جمةل جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجامتعية

141

أثر ّالز َم ِن يف التعامل مع الس ّنة النبوية الرشيفة والحاكم الفقهية
الُ مسس والتطبيقات
مراد جبار سعيد ١صباح ستار سعيد٢

 ١قسم الرشيعة ،لكية العلوم الإسالمية ،جامعة صالح ادلين -أربيل ،اإقلمي كوردس تان ،العراق
 ٢قسم الرشيعة ،لكية العلوم الإسالمية ،جامعة السلامينية ،اإقلمي كوردس تان ،العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
الزمن هل أمهية كبرية يف نظر الإسالم ذلا جند أنه وردت يف القرأن الكرمي والس نة النبوية مفردات كثرية داةل عىل الزمن وبألفاظ خمتلفة اكلوقت ،وادلهر ،واحلني ،والزمان ،واليوم
والايم وغريها ،وملاكنته أنه ج َّل وعال أقسم به سواء اكن بذاته أو بأجزائه ،فأقسم بلعرص ،والفجر ،والصبح ،والضحى ،والشفق ،والهنار ،والليل ،والليايل العرش ،ويوم القيامة ،
ويكفي أنه س بحانه وتعاىل عَدّه من نعمه العظمية عىل الإنسان ،وذكره يف كتابه العزيز يف معرض الامتنان ،وبيان عظمي فضهل علهيم ،فاإذا اكن للزمن هذه املاكنة الرفيعة والعالية يف
دورا يف اجلانب الترشيعي منه بصورة خاصة ،وأحاكم الترشيع اإ ّما اثبتة و إا ّما متغرية ،فالثوابت ل تتغري مبرور الزمن علهيا همام طال،
نظر الإسالم بصورة عامة ،فالبدّ أنه يلعب ً
مكسائل العقائد والخالق ،أ ّما املتغريات أي :اليت مبعىن الوسائل ل الغاايت فللزمن أثر كبري فهيا أي :يف تطبيقها والقيام هبا ،فيختلف بختالف الزمان والوقات ،فميكن القيام
بأمر ما يف زمن النيب (صىل هللا عليه وسمل) بصورة معينة ويف زمننا بصورة خمتلفة متاما مع بقاء الامتثال التام للرشع .هذا ويأيت البحث لتسليط الضوء عىل هذا اجلانب وبيان
تأصيهل وأمهيته الترشيعية ومساندته يف البقاء وادلوام ،وقد قسم البحث اإىل مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة وأمه النتاجئ والتوصيات اليت توصلنا اإلهيا يف البحث.
مفاتيح اللكامت :الاحاكم الفقهية ،السس والتطبيقات ،التعامل ،الزمن ،الس نة النبوية
______________________________________________________________________________________

 . ١املقدمة
امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل س ّيد املرسلني ،وعىل الصحابة
والتابعني ومن تبعهم بإحسان اإىل يوم ادلين ،أ ّما بعد:
فاإن الزمن هل أمهية كبرية يف نظر الإسالم؛ ذلا جند أنه وردت يف القرأن الكرمي
والس نة النبوية مفردات كثرية داةل عىل الزمن وبألفاظ خمتلفة ،اكلوقت ،وادلهر،
واحلني ،والزمان ،واليوم ،والايم وغريها ،ولعظم ماكنته أقسم به س بحانه وتعاىل سواء
اكن بذاته ،أو بأجزائه ،مثالً :أقسم س بحانه وتعاىل بلعرص ،والفجر ،والصبح،
والضحى ،والشفق ،والهنار ،والليل ،وليايل العرش ،ويوم القيامة ،والعمر ،وما العمر
اإ ّل زمن مير ومييض .ويكفي أنه س بحانه وتعاىل عَدّه من نعمه العظمية عىل الإنسان،
﴿و ََس ََّر لَ م مُك الشَّ ْم َس
وذكره يف معرض الامتنان ،وبيان عظمي فضهل علهيم ،فقال تعاىلَ :
______________________________________________________________

جمةل جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجامتعية ،اجملدل  ،٣العدد )٢٠٢٠( ٢
أُس تمل البحث يف  ٢٣ترشين الثاين ٢٠١٩؛ قمبل يف  ٩ش باط ٢٠٢٠
ورقة حبث منتظمة :نمرشت يف  ٣١اكنون الاول ٢٠٢٠
الربيد الإلكرتوين للمؤلفmurad.saeed@su.edu.krd :
حقوق الطبع والنرش ©  ٢٠٢٠مراد جبار سعيد  ،صباح ستار سعيد .هذه مقاةل الوصول الهيا م فتوح موزع ة حتت
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َوا ْل َق َم َر دَا ِئ َب ْ ِني َو ََس ََّر لَ م مُك ال َّل ْي َل َوالهنَّ َ َار( ﴾)٣٣اإبراهمي ٣٣ :بل أكرث من هذا فقد اعتربه
﴿و َج َعلْ َنا
س بحانه وتعاىل من الايت الباهرات ادلاةل عىل وجوده وكربايئه قال تعاىلَ :
رصةً لِ َتبْتَغموا فَضْ ًال ِم ْن َ ّبر مُِكْ
اللَّ ْي َل َوالهنَّ َ َار أيَ َت ْ ِني فَ َم َح ْوَنَ أ َي َة اللَّ ْيلِ َو َج َعلْ َنا أ َي َة الهنَّ َا ِر مم ْب ِ َ
َش ٍء فَ َّصلْ َناهم تَفْ ِص ًيال ( ﴾)١٢ا إلرساء١٢ :
اب َو م َّ
الس ِن َني َوالْ ِح َس َ
ُك َ ْ
َولِ َت ْعلَ مموا عَدَ دَ ِ ّ
فاكنت الس يدة العفيفة مرمي بنت معران قد أكرهما س بحانه وتعاىل وحدها يف حيهنا
بفاكهة الش تاء يف الصيف ،وبفاكهة الصيف يف الش تاء ،وعدّ هذا كرامة لها ،و إاكرا ًما من
هللا س بحانه وتعاىل .ينظر( :اجلوزي١٤٠٤ ،هـ.)٢٧٧/١ ،
اإ ّل أن هذا حبد ذاته مل يعد مس تحيالً يف زماننا هذا ،وذكل بتأثري الزمن ،ففاكهة
الش تاء تتوفر بكرثة يف الصيف ،وكذكل العكس ،اإل أنه بقي أن يكون من عند هللا
وبدون واسطة.
فاإذا اكن للزمن هذه املاكنة الرفيعة والعالية يف نظر الإسالم بصورة عامة ،فالبدّ أنه
دورا يف اجلانب الترشيعي منه بصورة خاصة ،وأحاكم الترشيع اإ ّما :اثبتة ،و إا ّم ا
يلعب ً
متغرية ،فالثوابت ل تتغري مبرور الزمن علهيا همام طال ،ومهنا :أن فريضة احلج ل تكون
اإل يف زمن معني ،والصوم ل يصح اإل يف وقت حمدد ،والصلوات لها أوقات وأزمان
معينة ل تتجاوز اإىل غريها.
أ ّما املتغريات أي :اليت مبعىن الوسائل ل الغا ايت ،فللزمن أثر كبري فهيا ،أي :يف
تطبيقها والقيام هبا ،فيختلف بختالف الزمان والوقات ،فميكن القيام بأمر عام مت

Original Article | DOI: https://doi.org/10.14500/kujhss.v3n2y2020.pp 141 -149

جمةل جامعة كويه للعلوم الانسانية والاجامتعية

142

القيام به يف زمن النيب (صىل هللا عليه وسمل) بصورة معينة ،ويف زمننا بصورة خمتلفة
متاما مع بقاء الامتثال التام للرشع؛ ل ّن مطلوب الشارع هو القيام والامتثال وليس
كيفيته ،بل والبقاء عىل الكيفية السابقة رمبا حيدث الضيق واحلرج عىل الناس لختالف
أحواهلم وطبائعهم وكيفية تعاملهم مع الحداث والوقائع ،بل رمبا يؤدي اإىل التقايض؛ ذلا
مفن املمكن تغيري السلوب والوس يةل مع بقاء الهدف والغاية مادام أن يف ال مر سعة ،
وادلين دا ٍع اإىل اليرس يف املمكنات ،مفن املعلوم أن احلرج مرفوع رشعاً ،وأن احلُك
الفقهيي للك مسأةل اتبع لهذا التغيري وجودًا وعد ًما.
هذا ويأيت البحث لتسليط الضوء عىل هذا اجلانب ،وبيان تأصيهل وأمهيته
الترشيعية ،ومساندته يف البقاء وادلوام اإىل أن يرث هللا ال رض ومن علهيا ،ومن هنا
تظهر أمهية هذا البحث .وقد قمسم البحث اإىل مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة والنتاجئ اليت
توصلنا اإلهيا يف البحث .املقدمة :ذكرت فهيا تأصيل املساةل وأمهيهتا .واملبحث ال ّول:
خصصته لبيان السس واملبادئ اليت اعمتد علهيا البحث .واملبحث الثاين :فقد ذكر مت
فيه مناذج تطبيقيه فقهية .واخلامتة وأمه النتاجئ.
 . ٢السس واملبادئ الرشعية اليت يعمتد علهيا يف هذا البحث
من املؤكد أن منط احلياة خيتلف من حني لخر ،ومن فرد لخر حبسب الزمن
والبيئة اليت يعيش فهيا ،ولتأصيل تغيري احلُك ،أو لتأثري الزمن يف الحاكم الرشعية
اعمتد البحث عىل مجموعة من القواعد أو السس واملبادئ اليت أقرهتا الرشيعة
الإسالمية بنفسها ،واكنت موجودة زمن نزول الويح ،ويه تدل دلةل واحضة عىل أ ن
الرشيعة الإسالمية رشيعة مرنة وليست جامدة ،بل وبس تطاعهتا مسايرة التطورات
اليت حتدث؛ ل ّن متطلبات احل ياة وتقلباهتا ختتلف من زمن لخر ،فمنط احلياة يف زمننا
هذا خيتلف متاما عام اكن عليه يف زمن النيب (صىل هللا عليه وسمل) ،فال بد من أن
بعض نصوص الرشيعة وأحاكهما ينبغي التعامل معها مبا يناسب هذا الزمان ل السابق
مادام ممكناً ،ويف المر سعة ،لكن من دون الإخالل واملساس مببادئ الرشيعة و
ثوابهتا.
ول نريد أن نطيل يف رشح هذه السس وتكل املبادئ بقدر ما نريد توضيحها
بلمثةل والامنذج حفسب ،ومهنا:
 ١.٢الناخس واملنسوخ
الناخس واملنسوخ من أقوي الدةل عىل مراعاة الشارع الزمن يف الحاكم الرشعية ،1
و إان اكنت حمدودة ويف نطاق ضيق ،ومثاهل كام ورد يف قوهل (صىل هللا عليه وسمل):
"َنَ َ ْي مت م ُْك ع َْن ز َِاي َر ِة الْقم مبورِ ،ف مَز موروهَا"( .مسمل ،استئذان النيب صىل هللا عليه وسمل ربه
يف زايرة أمه ،رمق احلديث.)٦٧٢/٢ ،٩٧٧ :
ويندرج حتته التدرج يف احلُك ،كام يف حترمي امخلر ،فقد َّمر مبراحل أربعة.
نس تنتج من هذه النقطة أن الزمن ومتقلباته هو العامل الساس لتغيري حُك ما،
و إابداهل بأخر ،مفا اكن صاحلاً ومناس ًبا يف الزمن السابق مل يعد كذكل الن ،فيجب
التعامل يف الزمنني مبا يناس هبام و إان أدى ذكل اإىل التباين يف احلُك.
 ٢.٢استعامل البدائل
أبح الشارع للملكف اس تعامل البديل يف حال عدم اإماكن القيام بملطلوب ال رئيس
لي سبب اكن ،بل ورمبا أوجب عليه ذكل ،اكلتميم بدل الوضوء ،والقعود ماكن القيام
يف الصالة.

نس تنتج من هذه النقطة أن أحاكم الرشيعة ل تتوقف يف حال عدم اإماكن القيام هبا
عىل حالها املطلوب أو ًل ،بل تلجأ اإىل بدائل أخرى مناس بة حلال امللكف تسهيالً هل
للقيام هبا والامتثال لها.
 ٣.٢انعدام بعض الحاكم الرشعية ومصطلحاهتا بتأثري الزمن
مثل أحاكم الرق ،واجلزية ،وناكح اململوكة ،وعتق الرقبة ،فهذه املصطلحات وغريها
اكنت أحاكهما جارية؛ لكن الن ومنذ زمن بعيد مل يعد لها أثر وطويت ،ومل يبق لها اإل
الامس يف بطون أهمات الكتب الفقهية ،واذلي نراه عدم رصف الوقت يف تدوين وبيان
ما يتعلق بأحاكم الرق والعبيد فامي يصنف من الكتب احلديثة يف الفروع الفقهية،
لكون البحث فهيا عدمي اجلدوى ،ولنداثر صورته اليت اكنت موجودة عند العرب يف
صدر الإسالم ،ومىت ما رجع حال املسلمني اإىل سابق عهده ،فاإن ُك ما يتعلق هبذه
املصطلحات ،وتفاصيل أحاكهما موجودة يف بطون أهمات الكتب الفقهية القدمية ميكن
مراجعهتا مىت شاءوا.
والإسالم ل حيث عىل الرق ،ول يتشوق اإليه ،ول يسعى اإليه اإل اإذا اكن من
قبيل املعامةل بملثل ،ذلا مل يذكره القرأن حىت يف لكمة واحدة حيامن تطرق اإىل مساةل
املن والفداء فقط﴿ ،فَامَّا َمنًّا بَ ْعدم َوامَّا ِفدَ ا ًء﴾ محمد ٤ :كن الية
الرسى ،بل ذكر َّ
ِ
ِ
أشارت اإىل أن اسرتقاق الرسى حاةل خاصة أو اثنوية ليست مقصودة بذلات.
"املن وال فداء" ،ومل يذكر القتل والاسرتقاق ،ويف
قال الش يخ الصابوين :ذكر تعاىلَّ :
ذكل اإشارة من هللا تعاىل اإىل أن الغرض من احلرب كرس (شوكة املرشكني) ،ل اإراقة
املن عىل الفداء يف الية الكرمية
ادلماء ،والتشفي بإزهاق الرواح ،مثّ قال" :وتقدمي َ
لالإشارة اإىل ترجيح حرمة النفس عىل طلب املال ،فاجملاهد يف سبيل هللا يقاتل لإعالء
لكمة هللا ،ل للمغمن املادي والكسب ادلنيوي"( .الصابوين١٤٠٠ ،هـ ١٩٨٠-م،
.)٤٤٩/٢
نس تنتج من هذه النقطة أن البيئة والزمن عامالن أساس يان يف اإبقاء بعض
الحاكم عىل حالها ،أو تغريها وكيفية القيام هبا ،بل ورمبا اإلغاهئا اإذا اكنت بمنيت عىل
العرف ،أو حلالت اس تثنائية.
 ٤.٢عدم اإماكن استعامل اللفظ يف معناه الصيل لستحاةل ذكل
مثال ذكل ما ورد يف احلديث القديس َقا َل َر مسو مل َّاَّلل (صىل هللا عليه وسمل)" :ا َّن
ِ
اَّلل ع ََّز َو َج َّل َيقمو مل َي ْو َم الْقِ َيا َم ِة َاي ا ْب َن أدَ َم َمرِضْ مت ف َ َْمل تعدينَ ،اي ا ْب َن أدَ َم ْاس َت ْط َع ْم مت َك
َّ َ
ف َ َْمل ت ْمط ِع ْم ِىنَ ،اي ا ْب َن أدَ َم ْاستَ ْسقَ ْي مت َك ف َ َْمل تَ ْسقِ ِىن"( .مسمل.)١٩٩٠/٤ ،
وقَا َل َر مسو مل ِ
اَّلل قَا َل"َ :و َما َي َزا مل عَ ْب ِدي يَ َتقَ َّر مب ا َ َّيل
هللا (صىل هللا عليه وسمل) :ا َّن َّ َ
ِِ
ِ
رص بِه،
رص مه َّ ِاذلي مي ْب ِ م
ِبل َّن َوا ِفلِ َح َّىت أُ ِح َّبهم ،فَا َذا أَ ْح َب ْب مت مه كم ْن مت َ َْس َع مه َّ ِاذلي ي َْس َم مع بِهَِ ،و َب َ َ
َو َيدَ مه الَّ ِيت َي ْب مط مش هبِ َاَ ِ ،و ِر ْج َ مهل الَّ ِيت َي ْم ِِش هبِ َاَ ،وا ْن َسأَلَ ِِن لُع ِْط َي َّنهمَ ،ولَ ِ ِِئ ْاس َت َعا َذ ِين
َش ٍء أََنَ فَاعِ م مهل َت َردُّ ِدي ِع َْن نَفْ ِس الْ ممؤْ ِم ِن َيكْ َر مه الْ َم ْو َت َوأََنَ
لُ ِع َيذنَّهمَ ،و َما َت َردَّد مْت ع َْن َ ْ
أَكْ َر مه َم َسا َءتَهم"( .البخاري ١٤٢٢،هـ ،بب التواضع ،رمق احلديث،٦٥٠٢ :
.)٣٣٩/١٦
"مرضت ،اس تطعمتك،
م
انظر اإىل قول هللا عزوجل يف اس تعامل هذه اللفاظ:
استسقيتك ،حىت اإذا كنتَ :سعه ،وبرصه ،ويده" ،ورجهل"" ،وما ترددت" .ويف
نفس هذه اللفاظ ورد يف القرأن الكرمي مثيالهتا ،مثل قوهل تعاىل{ :وميكرون وميكر
هللا وهللا خري املاكرين} وقوهل{ :خيادعون هللا وهو خادعهم} وقوهل{ :ويكيدون كيداً
وأكيد كيداً} وغريها.
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ول نريد أن ندخل يف رشح هذه اللكامت ومعانهيا ،ومن َ َّمث الكم العلامء فهيا،
والردود واملناقشات حولها فامي تعنيه هذه اللفاظ من حقيقة ،أو جماز ،أو تأويل أو
غريها ،بقدر ما نريد أن نصل اإىل حقيقة أخرى ويه :أنه ل ميكن التعامل مع بعض
اللفاظ سواء اكن من الكتاب أو الس نة حبسب تركيهبا املباين ،و إال فنقع يف تناقضات
عقدية ،ون ثبت ما هو مس تحيل أو حمرم رشعاً .بل ينبغي أن نفهم من هذه اللفاظ
معاين أخرى تناسب املقام وتفي بملقصود.
نس تنتج من هذه النقطة أن اللفظ ذاته ليس مقصودًا أحياَنً بقدر معناه ،أو ما يفهم
"مرضت"" ،استسقيتك"،
م
منه املقصود ،واملعاين املقصودة من مثل هذه اللفاظ:
"واس تطعمتك" ،ومثيالهتا يه تعظمي هذه المور ،وعظم أجرها وحث الناس علهيا،
"ُك َ َمعلِ ابْ ِن أدَمَ َ مهل ا َّل
وذلكل نس هبا الباري ج ّل وعال اإىل نفسه كام يف الصوم أيضاً :م ُّ
ِ
الص ْومَ ،فَان َّ مه ِيل َوأََنَ أَ ْجزِي بِهِ"( .البخاري ،ما يذكر يف املسك ،رمق احلديث،٥٩٢٧ :
َّ
ِ.)٦٠/١٥
ومن أمثال قوهل عزوجلّ" :كنت َسعه اذلي يسمع به"" ،وبرصه ،ويده ،ورجهل"،
هو تعظمي شأن املؤمن احلقيقي ،وكرامته عند هللا تعاىل ،وأنه يف عناية اتمة من هللا،
ول ينفك عن نرصته طرفة عني ،ففي صدر احلديث أشار اإىل هذا بقوهلَ " :م ْن عَ ا دَى
ِيل َولِ ًّيا فَقَدْ أ َذنْ مت مه ِبلْ َح ْر ِب" ،مفن عادى هل ول ًيا ،فقد أكد هللا يف ادلفاع عنه بأن جعل
حمارب لهذا املعادي ،و إال فكيف يكون هلل َس ًعا
ذاته املقدسة ماكنه ،وكنه أصبح نفسه ً
برصا ويدً ا ورجالً هل.
للعبد ،و ً
 ٥.٢الصل هو اثبات املقصود ل الوسيةل
الحاكم الرشعية يقصد هبا الامتثال والاس تجابة لطلب الرشع ،ول يرض بأي
خصه هبا ،أو ما اكن من قبيل" :ما ل يمت
وس يةل يتحقق ذكل اإ ّل ما عيهنا الرشع أو ّ
الواجب اإل به فهو واجب"( .الزحييل١٤٢٧ ،هـ ٢٠٠٦-م)٣٢٨/١ ،
ون َو ِس َيةلٍ مم َع َّي َن ٍة َسقَطَ ا ْع ِت َب مارهَا"( .القرايف،
قال القرايف"َ :واذا تي َّرس الْ َمقْ مصو مد بِدم ِ
١٩٩٤م .)ِ ١٧٧/٣ ،مثال ذكل أنه أ ِ َُيت َر مسو مل َّ ِ
ارِق،
اَّلل (صىل هللا عل يه وسمل) ب َِس ٍ
فَقم ِط َع ْت يَدم هم ،م َّمث أَ َم َر هبِ َا ،فَ معلِّقَ ْت ِيف عم منقِهِ"( .أبو داود .)٢٤٨/٤ ،ويف رواية" :أ ِ َُيت
"رسقْ َت؟ فَقَا َل :ا ْذ َه مبوا بِهِ،
ال َّن ِ ُّيب (صىل هللا عليه وسمل) ب َِس ٍ
رس َق َ َْش َ ًةل ،فَقَا َلَ َ :
ارِق َ َ
ِ
م
م
ِ
ِ
ِ
فَاقْ َط معوهم ،م َّمث أَ ْح ِس مموهم ،م َّمث ائْ مت ِوين بِه قَا َل :فَقمط َعَّ ،مث محس َمَّ ،مث أ ِ َُيت بِه"( .البهيقي،
١٤٢٤هـ٢٠٠٣ ،م.)٢٧٥/٨ ،
السؤال هل تعليق اليد املقطوعة يف عنق السارق ،وحسم اليد يف موضع القطع
أمران مقصودان ذلاهتام ،أو وس يلتان ميكن اإبداهلام بأخرى.
فاإذا اكن الغرض من تعليق اليد هو الزجر والردع والإشاعة ،ومن احلسم قطع
ادلم يك ل جيري فيؤدي اإىل املوت ،فاإنه يتحقق غرض الرشع هذا بوسائل حديثة أكرث
ضامَنً وأبلغ نت يجة ،فالزجر والردع والإشاعة تكون عن طريق نرش صورة اجلاين يف
وسائل الإعالم املريئ :اكلتلفاز والانرتنيت ،واحلسم بلعملية اجلراحية الطبية.
نس تنتج من هذه النقطة :أن ّه ل جيب الوقوف عىل ما ورد به الرشع حتديدً ا لس امي
اإذا اكن من الوسائل ،بل جيوز اإبداهل بأخر ما أمكن ذكل.
 ٦.٢الامتثال ل ينحرص يف كيفية واحدة.
أي :الطلب أو المر الواحد من الرشع ميكن الإتيان به بأكرث من وجه ،أ و ب طرق
خمتلفة لكها مرشوعة وحصيحة.

مثال ذكل :قوهل (صىل هللا عليه وسمل) بعد غزوة الحزاب" :أ َْن َل يم َصلِّ َ َّني أَ َحدٌ
ُّ
الظه َْر ا َّل ِيف بَ ِىن قم َريْ َظ َة"( .مسمل ،بب املبادرة بلغزو وتقدمي أمه المرين املتعارضني،
ِ
رمق احلديث.)١٣٩١ /٣ ،١٧٧٠ :
فاختلف فهم ا لصحابة لهذا الطلب ،فقال فريق مهنم أن ّه أراد منا ا إلرساع فصلوا
حيث أدركهتم الصالة يف الطريق ودون بِن قريظة ،بيامن ذهب الخرون اإىل فهم
الطلب عىل ح قيقته فقالوا :ل نصىل اإل حيث أمرَن رسول هللا (صىل هللا عليه وسمل)
و إان فاتنا الوقت ،مثّ ذكر ذكل للنيب (صىل هللا عليه وسمل) فمل يعنف أحدً ا من
الفريقني وأقرهام.
 ٧.٢املقاصد الرشعية
مقاصد الرشيعة يه" :الغاايت اليت وضعت الرشيعة لجل حتقيقها ملصلحة العباد".
ينظر( :الريسوين١٤٢٤ ،هـ٢٠٠٣ ،م .) ١٣ ،ل نطيل الالكم يف املقاصد الرشعية
فهذا حبث أخر ،واذلي نعنيه هنا هو :أن بعض ت كل املعاين والغاايت الرشعية ل
حنصل علهيا من مباين اللكامت وألفاظها ،بل من مراد قائلها وقصده ،أي :أن الباحث
الرشعي جيب عليه أن يبحث عن ا ِحل َُك والرسار اليت تقف وراء تكل امجلل
واللكامت ،لَنّا يه املقصودة ابتداء ل الفاظها ومبانهيا.
مرضت ،استسقيتك ،واس تطعمتك ،مضافاً اإىل
م
مثال ذكل ما ذكرَنه سابقًا لكفظ:
الباري ج َّل وعال وغريها ،ولكفظَ " :ل يم َصلِّ َ َّني أَ َحدٌ ُّ
الظه َْر" ،عىل املعىن الثاين (أي
الارساع) اذلي اس تنبطه الصحابة من مراد رسول هللا (صىل هللا عليه وسمل)
وقصده ،ومل يلتفتوا اإىل جمرد لكامته وألفاظه (صىل هللا عليه وسمل) حفسب ،بل اإىل
مراده وغايته.
كام أن هناك أسس أخرى ميكن الاعامتد علهيا فامي حنن بصدد توضيحها وتأصيلها
اكلعرف ،والقواعد الفقهية كقاعدة" :العادة حممكة"( ،الزرقا١٤٠٩ ،هـ ١٩٨٩ -م،
 .) ٢١٩وقاعدة" :ل ينكر تغري الحاكم بتغري الزمان" .واملاكن والعراف والحوال.
(الزحييل١٤٢٧ ،هـ ٢٠٠٦ -م .) ١٠ /٢ ،مثل :تضمني الصناع ،وذكل أن التاجر
واحلداد واخلياط وأمثاهلم ل يضمنون رشعًا اإ ّل بلتعدي والتفريط مبا يف أيدهيم ،لكن ملا
فسدت اذلمم وخربت أفىت الصحابة والفقهاء بضامَنم ،حمافظة عىل أموال الناس،
(ينظر :ابن عاشور١٤٢٥ ،هـ ٢٠٠٤-م ٣١٤/٢ ،؛ ولشني١٤١١ ،هـ.)٦٥ ،
وكتغيري حُك ضوال الإبل يف زمن س يدَن عامثن وعيل ،ومل يبقوه عىل ما اكن عليه يف
زمن النيب (صىل هللا عليه وسمل) بتأثري الزمن( ،ينظر :ابن بطال١٤٢٣ ،هـ -
 ٢٠٠٣م ،كتاب اللقطة ،بب ضاةل الإبل ٥٤٩- ٥٤٧/٦ ،؛ والزحييل١٤٢٨ ،هـ،
٢٠٠٦م.)٣٥٩- ٣٥٨/١ ،
وكذكل حق البائع واملشرتي يف خيار الرد بلعيب ،فهذا حُك اثبت هلام رش ًعا ل
يتغري ول يتبدل ،لكن ما يعد عي ًبا وما ل يعد فهذا مما يتحُك فيه الزمان واملاكن.
ول خيفى عىل عامل أن ما ذكرَن من تغيري الحاكم بتغيري الزمان واملاكن خيضع
لضوابط وأراكن ورشوط معينة ذكرها الفقهاء يف مظاَنا مفصالً ل حاجة ذلكرها هنا.
هنا نكتفي هبذا القدر ،وننتقل اإىل املبحث الثاين للجانب العميل والتطبيقات
الفقه ية ،وهللا املس تعان.
 . ٣مناذج من التطبيقات الفقهية
ملحوظتان :ال ّو ىل :يف هذا املبحث ل نقف عىل الدةل الرشعية والاس تدلل ملا
س نذكره من المثةل اليت تغريت وكيفية تطبيقها والامتثال لها ،أو ميكن ذكل بعامل
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الزمن وتأثريه ،بقدر ما نريد توضيح املسأةل بعرض المثةل والامنذج نفسها حفسب،
خش ية الإطاةل؛ ول ّن أهل العمل يف غىن عن بياَنا والاحتجاج هبا.
الثاني ة :قلام ننقل النصوص الفقهية وأقوال العلامء ،ول ندخل يف املناقشات
واخلالفات الفقهية اليت حتتضهنا المثةل والامنذج اليت استشهد هبا حول حصة ما ندعيه
من تأث ري الزمن يف حمكها ،وكيفية التعامل معها يف عرصَن احلارض من عدهما؛ ل ّن احلُك
كثريا ما يق ع فيه اخلالف حبسب مهنجية التعامل مع الدةل وطرق
الفقهيي للمسائل ً
اس تنباط الاحاكم الرشعية من نصوص الكتاب والس نة .هذا ول نعيد المثةل اليت
ذكرَنها يف املبحث السابق ،بل نذكر غريها ،ونكتفي هبا وهللا املس تعان.
المثةل والامنذج:
 ١.٣البول يف ِف راش املسجد
ثبت يف الصحيح أن أعرابياً بل يف مسجد النيب (صىل هللا عليه وسمل) فدعا بدلو
املاء فصبه عىل ماكن البول فطهر( ،البخاري ١٤٢٢ ،هـ ،بب قول النيب (صىل هللا
عليه وسمل) يرسوا ول تعرسوا .) ٣٥٩ /١٥ ،واكن مسجده (صىل هللا عليه وسمل)
مفروشاً بحلىص والرمال؛ ذلا اكن التطهري حيصل جبفاف الارض.
أ ّما الن فأغلب املساجد تس تعمل يف أرضيهتا السرياميك والاَسنت ،مث يفرش
علهيا املوكيت والسجاد ،فاإذا وقعت علهيا النجاسة اكلبول أو غريه ،مفا يه طريقة
تطهريها؟
اجلواب رفع السجاد وغسهل جبراين املاء عليه ،أ ّما اإذا اكن ملصوقًا فيصب عليه
املاء مث جيفف وينشف بلآلت احلديثة ،وتكرر العملية حىت يغلب عىل الظن طهارته،
ول يكفي صب املاء عىل ماكن النجاسة؛ لن ّه ل ينقل البول اإىل جوف الرض كام يف
مسجد النيب (صىل هللا عليه وسمل) بل يبقى أثره و إان كرث صب املاء عليه .وهكذا
نرى أن الزمن يؤثر يف احلُك الفقهيي ،وكيفية الامتثال لوامر الرشع.
 ٢.٣املسح عىل اجلورب اخلفيف والشفاف
جيوز رشعًا املسح عىل اجلورب ،واجلورب اكن يف زمن النيب (صىل هللا عليه
وسمل) خثي ًنا وَسياكً ،لكن الن ومبرور الزمن ظهر اجلورب رقيقا وشفافاً جدً ا ،فهل
جيوز املسح عىل هذا النوع من اجلورب ليطابق الامس ويوافقه؟ أو لبد أن يكون
كثيفًا اكلسابق حىت يصح املسح عليه لعتبار احلال والوصف السابق .2
مل أجد من القدماء من جي ّوز ذكل ،بل نقلوا الإجامع عىل أنه ل جيوز  ،3وس نقوم
بنقل عباراهتم:
قال النووي" :أ ّما ما ل ميكن متابعة املِش عليه لرقته فال جيوز املسح عليه بال
خالف"( .النووي١٩٩٧ ،م.)٥٦٧/١ ،
قال الاكساين" :فاإن اكَن -اجلوربن  -رقيقني ي َِشف َِّان املاء ،ل جيوز املسح علهيام
بلإجامع"( .الاكساين١٤٠٦ ،هـ١٩٨٦ ،م.)١٠/١ ،
قال ابن القطان" :وأمجع امجليع أن اجلوربني اإذا مل يكوَن كثيفني مل جيز املسح
علهيام"( .القطان١٤٢٤ ،هـ ٢٠٠٤،م.)٩٠/١ ،
قال ابن تميية" :و إان اكن رقيقاً يتخرق يف اليومني أو الثالثة ،أو ل يثبت بنفسه مل
ميسح عليه؛ ل ّن يف مثهل ل ميىش فيه عادة ول حيتاج اإىل املسح عليه" .وقال أيضاً:
"وأ ّما ما ل ميكن متابعة املِش فيه اإ ّما لضيقه ،أو ثقهل ،أو تكرسه بملِش ،أو تعذره
كرقيق اخلرق ،أو اللبود مل جيز مسحه؛ لن ّه ليس مبنصوص ول يف معىن املنصوص".
(ابن تميية١٤١٣ ،هـ.)٢٥٣- ٢٥٢ ،

اإذًا اإن اذلي عليه العلامء عامة منع املسح عىل اجلوارب الشفافة ،وأن اجلواز مقيد
بجلوارب الصفيقة ،لهذا مل أجد خالفاً شديداً يذكر بني العلامء يف هذه املساةل.
ومع هذا فقد حيك اجلواز عن بعض أهل السلف ،كس يدَن معر ،وعيل ،وأيب
يوسف ،ومحمد ،واحساق وداود( ،النووي١٩٩٧ ،م .)٥٠٠/١ ،ومن املعارصين ابن
عثميني( ،ابن العثميني م١٤١٣ ،.هـ ،١٦٧/١١ ،رمق الفتوى.)١٠٥ - ١٠٤ :
والقرضاوي ،ينظر( :القرضاوي١٤٢٨ ،هـ ٢٠٠٨-م.)٢١١ ،
ونرى أَنم أخذوا بلفظ احلديث وظاهره حفسب دون اعتبار ما طرأ عىل
املوصوف-اجلورب  -وتغيري حقيقته عام اكن عليه يف الزمن السابق ،وقياساً عىل جواز
املسح عىل اخلف ،وهللا أعمل.
 ٣.٣ايقاظ الزوجني أحدهام الخر من النوم للصالة برش املاء عىل الوجه
ورد عن النيب (صىل هللا عليه وسمل) ذكل كام يف حديث أيب هريرة (ريض هللا
اَّلل َر مج ًال قَامَ ِم َن اللَّ ْيلِ ف ََص َّىلَ ،وأَيْقَظَ ام َْرأَتَهم ،فَا ْن أَبَ ْت ،نَضَ َح ِيف
عنه) وفيه"َ :ر ِح َم َّ م
ِ
اَّلل ام َْرأَةً قَا َم ْت ِم َن اللَّ ْيلِ ف ََصلَّ ْتَ ،وأَيْقَ َظ ْت َز ْو َْجَا ،فَا ْن أ َََب،
َو ْ ِْجهَا الْ َما َءَ ،ر ِح َم َّ م
ِ
نَضَ َح ْت ِيف َو ْ ِْجهِ الْ َما َء"( .أبو داود.)٥٠٤/١ ،
ل خيفى عىل أهل العمل أن هذا الطلب منه (صىل هللا عليه وسمل) للندب ل
للوجوب؛ لنه احلديث أصالً ورد يف صالة الليل ،ويه من املندوبت ل الوجبات.
لكن مبا أن أحوال الناس قد تغريت واختلفت العادات والتقاليد ،ومهنا أحوال
الزوجني من حيث التعامل والاطاعة وأسلوب التعايش بيهنام ،فرمبا ل يسمح العرف
بس تعامل هكذا أسلوب (رش املا ء يف الوجه) لس امي فامي يسمى بجملمتعات املتحرضة
اليت تعطي أفراد الرسة انفتاحًا أكرث من حيث التعامل واحلقوق الفردية ،اإذاً ف ََر ُّش املاء
يف الوجه رمبا يؤدي اإىل التنافر واخلصام بني الزوجني معترباً ذكل تعدايً عىل احلقوق
الشخصية والفردية ،واعتبار ذكل أسلوبً هميناً متس كرامته ،ذلا فعىل الزوجني مراعاة
العرف والعادة يف ذكل ،واللجوء اإىل أسلوب أخر لالإيقاظ من النوم ،ول يلزم المتسك
حرفياً مبا جاء يف احلديث لتغيري أحوال الناس يف التعامل مع الحداث والترصفات؛
ول ّن الصل يف المر هو اإيقاظ النامئ ،والرش وس يةل ذلكل ،فيجوز تغيريها بغريها ما
أمكن ذكل.
 ٤.٣استعامل السبحة ِّ
لعد الذاكر
ورد يف بعض الاثر بس تخدام احلىص أو النوى بغرض ضبط وتعداد الذاكر
ومهنا :ما رواه َس ْع ِد ْب ِن أ َِيب َوقَّ ٍ
اص ،أَن َّ مه دَ َخ َل َم َع َر مسولِ هللا (صىل هللا عليه وسمل) َع َىل
ْرس عَلَ ْي ِك ِم ْن
ام َْرأَ ٍة َو َب ْ َني َيدَهيْ َا ن ًَوى ،أ َْو َح ًىص ،تم َس ّب مِح بِهِ ،فَقَا َل" :أُخ ِْرب ِمك بِ َما ه َمو أَي َ م
الس َما ِءَ ،و مس ْب َح َان ِ
ه ََذا ،أ َْو أَفْضَ لم ،فَقَا َل :مس ْب َح َان ِ
هللا َعدَ دَ َما
هللا َعدَ دَ َما َخلَ َق ِيف َّ
هللا َعدَ دَ َما َخلَ َق َب ْ َني َذ ِ َكلَ ،و مس ْب َح َان ِ
َخلَ َق ِيف الَ ْر ِضَ ،و مس ْب َح َان ِ
هللا َعدَ دَ َما مه َو
اَّلل ِمثْ مل َذ ِ َكلَ ،و َل
اَّلل أَكْ َ مرب ِمثْ مل َذ ِ َكلَ ،والْ َح ْمدم ِ َّ َِّلل ِمثْ مل َذ ِ َكلَ ،و َل ا َ َهل ا َّل َّ م
خَالِقٌ َ ،و َّ م
ِ ِ
َح ْو َل َو َل قم َّوةَ ا َّل ِب ِ
هلل ِمثْ مل َذ ِ َكل"( .أبو داود ،سنن أيب داود ،د.ت بب التسبيح
ِ
بحلىص ،رمق احلديث.)٤٧١ ،١ ،١٥٠٠ :
وهذا ظاهر يف أنه (صىل هللا عليه وسمل) وافق تكل املرأة يف التسبيح بحلىص
والنوى ومل ينكر علهيا ،غري أن ّه (صىل هللا عليه وسمل) أرشدها اإىل اليرس علهيا
والفضل لها ،وهذا ل يدل عىل املنع ،بل ول حىت عىل الكراهة.
ومبرور الزمن ظهرت الس بحة ،واس تعملت اس تعام ًل واس ًعا يف ِّعد الذاكر هبا،
وأنكرها البعض بدعوى أَنا مل تكن يف عهد النيب (صىل هللا عليه وسمل) فهيي بدعة
ومس تحدثة اكلش يخ الالباين( ،اللباين ،د .ت)١٨٤ /١ ،
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وجاء يف فتاوى اللجنة ادلامئة رمق ) ١٥٧٢٦( :ما نصه" :ل مانع من وضع ادلفاايت
واذلي نرحجه أن ّه ل بأس هبا؛ ل ّن الس بحة يف أصلها تش به احلىص والنوى ،ول
فرق بيهنام اإ ّل يف كوَنا أَنا منظومة خبيط خبالف احلىص ،وهذا ل يؤثر يف احلُك؛ لَنّا يف املسجد من أجل مصلحة املصلني ،ول مانع من اس تقبالها ،لَنّا ليست َنراً ،و إامنا
يف المور املباحات ،ولكون احلىص أو النوى غري مقصودة ذلاهتام حىت ينحرص احلُك يه طاقة"( .ادلويش.)٣٨٤ /٣١ ،
فهيام.
 ٧.٣دفع زاكة الفطر نقود ًا أو قمية
ع
ث
س ئل الش يخ ابن ميني ما حُك اس تعامل الس بحة؟ فأجاب فضيل ته بقوهل:
من ِح َ ُِك اإجياب زاكة الفطر يه اإغناء الفقري ع ن السؤال أايم العيد ،ودفع حاجاته
"الس بحة ليست بدعة دينية ،وذكل ل ّن الإنسان ل يقصد التعبد هلل هبا ،و إامنا يقصد
ومه ع َِن َّ
الط َو ِاف ِيف ه ََذا الْ َي ْو ِم".
ضبط عدد التسبيح اذلي يقوهل ،أو الهتليل ،أو التحميد ،أو التكبري ،فهيي وس يةل وعياهل مصداقا لقوهل (صىل هللا عليه وسمل)" :أَغْ من م ْ
وليس مقصودة ،ولكن الفضل مهنا أن يعقد الإنسان التسبيح بأَنمهل  -أي بأ صابعه ( -سنن ادلار قطِن١٤٢٤ ،هـ ٢٠٠٤ -م)٨٩ /٣ ،؛ (البهيقي١٤٢٤ ،هـ -
٢٠٠٣م.)٢٩٢ /٤ ،
لَنن مستنطقات"( .ابن العثميني م١٤١٣ ،.هـ ،٢٤٠/١٣ ،رمق الفتوى.)٥٥٩ :
ّ
فالعةل يف وجوب زاكة الفطر يه اإغناء الفقري يوم العيد عن السؤال والطواف ،وهو
الرش ِب ِم ْن َف ِم ال ِق ْ بر َ ِة َأ ِو ِّالس َق ِاء
 ٥.٣الهنيي عن ُّ ْ
حيصل بلقمية والنقود ،كام حيصل بلقوت والطعام ،والترصحي بلطعام فامي رواه ابن
والر ِ
فث
هناك أداب للرشب يف الإسالم ومهنا :الرشب قاعدً ا  ،4وبليد الميىن  ،5والتسمية عباس عن النيب (صىل هللا عليه وسمل)" :زاكةَ الفِ ْطر مطهْرةً َ
للصامئ ِمن اللغو َّ
م
للمساكني"( ،أبو داود ،د .ت ،بب زاكة الفطر.)٥٤ /٣ ،
وط ْعم ًة
يف أوهل  ،6وامحلدةل يف أخره  ،7و إاعطاء المين عند الرشب  ،8وأن يكون سايق القوم
َ
هو بيان لمه حاجات وامنيات الفقري يف ذكل اليوم ،وهو الطعام اذلي فيه قوام
رشب ( .9ينظر :السعدي ،د.ت.)٦٠ ،
أخرمه ً
10
وبملقابل هناك حمظورات يف بب الرشب ،اكلرشب يف أنية اذلهب والفضة  ،البدن والنفس ،والا فال ي تحصل الإغناء التام بلطعام فقط ،حفاجة الإنسان اإىل
والنفخ يف اإَنء الرشب والتنفس فيه  ،11والرشب بليد اليرسى  ،12ومهنا الرشب من مف اللباس والكسوة ،كحاجته اإىل الطعام أحياَنً لس امي يف نفوس الطفال ،ويف العيد
القربة أو السقاء " ،القربة أو السقاء اذلي حيمل فيه الراعي ماءه ،ويه :وعاء من جدل بذلات حىت يكمتل الفرح والهبجة دلهيم.
وبنا ًء عىل هذا المتيزي بني املقاصد املطلوبة يه بذلات ،وبني الوسائل املطلوبة ملا
يوضع فيه املاء أو اللنب للحفظ والتربيد"( .الزبيدي )٤٣٢ /١١ ،وهذا الخري هو
يتحقق هبا من املقاصد توسع الفقهاء ،وتساهلوا يف أصناف الطعمة والموال اليت
موضع حبثنا.
وورد خبصوص هذا أحاديث ومهنا" :ع َْن أيب هريرة (ريض هللا عنه) َنَ َ يى َر مس و مل تؤدى مهنا زاكة الفطر ،مبا يف ذكل القمية النقدية( .الريسوين١٤٢٤ ،هـ ٢٠٠٣ -م،
الرش ِب ِم ْن فَ ِم الْقِ ْ بَر ِة أَ ِو ِّ
ِ
السقَا ِء"( .البخاري ،بب )٧٠
هللا (صىل هللا عليه وسمل) ع َِن ُّ ْ
قال العالمة ابن القمي حتت عنوانَ :صدَ قَ مة الْفِ ْط ِر َل تَ َت َع َّ مني ِيف أَن َْوا ٍع" :الْ َمقْ مصو مد َسدُّ
الرشب من مف السقاء ،رمق احلديث١٤٢٢ ،٥٣٠٤ :هـ.)٢١٣٢/٥ ،
ووجه احلمكة يف الهنيي هو" :أنه ل يؤمن من دخول َشء من الهوام مع املاء يف خ َّ ِمةل الْ َم َساكِنيِ َي ْو َم الْ ِع ِيدَ ،و مم َو َاساهتم م ْم ِم ْن جِ نْ ِس َما َيقْتَاتم مه أَ ْه مل َب َ ِدل ِ ْمهَ ،وعَ َىل ه ََذا،
يق َوا ْن لَ ْم َي ِص َّح ِفيهِ الْ َح ِد م
يث"( .ابن القمي اجلوزية١٤١١ ،هـ -
جوف السقاء ،فيدخل مف الشارب وهو ل يدري"( .العيِن.)٢٠٠/٢١ ،
فَ مي ْجزِئم اإخ َْر ماج ادلَّ ِق ِ
فعىل هذا لو اكن ما يوضع ،أو خيزن فيه املاء ،أو اللنب ،أو أي سائل أخر مما ي َمسدُّ ١٩٩١مِ .)١٨ /٣ ،
اذاً الطعام وامللبس من احلاجات الساس ية لالإنسان ،ولهذا ذكرهام هللا تعاىل م ًعا
بإحاكم ،اكلظرو ف املعدنية الن ،أو اكن شفافاً ،اكلقارورات ،والزجاجات املكشوف
ما بداخلها فال يشمهل هذا الهنيي؛ لنتفاء ّعةل الهنيي ،ويه من دخول َشء ضار اإىل يف مجةل مما وعد به أدم يف اجلنة﴿ ،ا َّن َ َكل أ ََّل َجتموعَ ِفهيَا َو َل ت َْع َرى ﴾١١٨طه،١١٨ :
ِ
ذلا فالقتصار عىل ذكر الطعام يف احلديث ل حرص فيه ،و إامنا هو عىل شألكه ،كقوهل
جوف الشارب ،وهو ل يعمل من دون اإرادته.
﴿رسابِي َل تَقِ م م
يُك الْ َح َّر﴾ النحل.٨١ :
تعاىلَ َ :
 ٦.٣وضع ادلفاايت الكهربئية يف قبةل املصيل
اإذاً اإغناء الفقري هو املقصد الساس يف ترشيع زاكة الفطر ،والإطعام وس يةل لتطبيق
يكره اتفاق ًا أن يصيل الرجل اإىل النار س واء اكنت من تنور ،أو رساج ،أو قنديل ،ذكل املقصد؛ ذلا جيوز تغيري الوس يةل -لَنّا ليست مقصودة ذلاهتا  -مع بقاء املقصد
أ و َشع ،أو مصباح وحنوها؛ ل ّن النار تعبد من دون هللا ،فالصالة اإلهيا تش به الصالة وثبوته ،فعليه يصح دفع القمية ،أو النقود يف الفطر بد ًل عن الطعام والقوت ،وهللا
لها ،ينظر( :ابن قدامة١٣٨٨ ،هـ ١٩٦٨ -م ،) ٨٨ /٣ ،و (الزحييل ،د .ت /٢ ،اعمل.
ماكن وأوقات معينة جتنباً للوقوع يف التشبيه،
 .) ٩٤٥ولقد كره الرشع الصالة يف أ َ
 ٨.٣الاستئذان لفتح الهاتف اجلوال
اكلصالة عند طلوع الشمس وغروهبا.
هل جيب الاستئذان ،اكدلار لفتح الهواتف النقاةل أو اجلوال ،ملا خيزن فهيا غالباً
لكن الن يف زماننا توضع دفاايت كهربئية أمام املصيل لس امي يف فصل الش تاء
لجل تدفئة املسجد ،فهل يكره اس تقبالها اكلنار أو ل؟ بعضهم قالوا ن عم قياساً عىل أرسار صاحهبا ،أو الصور سواء اكنت اثبتة أو متحركة (الفيديو -الصوت والصورة
م ًعا) ،لس امي اإذا اكنت فهيا صور املرأة اليت ل جيور الكشف عهنا ،والاطالع علهيا،
النار؛ لَّنا يف معناها.
وبعضهم قالوا ل؛ ل ّن الكراهة توجه اإىل النار ذات اللهب ،أ ّما ما ليس لهباً  -وغري ذكل من الرسار واخلصوصيات؟
اجلواب :نعم ل ّن الاستئذان جعل من أجل البرص ،فالنظر اإذًا اإىل الصور
اكدلفاايت املوجودة الن  -فاإن مقتىض التعليل أ ّل تكره الصالة الهيا .ينظر :املصادر
والفيديوهات لس امي اليت التقطت بلاكمريات احلديث ِة امل تطور ِة ذات ادلقة العالية يف
السابقة ،و( :الطيار١٤٣٣ ،هـ ٢٠١٢-م.)٣١ /٩ ،
التصوير ،اكلنظر بلعني اجملردة يف التشخيص والوصف ،بل رمبا أدق يف حال التكبري
والتقريب.
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روى َسهْ مل بْ من َس ْع ٍد قَا َلَّ :
"اطلَ َع َر مج ٌل ِم ْن مج ْح ٍر ِيف مح َج ِر ال َّن ِ ِ ّيب (صىل هللا عليه
َ
ِ
َ
ِ
وسمل) َو َم َع ال َّن ِ ِ ّيب (صىل هللا عليه وسمل) مدْ ًرى َحي ُّمك بِه َرأ َْسهم ،فَقَا َل :ل ْو أَع مْمل أَن ََّك
رص"( .البخاري ،رمق
تَ ْن مظ مر لَ َط َع ْن مت بِهِ ِيف عَ ْي ِن َك ،ان َّ َما مج ِع َل ا ِل ْستِئ َْذ مان ِم ْن أَ ْجلِ الْ َب َ ِ
ِ
احلديث ،٥٨٨٧ :بب الاستئذان من أجل البرص١٤٢٢ ،هـ)٢٣٠٤ /٥ ،
َشب عَ َىل شَ ْلك ِس ّن ِم ْن أ ْس نان
َشءٌ يم ْعمل ِم ْن َحديد أ َْو خ ٍ
(الْ ِمدْ َرى والْ ِمدْ َراةمْ َ :
مرسح بِهِ الشَّ َعر املم َتل ّبِد ،وي َْس َت ْعمهل َم ْن َل ممشط َهلم .ينظر( :ابن
املشْ طِ وأ ْط َول ِمنْ مه ي َّ
الثري١٣٩٩( ،هـ ١٩٧٩-م) مادة :دري.)١١ /٢ ،
وجه الاس تدلل بحلديث :أي :اإمنا جعل الاستئذان من أجل النظر ،اإذًا مفنع
النظر والاطالع عىل أرسار الناس وخصوصياهتم هو ّ
العةل الرئيسة واملقصود السايس
قياسا.
يف مرشوعية الإذن وطلبه قبل ادلخول ،ومبقتىض هذا التعليل حيرم فتح اجلوال ً
تفاداي لفتح اجلوال من غري مالكه ،والاطالع عىل ما فيه أحدثت الرشاكت
و ً
املصنعة واملنتجة هل نظا ًما مينع ذكل ،وهو اإماكن قفهل وعدم السامح بفتحه اإ ّل من مالكه
أو بعد اإذن منه.
واضافة اإىل ما س بق ذكره ،فاإن فتح اجلوال من غري مالكه ،والنظر اإىل ما فيه من
﴿و َل
الرسار من دون الإذن منه يش به التجسس ،وهذا حرام ايضًا لقوهل تعاىلَ :
َ َجت َّس مسوا﴾ احلجرات١٢ :
 ٩.٣اإدخال اجلوال اخملزون فيه القرأن اإىل اخلالء
هناك أحاكم كثرية تتعلق بجلوال اذلي خيزن فيه القرأن الكرمي ،مثل :اشرتاط
الطهارة يف ملسه ،ادخاهل اإىل اخلالء أثناء قضاء احلاجة ،قراءة القرأن فيه أثناء الصالة
بد ًل من املصحف ،جعل رن َّة اجلوال أايت من القرأن الكرمي ،وهل قراءة القرأن يف
اجلوال كقراءته يف املصحف يف الجر والثواب ،وغري ذكل.
ومبا أن حبث أحاكم القرأن اذلي يف اجلوال لكها ،وحتري أقوال الفقهاء فهيا ،قد
يأخذ منا الكثري من الوقت ويطول بنا البحث ،ذلا فأخص مسأةل بذلكر والبحث
وقس علهيا البوايق ،ويه :اس تصحاب اجلوال اذلي خزن فيه القرأن اإىل اخلالء.
الالكم يف حُك ادلخول بجلوال اإىل اخلالء يكون يف ضوء الكم الفقهاء يف حُك
ادلخول بملصحف اإىل اخلالء ،فاجلوال ل ذكر هل يف الكهمم؛ لن ّه من املس تحداثت،
ومل يكن موجوداً وقتئذ؛ ذلا يف البدء سوف نلخص مذاههبم حول اس تصحاب القرأن
اإىل اخلالء ويه اكليت:
ال ول :اجلواز ،وهو قول للاملكية .فقد قالوا بأ ّن الإمام ماكل أجاز ادخال َ
اخلامت
املكتوب عليه ذكر هللا -والقرأن ذكر  -اإىل اخلالء ومل محيْك عنه غري هذا ،ينظر:
(الرعيِن١٤٢٣ ،هـ ٢٠٠٣ -م .)٢٧٢ /١ ،فاذلكر عند الإطالق يقصد به القرأن؛
ذلا يؤخذ منه أن ّه أجاز ادخال القرأن اإىل اخلالء ،أو املكتوب اذلي فيه القرأن ،و إا ن مل
يكن رصحياً فيه ،وهللا أعمل.
الثاين :الكراهة ،وهو مذهب احلنفية ،والشافعية ،وقول للاملكية .ينظر:
(الرشنباليل١٤٢٥ ،هـ ٢٠٠٥-م ،) ٢٨ ،و( :الرعيِن١٤٢٣ ،هـ ٢٠٠٣-م/١ ،
 ،) ٣٩٦و( :الطحطاوي١٤١٨ ،هـ ١٩٩٧ -م ،) ٥٤ ،و( :النووي١٤١٢ ،هـ -
١٩٩١م.)٦٦ /١ ،
الثالث :التحرمي ،وهو مذهب احلنابةل ،والذرعي من الشافعية ،وقول للاملكية.
ينظر( :املرداوي١٤١٥ ،هـ ١٩٩٥ -م ،)٩٤ /١ ،و( :الهبويت١٤٠٢ ،هـ/١ ،
 ،)٥٩و( :الرشبيِن١٤١٥ ،هـ ١٩٩٤-م ،) ١٥٥ /١ ،و( :ادلردير.)١٠٧ ،١ ،
بعد بيان مذاهب الفقهاء يف حُك ادخال القرأن اخلالء نس تنتج ما يأيت:

 . ١اللك متفق عىل أنه جيوز اإدخال القرأن اإىل اخلالء للرضورة أو احلاجة ،كخوف
التلف ،أو الرسقة.
 . ٢عامة الفقهاء (حىت القائلون بجلواز) عىل أن ّه يس تحب جتنب اإدخال القرأن اإىل
اخلالء تكرميا هل ،و إاطالق اجلواز من البعض يعِن أنه ليس فيه كراهة شديدة ل أن ّه
يس توي فيه فعهل وتركه .قال احلطاب"َ :واع َ ْْمل أَن َّ مه ل يَنْبَ ِغي أ َْن م ْخي َتلَ َف ِيف
اب
رض َور ٍة ِيف َذ ِ َكل الْ َم ْو ِض ِعَ ،ول ِيف ْاس ِت ْح َب ِ
ْاس ِت ْح َب ِ
اب تَ ْر ِك ا ِّذلكْ ِر َوالْقِ َرا َء ِة ِم ْن غ ْ َِري َ م
ْ
ْ
ِ
ْ
ِ
ِ
َ
ِلك َما ِفيه ِذك مر َّاَّللَ ،وأَ َّن ال َج َوا َز اإ َذا أ ُْطلِ َق ِيف َذ ِ َكل ال َم ْع َىن أَن َّ مه
تَ ْر ِك ادلُّ خمولِ اإل ْيه ب م ِّ
َ
َ
ِ
ِ
لَي َْس ِفيهِ كَ َرا َه ٌة شَ ديدَ ةٌ ل أَن َّ مه م ْمس َت ِوي َّ
الط َرف ْ َِني أَع ِِْن ف ْع مهل َوتَ ْركهم( .الرعيِن،
١٤٢٣هـ ٢٠٠٣ -م.)٢٧٤ /١ ،
 . ٣بعض الفقهاء من فرق بني غري املس تور من القرأن ،واملس تور منه كام اإذا اكن يف
جيبه أو حقيبة.
جاء يف حاش ية الطحاوي" :مث حمل الكراهة اإن مل يكن مس توراً ،فاإن اكن يف جيبه
فاإنه حينئذ ل بأس به"( .الطحاوي١٤١٨ ،هـ ١٩٩٧-م.)٥٤ ،
بعد ذكر ما س بق من أراء الفقهاء حول حُك ادخال القرأن اإىل اخلالء ،يرى
الباحثان أن ّه ل ميكن قياس اجلوال عليه ،ول يأخذ حُك القرأن وذكل ملا يأيت:
أ .اجلوال ليس اكلقرأن يف كونه خاصاً بالكم هللا ،بل فيه القرأن وغريه ،ورمبا يأخذ
القرأن مساحة يسرية جداً منه ،والبايق ليس قرأَنً.
ب .القرأن أو الايت اليت تظهر يف اجلوال عبارة عن ذبذبت ممغنطة ل وجود لها
اإل عند فتح الربَنمج ،وهبذا خيتلف ع ن املصحف الوريق حيث الكتابة فيه
حقيقية وحمسوسة.
لهذا يرى الباحثان أن ّه ل بأس بإدخال اجلوال اذلي خزن فيه القرأن اإىل اخلالء ول
يرتتب عليه َشء ،اإل أن ّه يراعى عدم فتحه ،أو الربَنمج اذلي يظهر القرأن عىل
الشاشة صوَنً لالكم هللا عن ماكن النجاسة ،و إال مفكروه عىل أقل ما قيل يف القرأن،
وهللا أعمل .13
لطيفة :سأل شابٌ ش يخاً عن حُك ادخال اجلوال اذلي فيه القرأن اإىل اخلالء؟ قال
الش يخ" :ل بأس به" .فكرر الشاب سؤاهل وأحلّ فيه بأن القرأن جيب أن يعظم ،والكم
هللا يصان عن هذه الماكن ووو .فقال هل الش يخ" :هل حتفظ من القرأن شيئاً؟ فقال:
نعم .فقال الش يخ" :اإذًا ضع خمّك قبل أن تدخل اخلالء اإكرا ًما لالكم هللا".
هنا نكتفي هبذا القدر من المثةل لعدم الاطاةل ،و إال فالحاكم اليت جيب مراعاة
الزمان واملاكن فهيا كثرية جداً ،فأحوال الناس يف تغيري وتطور مس متر فال بد من
الحاكم اليت بنيت عىل ا لعرف ،أو اليت مل تكن كيفيهتا السابقة مقصودة أصاةل ،بل
املقصود مهنا الامتثال واس تجابة الشارع ،والكيفية املذكورة يف النص وس يةل ،فميكن
تغيريها بأخرى مع بقاء الامتثال ،اذكر بعض المثةل العرصية عىل جعاةل من غري ما
س بق ،فيسوغ فهيا اخلالف ووْجات النظر بني أهل العمل نظراً لكيفية تعاملهم مع
املسائل املس تجدة ومهنا:
بوق الس يارة مثالً ملن يس تعمهل بد ًل عن السالم ،فهل جيب رد هذا اكلسالم أو
ل؟ واكحلاج اذلي يسافر بلطيارة من أين يلبس الإحرام ،واكلصالة يف الطيارة فهل
تقاس عىل الصالة يف السفينة أو ل؟ ،واكلنداء للصالة أو امجلعة (عن طريق مكربات
الصوت) ،فهل جيب الاس تجابة من السامع أو ل؟ لقوهل (صىل هللا عليه وسمل)
للرضير اذلي مل يكن هل قائد يقوده اإىل املسجد "هَلْ تَ ْس َم مع ال ِّندَ اءَ ِب َّلصالَ ِة ،فَقَا َل نَ َع ْم:
قَا َل :فَأَجِ ْب"( .مسمل ،بب جيب اإتيان املسجد ع ىل من َسع النداء ،رمق احلديث:
.)١٢٤ /٢ ،١٥٨١
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ول خيفى ما للفرق بني الندائني من حيث البعد والقرب ،فالنداء بملكربات يصل
مداه اإىل اماكن أبعد بكثري من النداء العادي ،فهل هذا البعد يعدّ يف حق السامع عذراً
وحرجاً يك ل يس تجيب لهذا النداء أو ل يعترب ،فعليه احلضور معال بإطالق احلديث،
و إا ْن بعد املاكن وشق عليه احلضور.
وهل يس تجاب النداء اذلي يكون يف التلفاز أو ل؟
وكيف تكون الاس تجابة يف حال تعدّد النداء يف أن واحد (كام حيصل الن) ،فهل
تتعدد الاس تجابة أيضاً؟ أم تدخل يف بب تداخل العبادات فامي بيهنا ،فيكفي اس تجابة
واحدة.
وهل يصح توحيد الذان عن طريق الْجزة املنصوبة يف املساجد ،وجعهل أآلياً
حبيث يبث عىل مجيع مساجد املدينة الواحدة يف أن واحد عرب الوسائل التقنية احلديثة
لتحديد وقت الذان ،وتوحيد مس توى صوت املكربات وغريها.
وهل يفوت هبذا العمل الجر والثواب اذلي وعد به الرسول للمؤذنني؟
"ص َالةم أَ َح ِد م ُْك ِيف مجَ َاعَ ٍة تَزِيدم عَ َىل َص َالتِهِ
وكيف نفهم قوهل (صىل هللا عليه وسمل)َ :
ِيف مسو ِقهِ َوبَيْتِهِ بِضْ ًعا َو ِع ْرش َِين د ََر َج ًة َو َذ ِ َكل بِأَن َّ مه ا َذا ت ََوضَّ أَ فَأَ ْح َس َن الْ موضم و َء م َّمث أ َََت
ِ
الص َالةم لَ ْم َ ْخيطم خ َْط َوةً ا َّل م ِرف َع هبِ َ ا
الص َالةَ َل َيهنْ َ مزهم -أي ل يهنضه  -ا َّل َّ
الْ َم ْسجِ دَ َل ميرِيدم ا َّل َّ
ِ
ِ
ِ
د ََر َج ًة أ َْو مح َّط ْت عَ ْن مه هبِ َا خ َِطي َئ ٌة"( .البخاري ،بب ما ذكر يف السواق ،رمق احلديث:
١٤٢٢ ،٢١١٩هـ .) ٣٢٢ /٥ ،يف حق من ميِش اإىل املسجد بلس يارة ،فهل تم َعدّ
دور ان ُك جعةل كخطوة مثالً؟ و إاذا اكنت كذكل فهل جحم العجةل كرباً وصغراً يعترب يف
العدّ ،ومع ُك هذا فاإن للس يارة أربع جعالت ،فهل يض ّعف الجر اإذاً لجل هذا؟
وهل يصح الطواف حول الكعبة من الطابق الثاين أو الثالث ،واذلي أحدث يف
هذا الزمان قياسا عىل الطواف يف الرض ،وهل يصح الطواف يف الهواء ،كام اإذا
طاف بلطيارة مثالً؟
وهل فرشاة الس نان احلديثة حتل حمل السواك يف الاس تعامل والثواب أو ل؟
فهناك الكثري الكثري من املسائل ،ويف مجيع أبواب الفقه سواء اكنت يف العبادات،
أو املعامالت ،أو الحوال الشخصية وغريها ،ميكن التعامل معها مبا ذكرَنه سابقاً،
وهللا أعمل.
فهذه لكها جمرد أس ئةل فقهية يطلب من العلامء الإجابة علهيا ،و إا ّل فاإن هللا ج ّل
وعالَ :
﴿ل مي ِضي مع أَ ْج َر الْ مم ْح ِس ِن َني﴾ التوبة ١٢٠ :وجيازي عىل ُك معل همام صغر فقال
تعاىل﴿ :أ ِ َّين َل أُ ِضي مع َ َمع َل َعا ِملٍ ِمن م ُْْك ِم ْن ذَكَ ٍر أ َْو أُن ََْث َب ْعضم م ُْك ِم ْن َب ْع ٍض﴾ أآل معران:
 ١٩٥وقال تعاىل﴿ :فَ َم ْن َي ْع َملْ ِمثْقَا َل َذ َّر ٍة خ ْ ًَريا َي َرهم ﴾٧الزلزةل٧ :
 . ٤اخلامتة:
ما توصلنا اإليه يف البحث من النتاجئ يه اكليت:
 . ١اإن الك املصدرين الساسني للفقه الإساليم (القرأن والس نة) هام كرميان يف
العطاء ،قال هللا تعاىل عهنام﴿ :ان َّ مه لَقم ْرأ ٌن كَ ِرميٌ ﴾ الواقعة ٧٧ :وقوهل تعاىل﴿ :ا ن َّ مه
ِ
ِ
لَقَ ْو مل َر مسولٍ كَ ِرميٍ ﴾ احلاقة ٤٠ :فكام اكَن يف العصور السابقة َسيني يف تلبية
املطالب واملس تجدات الفقهية ،ومهنلني كرميني للفقهاء يف اجهتاداهتم الفقهية،
فكذكل يكوَنن يف العصور الالحقة اإىل أن يرث هللا الرض ومن علهيا؛ ل ّن
املهنج الإلهيي املمتثل فهيام مل يكن لعرص دون أخر ،ول لَنس دون أخرين بل
لاكفة الناس ومجيعهم ،ول خيفى ذلي لب أن الناس يف تطور وتقدم مس متر،
وحاجاهتم ومتطلباهتم املعيش ية ومنط حياهتم خيتلف من حني لخر ،فيحتاجون
اإىل اجهتادات وفتاوى رشعية ملبية لتكل املطالب ،والقرأن والس نة كفيالن

بذكل ،وهو املعِن بقول الفقهاء" :تتغري الحاكم بتغيري الزمان واملاكن" ،اإ ّل ما
اكن من الثوابت ادلينية ،أو مما عمل من ادلين بلرضورة ،فهذا ل جمال لالجهتاد
منه ،ول أثر للزمن فيه همام تطور العمل وتقدمت المم.
 . ٢اإن بعض النصوص ،أو بلحرى بعض اللكامت واللفاظ واملصطلحات يه
بلساس ل يقصد هبا ما يدل علهيا مباين تكل اللكامت وألفاظها ،و إال فنقع يف
اشاكلت وتناقضات عقدية؛ ذلا جيب رصف اللفظ عن ظاهره وأن يراد به
معىن أخر ،فذلكل أحياَنً ما نفهمه حنن من ظاهر النصوص ليس هو مراد هللا،
أو رسوهل بل َشء أخر ،وقد ّمرت بنا بعض المثةل بيَّنا فهيا ذكل ،وقد تفطن
اإمامنا الشافعي لهذا فقال" :أمنت بهلل ومبا جاء عن هللا عىل مراد هللا ،وأ منت
برسول هللا ،ومبا جاء عن رسول هللا عىل مراد رسول هللا".
 . ٣قد يمس ئل مادام أن ما يفهم من ظاهر بعض النصوص الرشعية غري مراد أ ص الً ،
فلامذا مت التخاطب والطلب به؟
اجلواب هو :أن القرأن الكرمي نزل بللغة العربية ،وقد اس تعمل مجيع طرق ختاطب
تكل اللغة ،ومهنا هذا ،قال تعاىلَ :
﴿حن مْن نَقم ُّص عَلَ ْي َك أَ ْح َس َن الْقَ َص ِص بِ َما أ َْو َحيْ َنا ا لَ ْي َك
ِ ِ
ْ
ه ََذا الْقم ْرأ َن َوا ْن كم ْن َت ِم ْن قَبْ ِهلِ لَ ِم َن الغَا ِفلِ َني﴾ يوسف ٣ :وقال تعاىل﴿ :بِل َس ٍان ع ََر ِ ٍ ّيب
ِ
الشعراء١٩٥ :
ممبِنيٍ ﴾
ذلا يكون الإملام بللغة العربية ،ومعرفهتا جبميع علوهما وفنوَنا بشلك جيد مطلوب
ملن يتصدى للفتوى أو جيهتد ملعرفة حُك رشعي.
وحنوا
وقد عدّ الس بيك رشوط اجملهتد واكن أحدها أن يكون عاملًا بــ"عمل العربية لغة ً
وترصيفًا ،فلتعرف القدر اذلي يفهم به خطاب العرب وعاداهتم يف الاس تعامل اإىل حد
ميزي به من رصحي الالكم وظاهره ومجمهل ومبينه وحقيقته وجمازه وعامه وخاصه اإىل غري
ذكل ،وليس عليه أن يبلغ مبلغ اخلليل بن أمحد".
وصىل هللا وسمل عىل نبينا وقائدَن ومعمل البرشية س يدَن محمد وعىل أآهل وحصبه
وسمل.
 . ٥قامئة املراجع
القرأن الكرمي.
ابن الثري ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكرمي الشيباين
اجلزري (ت٦٠٦:هـ) ،الهناية يف غريب احلديث والثر ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي  -محمود
محمد الطنايح ،بريوت :املكتبة العلمية١٣٩٩ ،هـ ١٩٧٩ -م.
ابن العثميني ،محمد بن صاحل بن محمد (ت١٤٢١:هـ) ،مجموع فتاوى ورسائل الش يخ محمد بن العثميني،
مجع وترتيب :فهد بن َنرص بن اإبراهمي السلامين ،دار الوطن  -دار الرثاي ،الطبعة الخرية -
١٤١٣هـ.
ابن القطان ،عيل بن محمد بن عبد املكل الكتايم امحلريي الفايس ،أبو احلسن (١٤٢٤هـ ٢٠٠٤ -م)
ا لإقناع يف مسائل ا لإجامع ،حتقيق  :حسن فوزي الصعيدي ،الفاروق احلديثة للنرش ،ط.١
ابن بز ،عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرمحن (ت ١٤٢٠هـ) ،مجموع فتاوى ومقالت متنوعة ،مجع
وترتيب إوارشاف وحتقيق ،محمد بن سعد الشويعر ،دار القامس١٤٢٠ ،هـ ،د.ط.
ابن بطال ،أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد املكل (ت ٤٤٩هـ) ،رشح حصيح البخاري ،حتقيق :أبو
متمي ايرس بن اإبراهمي ،الرايض :مكتبة الرشد ،ط١٤٢٣ ،٢هـ ٢٠٠٣ -م.
ابن تميية ،أمحد بن عبد احللمي احلراين أبو العباس ،رشح العمدة يف الفقه ،حتقيق :سعود صاحل
العطيشان ،الرايض :مكتبة العبياكن ،ط١٤١٣ ،١هـ.
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ابن حزم ،أبو محمد عيل بن أمحد بن سعيد القرطيب (ت٤٥٦هـ) ،احملىل بلاثر ،بريوت :دار الفكر،
د.ط ،د ،ت.

الزحييل ،محمد مصطفى  ،الوجزي يف أصول الفقه ا لإساليم دمشق :دار اخلري للطباعة ،ط،٢
١٤٢٧هـ ٢٠٠٦ -م.

ابن عاشور ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التنونيس (ت١٣٩٣هـ) ،مقاصد الرشيعة
ا لإسالمية ،حتقيق :محمد احلبيب ابن اخلوجة ،قطر :وزارة الوقاف والشؤون ا لإسالمية،
د.ط١٤٢٥ ،هـ ٢٠٠٤-م.

إساليم وأدلَّتمهم ،دمشق :دار الفكر ،ط ،٤د.ت.
ال ُّز َحيْ ِ ّيلَ ،و ْهبَة بن مصطفى ،الفقه ا ل ّ

ابن قدامة ،أبو محمد موفق ادلين عبد هللا بن أمحد بن محمد بن قدامة امجلاعييل املقديس مث ادلمشقي
احلنبيل( ،ت ٦٢٠:هـ) ،املغِن ،القاهرة :مكتبة القاهرة١٣٨٨ ،هـ ١٩٦٨ -م.
ابن قدامة ،أبو محمد موفق ادلين عبد هللا بن محمد املقديس (ت٦٢٠هـ) ،ملعة الاعتقاد ،السعودية:
وزارة الشؤون ا لإسالمية والوقاف وادلعوة وا لإرشاد ،ط١٤٢٠ ،٢هـ ٢٠٠٠-م.
ابن قمي اجلوزية ،محمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد َشس ادلين (١٤١١هـ ١٩٩١ -م) .اإعالم
املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :محمد عبد السالم اإبراهمي ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط.١
أبو الرباكت ،س يدي أمحد ادلردير ،الرشح الكبري ،حتقيق محمد عليش ،بريوت :دار الفكر .د.ط،
د.ت.
السج ِْس تاين،
أبو داود ،أبو داود سلامين بن الشعث بن اإحساق بن بشري بن شداد بن معرو الزدي ِ ّ
(ت ٢٧٥ :هـ) ،سنن أبو داود ،حتقيق :محمد حميي ادلين عبد امحليد ،بريوت :املكتبة العرصية
صيدا ،د.ت.ن.
اللباين ،محمد َنرص ادلين ،ا لسلسةل الضعيفة ،الرايض :مكتبة املعارف ،ب.د.ت.
البخاري ،محمد بن اإسامعيل أبو عبد هللا اجلعفي ،حصيح البخاري ،حتقيق :محمد زهري بن َنرص
النارص ،دار طوق النجاة ،ط ١س نة ١٤٢٢هـ.
الهبويت ،منصور بن يونس بن اإدريس  ،كشاف القناع عن منت ا لإقناع ،حتقيق :هالل مصيلحي
مصطفى هالل ،بريوت :دار الفكر١٤٠٢ ،هـ.

الزرقا ،أمحد بن الش يخ محمد ،رشح القواعد الفقهية ،حصحه وعلق عليه :مصطفى أمحد الزرقا،
دمشق :دار القمل ،ط١٤٠٩ ،٢هـ ١٩٨٩ -م.
السعدي ،عبد العلمي عبد الرمحن ،أدابك أهيا املسمل ،الرمادي :دار ال نبار ،ط ،٣د.ت.
الرشبيِنَ ،شس ادلين محمد بن أمحد اخلطيب (ت٩٧٧هـ ) ،مغِن احملتاج اإىل معرفة معاين ألفاظ
املهناج ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط١٤١٥ ،١هـ ١٩٩٤-م.
الرشنباليل ،حسن بن عامر بن عيل املرصي احلنفي (ت ١٠٦٩ :هـ) ،مرايق الفالح رشح منت نور
ا لإيضاح ،اعتىن به وراجعه :نعمي زرزور ،املكتبة العرصية١ ،ط١٤٢٥ ،هـ ٢٠٠٥ -م.
الصابوين ،محمد عيل ،روائع البيان تفسري أايت الحاكم ،طبع عىل نفقة :حسن عباس الرشبتيل،
دمشق :مكتبة الغزايل ،وبريوت :مؤسسة مناهل العرفان ،ط١٤٠٠ ،٣هـ ١٩٨٠ -م.
ملوىس الفِق مه املي ََّرس،
الط ّيار ،عَبد هللا بن محمد ،عبد هللا بن محمّد املطلق ،د .محمَّد بن اإبراهمي ا َ
الرايضَ :مد مَار َالوطن ،ط١٤٣٢ ،١هـ٢٠١١ /م ،بيق الجزاء ط١٤٣٣ ،٢هـ -
٢٠١٢م.
العيِن ،بدر ادلين محمود بن أمحد٧٦٢( ،هـ  ٨٥٥ -هـ) ،معدة القاري رشح حصيح البخاري،
بريوت :دار اإحياء الرتاث العريب ،د.ط ،د.ت.
القرايف ،شهاب ادلين أمحد بن اإدريس املاليك (ت٦٨٤هـ) ،اذلخرية ،حتقيق :محمد جحي ،وسعيد
أعراب ومحمد بو خزبة ،بريوت :دار الغرب ا لإساليم ،ط١٩٩٤ ،١م.
القرضاوي ،يوسف ،فقه الطهارة ،القاهرة :مكتبة الوهبة ،ط١٤٢٨( ،٤هـ ٢٠٠٨-م).
الاكساين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي( ،ت ٥٨٧:هـ) ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع،
عالء ادلين ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط١٤٠٦ ،٢هـ ١٩٨٦-م.

رس ْوجِردي اخلراساين أبو بكر( ،ت٤٥٨:هـ)،
البهيقي ،أمحد بن احلسني بن عيل بن موىس اخلم ْ َ
السنن الكربى ،حتقيق :محمد عبد القادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط١٤٢٤ ،٣هـ -
٢٠٠٣م.

لشني ،موىس شاهني ،الس نة والترشيع ،قدم هل وعىن بإعداده إواخراجه :رئيس التحرير :د .عيل
أمحد اخلطيب ،مجمع البحوث ا لإسالمية بلزهر الرشيف ،جمةل١٤١١ ،هـ.

رس ْوجِردي اخلراساين أبوبكر( ،ت٤٥٨:هـ) ،السنن
البهيقي ،أمحد بن احلسني بن عيل بن موىس اخلم ْ َ
الصغرى ،حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي ،كراتِش :جامعة ادلراسات ا لإسالمية ،ط١
١٤١٠،هـ ١٩٨٩-م.

املرداوي ،عالء ادلين أبو احلسن عيل بن سلامين بن أمحد املَ ْرداوي( ،ت ٨٨٥:هـ) ،ا لإنصاف يف
معرفة الراحج من اخلالف (املطبوع مع املقنع والرشح الكبري) ،حتقيق :ادلكتور عبد هللا بن
عبد احملسن الرتيك  -ادلكتور عبد الفتاح محمد احللو ،القاهرة :جهر ،ط١٤١٥ ،١هـ -
١٩٩٥م.

اجلوزي ،جامل ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن محمد( ،ت٥٩٧:هـ) ،زاد املسري يف عمل
التفسري ،بريوت :املكتب ا لإساليم ،ط١٤٠٤ ،٣هـ.
ادلارقطِن ،بو احلسن عيل بن معر بن أمحد بن همدي بن مسعود بن النعامن بن دينار البغدادي،
(ت ٣٨٥ :هـ) ،سنن ادلارقطِن ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب الرنؤوط ،حسن
عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز هللا ،أمحد برهوم ،بريوت :مؤسسة الرساةل ،ط،١
١٤٢٤هـ ٢٠٠٤ -م.
ُّالرعيِنَ ،شس ادلين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب املعروف
بحلطاب (ت ٩٥٤:هـ) ،مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل ،حتقيق :زكراي معريات ،دار
عامل الكتب١٤٢٣ ،هـ ٢٠٠٣ -م.

املرغيناين ،برهان ادلين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل (ت ٥٩٣هـ) ،منت بداية املبتدي يف فقه
ا لإمام أيب حنيفة ،القاهرة :د .ط ،د .ت.
مسمل ،ا بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري( ،ت ٢٦١:هـ) ،حصيح مسمل ،حتقيق :محمد
فؤاد عبد البايق ،بريوت :دار اإحياء الرتاث العريب ،د.ط ،د.ت.
النووي ،أبو زكراي حميي ادلين حيىي بن رشف (ت٦٧٦:هـ) ،اجملموع رشح املهذب ،بريوت :دار
الفكر ،د.ط١٩٩٧ .م.
النووي ،أبو زكراي حميي ادلين حيىي بن رشف (ت٦٧٦:هـ) ،روضة الطالبني ومعدة املفتني ،بريوت:
املكتب ا لإساليم١٤٠٥ ،هـ.

الريسوين ،أمحد ،الفكر املقاصدي قواعده وفوائده ،بريوت :دار الهادي ،ط١٤٢٤- ١هـ ٢٠٠٣-م.

 1تعد مسأةل النا خس واملنسوخ اليت ذكرها العلامء من الظواهر ادلاةل عىل وجود عالقة قوية بني النص
والواقع ،وتفاعل النص مع س ياقه الثقايف والاجامتعي وتطور احلياة بصورة مس مترة ،وقد انقسم العلامء
اإزاء مسأةل الناخس واملنسوخ اإىل أقسام ،فاكن مهنم القائلون بوجود النسخ يف القرأن ،وأخرون

يقولون بندرته ،وفئة اثلثة انكرت وجود النسخ يف القرأن ،وملزيد من التفصيل ينظر :النسخ يف
القرأن بني املؤيدين واملعارضني ،تأليف الش يخ محمد محمود ندا ،ص ٢٥وما بعدها ،النارش :مكتبة
ادلار العربية للكتاب ،الطبعة الوىل ،أغسطس ١٩٩٦م.
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 2اختلف الفقهاء يف جواز امل سح عىل اجلوارب اإذا مل تكن صفيقة ،أي خثينة وَسيكة عىل قولني:
القول الول :جيوز املسح عىل اجلوربني مطلقًا ،ومل مل يكوَن َسيكني ،إواليه ذهب ابن حزم (ابن
حزم ،د .ت ،صفحة  ،) ٣٢١/١وبعض علامء السلف (النووي١٩٩٧ ،م ،صفحة ،)٥٦٥/١
واختاره من املعا رصين ابن عثميني (ابن عثميني١٤١٣ ،هـ ،صفحة  ،)١٧٦/١١ودليلهم يف ذكل :أن
العةل املوجودة من جواز املسح عىل اخلف هو الرخصة للملكف ،والتسهيل عليه ،فهيي كذكل
موجودة يف اجلورب اخلفيف والسميك ،أو اخملرق والسلمي .وذهب القول الثاين :اإىل عدم جواز
املسح عىل اجلوارب اإذا مل تكن خثينة ،وهو مذ هب امجلهور من احلنفية( :املرغيناين ،د .ت ،صفحة
 ،)٨والشافعية( :النووي١٩٩٧ ،م ،صفحة  ،)٥٦٧/١واحلنابةل( :ابن قدامة١٤٠٥ ،هـ،
 ،) ٣٣١/١ومن املعارصين ابن بز( :ابن بز١٤٢٠ ،هـ.)١١٠/١٠ ،
 3أي :عىل اجلورب الرقيق والشفاف.
ً
 4عن أنس (ريض هللا عنه) عن النيب (صىل هللا عليه وسمل) ،أ نه َنيى أن يرشب الرجل قامئا ،قال
قتادة :فقلنا فالُك ،فقال :ذاك أرش أو أخبث"( .مسمل ،كتاب الرشبة ،بب كراهية الرشب قامئًا،
رمق احلديث ،٢٠٢٤ :صفحة .١٦٠٠/٣
 5عن عبد هللا بن معر عن جده ابن معر (ريض هللا عهنم ) أن رسول هللا (صىل هللا عليه وسمل)
قال" :اإذا أُك أحدُك فليأُك بميينه ،إواذا رشب فليرشب بميينه"( .مسمل ،د.ت ،كتاب الرشبة ