكثَت من أنواع ادلباريات ،وادلغالبات الرياضية وقعت أثناء العصور اخلالية ،وكاف ادلسلموف يستعدوف ذلا ،ويتفوقوف
فيها ،وبعد ذلك كانوا يقهروف أكفاءىم يف ميادين القتاؿ ،وادلبارزات".48
 .4قولو فيمن جتنس جبنسية الكفر طوعا ":وقد حكم العلماء على أف من جتنس ػ عن طوع ،واختيار ػ جبنسية
أجنبية غَت مسلمة ،يرتد عن اإلسالـ بفعلو ىذا ،وشلا جاء عن العلماء يف ىذا ادلوضوع قوؿ ابن باديس يف رللة
الشهاب ما نصو ":قد تقرر من سلتلف النصوص الشرعية ،واألحكاـ الفقهية أف ادلتجنس جبنسية أجنبية يعد مرتدا
عن اإلسالـ قبولو طوعا ،واختيارا اخلروج عن بعض أحكاـ القرآف".49

 45واحلديث صحيح ،خرجو :مسلم ،كتاب الصياـ ،باب أجر ادلفطر يف السفر إذا توىل العمل،789/2:
 46الفتاوى28/27/1:
 47الفتاوى115/1:
 48الفتاوى284/283/1:
 49الفتاوى ،99/45/2:وىذه ادلسألة دائرة على دليل سد الذرائع.
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انمحٌس انضبدس :اآلساء انتي سجحيب انشيخ سحمو اهلل من غيش مزىت انمبنكيخ :وىي عدة
آراء ،رجحها لقوة دليلها؛ وألهنا ترفع احلرج ،وادلشقة عن دلكلفُت أحيانا؛ ألف األصل يف ادلكلف أف يتبع الدليل
األقوى يف ادلسألة ،ال قوؿ قائل معُت ،ومن أمثلة ذلك:
 .1استداللو برأي ابن تيمية يف وجوب اجلمعة على عماؿ مؤسسة سوناطراؾ ،فقاؿ ":صالة اجلمعة واجبة عليكم؛ ألف
عددكم تتقرى بو القرية ،ودواـ العمل فيو يوجب عمارتو يف كل حُت" … ،مث يقوؿ ":إقامة اجلمعة يف مكاف مثل مكانكم

أفىت بو شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف وجوب إقامة اجلمعة مبن أقاـ مبعسكر خاص باجلنود يف مدينة كبَتة مثل القاىرة ،ومل يعترب
اختصاص اجلنود بسكٌت ادلعسكر ،بل اعترب ادلعسكر مثل القرية".50

 .2ترجيح مذىب غَت ادلالكية أحيانا إذا اقتضت الضرورة ذلك ،بسبب احلرج الذي قد يلحق ادلكلف ،كًتجيحو
مثال قوؿ أيب حنيفة ،وأيب ثور ،وغَتعلا يف الزواج بغَت ويل ،وىو رواية ابن القاسم عن مالك ،وفعل خليل يف سلتصره،
مرجحا لو على مذىب اجلماىَت القائلُت بعدـ الصحة ،51فيقوؿ الشيخ ػ رمحو اهلل ػ ":واخلالصة أف ىذا الزواج قد طاؿ
كثَتا ،ودامت عشرة الزوجُت مدة  13سنة ،وعلم الناس بعشرهتما ،وسكناعلا ،وسفرعلا معا ،ونتج منو األوالد ،ووقع
حسب عوائد ادلسلمُت يف الناحية ،فإف دتت أركانو ،وشروطو فال إشكاؿ ،وإف نقص منو كالويل ،أو اإلشهاد فينبغي
تصحيحو من القاضي ،نظرا دلصلحة األوالد ،وصيانة لشرؼ ىذه ادلرأة اليت كانت يتيمة ضعيفة ،ال حامي ذلا ،ويكوف
التصحيح ذلذا النكاح مستندا إىل قوؿ من ال يرى وجوب الوالية كأيب حنيفة ،ورواية ابن القاسم عن مالك ،ومن ال يرى

وجوب اإلشهاد كأيب ثور ،وهبذا التصحيح يناؿ الصبياف حقوقهما ،وينتسباف ألبيهما".52
ورجح ىذا القوؿ أيضا يف زواج ادلسلم الكتابية بغَت ويل ،فقاؿ ":إذا زوجها والدىا ،أو أخوىا ،أو قريبها صح ،وإذا
زوجت نفسها صح على مذىب أيب حنيفة ،ومل يصح على مذىب مالك ،وؽلكن لنا ىنا أف نفيت مبذىب احلنفية ،حفظا
لعرض أوالدعلا".53
ومن ذلك أيضا :مسألة زواج وقع بدوف ويل فقاؿ ":فهذا نكاح فاسد عند ادلالكية؛ ألنو بدوف ويل ،وال نكاح إال بويل
من الرجاؿ ،وعلى ذلك دالئل الكتاب ،والسنة.
ويصح النكاح بدوف ويل من الرجاؿ عند احلنفية؛ فللمرأة أف تزوج نفسها بغَت إذف وليها ،قالوا قياسا على سائر عقود
ادلعامالت ،كالبيع ،والشراء ،والرىوف ،واإلجارة ،فإف عقودىا يف ذلك الزمة ذلا ،وال حتتاج إىل إذف وليها ،فكذلك عقد
الزواج ،بل ىو أوىل.

 50الفتاوى166/1:
 51الفتاوى355/1:
 52الفتاوى356/1:
 53الفتاوى ، 361/1:ىذا ادليل من الشيخ إىل مذىب احلنفية ،إذا عثر عليو بعد الدخوؿ ،ىو عمل بقاعدة مشهورة عند ادلالكية ،وىي قاعدة مراعاة
اخلالؼ ،وعموـ الفتاوى اليت رجح فيها مذىب غَت ادلالكية يف باب األحواؿ الشخصية دائرة على ىذه القاعدة
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وبناء على ادلذىب احلنفي فإف ىذه الفتاة قد زوجت نفسها ،فإذا توفرت بقية الشروط عندىم فالزواج صحيح،
وذلذا يكوف االبن ابنك شرعا ،وادلالكية ال يعًتضوف عليو؛ ألف ادلسألة خالفية ،وقد استفاد االبن من ىذا اخلالؼ
بُت العلماء ،فهو رمحة من اهلل لرباءة الطفولة".54
 .3ومن ذلك أيضا :ترجيحو مذىب أيب حنيفة يف جواز التعامل بالربا مع الكفار .يقوؿ رمحو اهلل ":مذىب أيب
حنيفة أف ادلعاملة مع الكفار يف ديارىم غلوز أف تكوف على مقتضى قوانينهم ،وأنظمتهم … ،مث يقوؿ للسائل:
ذلذا نرى أنو غلوز لكم عقد مثل ىذه الصفقة ػ قرض بفائدة ألجل شراء دكاف ػ إذا اقتنعتم أهنا يف فائدتكم ،وحتققتم
جتنب ادلخاطرة التجارية".55
 .4ميلو رمحو اهلل إىل القوؿ بوقوع الطالؽ الثالث يف رللس واحد واحدة ،وحقق يف ترجيح ىذا القوؿ ،وبُت أف
احملققُت من علماء األندلس من ادلالكية مالوا إليو ،كما يف معيار الونشريسي ،وخارج ادلذىب نصر ىذا القوؿ ابن
تيمية ،وابن القيم .
ومن ذلك أيضا :الطالؽ بلفظ احلراـ ،فقد ذكر فيو اخلالؼ داخل ادلذىب ،ورجح القوؿ بأنو طلقة واحدة بائنة
على مذىب علماء األندلس .
56

57

 -5ترجيحو رأي غَت ادلالكية على مذىب ادلالكية يف مسألة طالؽ الغضباف فقاؿ ":والذي صححو احملقق ابن القيم
احلنبلي يف كتابو زاد ادلعاد ،أف حالة الغضب إذا اشتد حىت بلغ بصاحبو إىل أف أصبح ال يعقل مصلحتو من مضرتو يصدؽ
عليها حالة اإلغالؽ ،فإف طلق ادلرء فيها زوجتو فال يعتد بطالقو …" ،مث يقوؿ رمحو اهلل معقبا ":وىو كالـ عامل فقيو
بأحكاـ الشريعة ،مقبوؿ معقوؿ ،فرمحو اهلل ،ورضي عنو".58
 -6وشلا رجحو أيضا القوؿ بأف البيع وقت صالة اجلمعة من اخلطبة إىل الصالة باطل ،59مع أنو سلالف دلذىب اجلماىَت،
مبا فيهم ادلالكية.

 -7وشلا رجحو أيضا قولو مبَتاث ادلسلم الكافر ،فيقوؿ رمحو اهلل ":وذلذا أقوؿ :إنو ؽلكن العمل اليوـ هبذا ادلذىب،
وألولياء األمر أف يصدروا بو قرارا ،حىت ال يضيع ماؿ من مسلم ،ويذىب إىل الكفار ،وخصوصا إذا كاف الزوج
ادلسلم قد تزوج الكتابية يف أرضها ،وسكن يف بالدىا ،فإف قوانينهم يف بالدىم جتعل مَتاثها لزوجها ،وأبنائها منو،
فليس من احلكمة ػ وقد وجدنا مستندا من أقواؿ بعض الصحابة ػ أف ال نًتؾ ثروهتا للكافرين ،وقد أباحتها
للمسلمُت قوانينهم ،على أف مذىب اإلماـ األعظم أيب حنيفة النعماف ،وصاحبو زلمد بن احلسن جوز التعامل مع
 54الفتاوى ،386/1:وقد رجح ىذا الرأي أيضا يف467/1:
 55الفتاوى274/2:
 56الفتاوى486/478/474/452/448/445/1:
 57الفتاوى468/459/449/1:
 58الفتاوى484/1:
 59الفتاوى291/2:
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الكفار يف بالدىم حسب عقودىم الفاسدة عندنا ،وقوانينهم الباطلة مبقتضى شريعتنا ،واستباحت أمواذلم اليت
أباحتها قوانينهم لنا".60
 -8ومن ذلك أيضا ترجيحو مذىب الشافعية ،واحلنفية يف عدـ اعتبار إجهاض جنُت عمره شهراف( )62جناية ،
فيقوؿ ":فإننا نرى ػ يف ىذه احلالة خاصة ػ األخذ مبذىب الشافعي ،وأيب حنيفة فيو ،وأنو( :ال شيء فيو حىت يتبُت
من خلقو شيء) …" ،مث يقوؿ ":واخلالصة أف ىذه ادلرأة ػ يف قضية العُت ىذه ػ ال حرج عليها ػ إف شاء اهلل ػ يف
إجهاض محلها ادلذكور إذا كانت والدتو هتدد حياهتا هتديدا مؤكدا".62
 -9ومن ذلك أيضا :أنو رجح مذىب احلنفية يف توريث بنت األخ ،وىي من ذوات األرحاـ ؛ دلا حلق هبا من
الغنب ،ومتقدموا ادلالكية ال يقولوف بو ،بل يرجع ادلاؿ الفاضل إىل بيت ادلاؿ ،وقد قاؿ ادلتأخروف من عموـ ادلذاىب
اإلسالمية بتوريث ذوي األرحاـ دلا زاؿ بيت ادلاؿ ،لكن الشيخ ال يرجح القوؿ بتوريث ذوي األرحاـ على اإلطالؽ،
وإظلا رجحو ىنا يف ىذه احلالة فقط.
61

63

ورمبا رأى الشيخ رمحو اهلل ذلك القوؿ بعدـ توريث ذوي األرحاـ بناء على أف خزينة الدولة اآلف حتل زلل بيت ادلاؿ ،فلذا
فهو يف مواطن أخرى مل يفت بتوريث ذوي األرحاـ ،ورأى أف ادلاؿ الفاضل يرجع إىل بيت ادلاؿ.64
انمحٌس انضبثع :انفتبًٍ انجشيئخ في مجبل انفقو اإلصالمي :وىي عدة فتاوى ،أصدرىا الشيخ رمحو اهلل بقلمو،
وكاف ذلا صدى وطٍت ،ودويل أيضا ؛ ألف األصل يف اجملتهد أف يصدع مبا يراه قويا يف ادلسألة باعتبار قوة الدليل ،ومن ىذه
الفتاوى:
 .1جواز إعطاء لقب الكافل للمكفوؿ :65وىي الفتوى اليت أحدثت صدى ،وردودا كبَتة على الشيخ ػ رمحو اهلل ػ ،لكنو
تصدى ذلا ،ورد عليها ،يقوؿ يف ذلك ":إذا مل يكن ىذا االنتساب سببا الستحقاؽ مَتاث ،ال يستحقو ،وحلرمة ما ىو حبراـ
عليو ،كالزواج بابنة الكافل ،أو إحدى زلارمو فال بأس أف ينتسب الطفل ادلكفوؿ حينئذ إىل عائلة".66

وشلا استدؿ بو ما أخرجو مالك يف ادلوطأ عن عمر بن اخلطاب إذ قاؿ دلن التقط منبوذا ":خذه ،فعلينا نفقتو ،ولك

والؤه".67

 60الفتاوى ،499/1:وواضح ىنا أف ىذه الفتوى دائرة على دليل سد الذرائع.
 61الفتاوى539/1:
 62الفتاوى547/1:
 63الفتاوى71/2:
 64ومن ذلك ما ذىب إليو من أف بنت األخ ال ترث من عمتها؛ ألهنا من ذوي األرحاـ .الفتاوى66/2:
 65الفتاوى516/567/566/1:
 66الفتاوى566/1:
 67الفتاوى ،568/1:كتاب القضاء ،باب القضاء يف ادلنبوذ ،524:برقم1415:
واحلديث بتمامو :عن مالك عن ابن شهاب عن سنُت أيب مجيلة رجل من بٍت سليم :أنو وجد منبوذا يف زماف عمر بن اخلطاب قاؿ :فجئت بو إىل عمر بن
اخلطاب ،فقاؿ ":ما محلك على أخذ ىذه النسمة؟ فقاؿ :وجدهتا ضائعة فأخذهتا ،فقاؿ لو عريفو :يا أمَت ادلؤمنُت :إنو رجل صاحل ،فقاؿ لو عمر :أكذلك؟ قاؿ:
نعم ،فقاؿ عمر بن اخلطاب ":اذىب ،فهو حر ،ولك والؤه ،وعلينا نفقتو".
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يقوؿ الشيح ػ رمحو اهلل ػ ":أنا مل أفت مبا ؼلالف قوؿ اهلل يف حكم معلوـ من الدين بالضرورة… ،مث يقوؿ ":وأنا واحلمد
هلل أصدر الفتاوى بإمضائي ،وختمي ،معللة مدللة ،معروضة دلن ػلكم فيها من العلماء…".
مث يقوؿ أيضا ":وىو بياف أحتدى بو كل من يطلع عليو أف يناقشٍت احلساب إذا وجد فيو فسادا شرعيا ،وحكما بغَت ما
أنزؿ اهلل ،لكنٍت ال أقبل إال أىل االختصاص من العلماء احملققُت ،أما قوؿ العواـ ،وأشباه العواـ فال أعتربىم يف ادليزاف".68
 .2فتواه بعدـ جواز الصالة خلف ادلتجنس جبنسية كافرة ،إذا كاف من أصل مسلم ،مث جتنس باجلنسية كافرة ،رغبة فيها،
ومبحض إرادتو ،وىو يعلم أف اعتناؽ اجلنسية الكافرة يقوده إىل أحكاـ قانوف الكفر ،الذي ؽلنعو من تطبيق أحكاـ اإلسالـ
عليو؛ ألف العلماء حكموا بردتو".69
 .3فتواه بعدـ جواز منع استعماؿ مكربات الصوت يف أذاف الصبح ردا على بعض ادلستغربُت الذين ادعوا أنو يزعج
ادلرضى ،والعجزة ،والصبياف ،والسكاف عموما ،فيقوؿ ":إف الشكوى يف حقيقتها منصبة على األذاف ،ال على مكربات
الصوت ،فإننا نعلن ل دكتورنا ػ الذي تزعم احلملة على أذاف الصبح ػ إهنا شكوى مرفوضة مجلة ،وتفصيال ،فاألذاف شعَتة من
شعائر اإلسالـ ،وشعائر اهلل غلب أف حتًتـ ،وتعظم".70
 .4ترخيصو اإلفطار يف رمضاف لعماؿ صهر احلديد ،فيقوؿ معلال ما ذىب إليو رمحو اهلل ":إذا تسببت التكاليف الشرعية
لعامة لبعض ادلكلفُت يف ظروؼ ،وأحواؿ خاصة هبم يف مشقة ،وعسر انتقلوا من العزؽلة إىل الرخصة … ،مثل اإلفطار يف
رمضاف للمسافر ،وادلريض ،ومن يف حكمو… مث يقوؿ ":وهبذا االستثناء ،والتعليل ،وببياف الرسوؿ بسنتو القولية،

والفعلية ،أحلق بادلسافر ،وادلريض بعض ادلكلفُت اآلخرين شلن يعسر عليهم الصوـ ،ويلحق هبم األذى الشديد ،مثل احلبلى،
وادلرضع … ،بل حىت الصحيح إذا خشي اذلالؾ جوعا ،أو عطشا ،أو خشي حدوث مرض ،ويعتمد يف اخلوؼ من مضرة
الصياـ على قوؿ الطبيب العارؼ ،وعلى التجربة الصحيحة".71

 .5جواز إخراج النقد بدؿ الذبح يف احلج ،وىي فتوى متفردة ،نقلها عن اجمللس اإلسالمي األعلى؛ معلال ذلك مبا تقرر
يقينا من حتقق كثَت من ادلفاسد الشرعية أثناء الذبح ،كموت الكثَت من احلجاج نتيجة التزاحم على ادلذبح ،فضال عن ضياع
قيمة الذبائح لعدـ االستفادة منها ،لعدـ وجود أماكن كافية حلفظ اللحوـ ،أو تصبَتىا ،شلا يفوت على ادلسلمُت مقصد
الشريعة من ىذا اذلدي.
وقد اعتمد اجمللس كما نقل الشيخ محاين على فتوى شفوية للعالمة الشيخ زلمد البشَت اإلبراىيمي ،72مث يقوؿ الشيخ
رمحو اهلل ":وبذلك يصبح ىذا الرأي فتوى شرعية بالنسبة للحجاج اجلزائريُت".73

 68الفتاوى515/514/1:
 69الفتاوى189/1:
 70الفتاوى198/1:
 71الفتاوى366/1:

 72الفتاوى338/1:
 73الفتاوى342/1:
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انمحٌسانثبمن :مٌقفو من ثعض انقضبيب انمعبصشح :يؤصل الشيخ رمحو اهلل لبعض القضايا ادلعاصرة تأصيال

شرعيا ،نفيا ،أو إثباتا ، ،مث يذكر الرأي الذي يرجحو ،ومن أمثلة ذلك:
 .1مسألة أطفاؿ األنابيب ،فقد كاف موقفو مؤيدا باحلجج ،والرباىُت ،فقاؿ ":غَت صحيح أف ىذا األمر شلا توصل
إليو العلم احلديث ،فهذه العملية شلا اتفق ادلسلموف على جواز وقوعها ،وقبلوا بذلك ،وىو أف ادلرأة قد حتبل دوف
عملية جنسية ،وبدوف إيالج.أىػ
مث استدؿ دلا ذىب إليو ببعض الوقائع اليت وقعت زمن اخللفاء الراشدين ،وحكموا فيها بصحة احلمل ،ولو مل يقع
وطء.74
لكن الشيخ ػ رمحو اهلل ػ شرط يف ىذا النوع من احلمل أف يقوـ الزوج بنفسو بالتلقيح االصطناعي ،وأف يكوف
التلقيح من مائو ،وأما إذا قاـ بالتلقيح طبيب أجنيب ،ففعلو زلرـ ،لكنو يعامل معاملة الضرورة ،كالوالدة،
والعالج".75
 .2مسألة عدـ جواز استعماؿ حبوب منع احلمل ،وىو ال يعًتؼ مبا يسمى بتنظيم النسل ،فيقوؿ ":أما كلمة
(تنظيم النسل) فمضحكة ضحك البكاء ،فهل ػلتاج فعل اهلل يف خلقو إىل تنظيم؟ … ،وىل ىناؾ تنظيم أحكم
من تنظيمو يف جعل عدد ادلخلوقُت من الذكور ،واإلناث بقدر احلاجة …" ،مث يقوؿ ":إف تنظيم النسل بالتعقيم مل
يغب عن حكم اهلل ،فإنو:يِجِعِوِ ِمِهِ َِِيشِبءِ ِعِقِيمِب[الشورى ،]56:فدعوه حلكمة اهلل ،واختاروا امسا
آخر لوسيلة احلبوب ادلفسدة للجنُت ،إهنا حراـ ،وجناية".76
 .3موقفو من فوائد البنوؾ :يرى ػ رمحو اهلل ػ أهنا ربا زلرـ ،فيقوؿ ":أما رأي الشريعة الذي تطلبوف معرفتو يف ىذه
الفوائد ،أخذا ،وعطاء ،فيمكن أف تعرفوىا من أف آخذ ىذه الفوائد ىو آكل الربا ،وأف معطيها ىو موكل الربا".77
 .4غليز االقًتاض من البنوؾ ولو كانت بالفوائد إذا كانت لضرورة السكن فقط ،يقوؿ رمحو اهلل ":عند
ضرورة القصوى ،وانسداد مجيع ادلسالك ،ؽلكن للمسلم أف يتعامل مبثل ىذه ادلعاملة ،فالضرورة ذلا حكم خاص ،قاؿ

تعاىل  :فِمِهِِاضِطِزِِغِيِزِِبِبغِِوِلِِعِبدِِفِلِِإِثِمِِعِيِيِهِ["البقرة.78]173:
 .5رأيو يف بيع األوراؽ النقدية ،يقوؿ ":الكيفية اليت ذكرَهتا ػ السائل ػ للتحصيل على العملة الصعبة ،وىي أف
تشًتي عملة الفرنك بالدينار اجلزائري بأربعة أضعاؼ ػ مع أف الدينار اجلزائري أغلى من الفرنك ػ ،كاف ىذا سنة
 1988ػ حراـ ،وىي من أنواع الربا اليت ورد النهي عنها يف القرآف الكرمي" ،…79مث يقوؿ ":وليست ىناؾ ضرورة
 74الفتاوى385/384/1:
 75الفتاوى386/1:
 76الفتاوى425/1:
 77الفتاوى265/263/2:
 78الفتاوى ،286/264/2:واحلكم نفسو بالنسبة لالقًتاض من البنوؾ ،وقد فصل الكالـ فيو يف :الفتاوى275/2:
 79الفتاوى278/2:
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تبيح للتاجر أف يشًتي األلف بأربعة آالؼ ،وفقداف بضائع فرنسا يف بالدنا مل غلعلنا ظلوت ،وطلتنق … فلنصرب ،وال
نلتجئ إىل ما يتسبب لنا يف مضرة شديدة؛ ألنو يفسد السوؽ ،وؼلًتؽ القوانُت ،ويعرض مالو ،وعرضو للتلف …
فاتركوا عنكم التجارة اليت تلزمكم التعامل بالربا ،وفساد الدين ،والدنيا".80
 .6التصوير :يرى الشيخ ػ رمحو اهلل ػ جواز التصوير الفوتوغرايف .وقد ذكر أقواؿ ادلتقدمُت ،وادلعاصرين من ادلالكية،
وغَتىم يف مسألة التصوير.81
 .7فتواه مبنع استعماؿ اذلوائيات ػ البارابوؿ ػ فقد قاؿ حبرمتو؛ دلا فيو من ادلفاسد الدينية ،واالجتماعية،
واألخالقية.82
 .8موقفو من عزؼ ادلوسيقى العسكرية عند موت الزعماء ،وادلسؤولُت الكبار؛ يرى رمحو اهلل ذلك بدعة منكرة يف
الدين ،مل يعرفها السلف ،واخللف83؛ معلال ذلك بأهنا من ضروب النياحة ادلنهي عنها شرعا.84
 .9موقفو من إقامة التماثيل ،والنصب للزعماء ،والقادة :يرى عدـ جواز ذلك ،فيقوؿ ":أما التماثيل اجملسمة
لإلنساف ،أو احليواف ،شلا يوجد يف الدور ،أو القصور ،أو ينصب يف ادليادين ،ويكلف األمواؿ الطائلة ،عامة ،أو
خاصة ،فإهنا ال خترج عن غرض اذلوى ،أو التعظيم ،والتربؾ".85
 .16من ادلسائل ادلعاصرة فتواه جبواز تشريح اجلثث؛ ألجل التعلم ،معلال ذلك :بأنو ضرورة من الضرورات اليت
يبيحها الشرع.86
ًانخالصخ :بعد ىذا العرض لعموـ الفتاوى اليت أفىت هبا الشيخ محاين رمحو اهلل تبُت أف الشيخ محاين رمحو اهلل قد
ًانخالصخ:
وصل إىل رتبة االجتهاد؛ ألنو سار على نفس ادلنهج االجتهادي الذي سطره ادلتقدموف من الفقهاء ،واألصوليُت؛
فهو يستدؿ لكل رأي يراه ،ويذكر وجو االستدالؿ بو ،ويذكر آراء ادلخالفُت ،ويفند أدلتهم ،وىو يف كل ذلك زليط
بكل ما يتعلق جبوانب ادلسائل اليت استفيت فيها ،وىو ال ؼلاؼ يف اهلل لومة الئم.
ًصهم
ًآنو ًصهم
محمذً ،آنو
صيذنب محمذ،
عهَ صيذنب
اهلل عهَ
ًصهَ اهلل
ًحذهً ،صهَ
هلل ًحذه،
ًانحمذ هلل
ًانحمذ

 80الفتاوى279/2:
 81الفتاوى567/563/461/2:
 82الفتاوى462/2:
 83الفتاوى495/2:
 84الفتاوى497/2:
 85الفتاوى566/2:
 86الفتاوى445/437/2:

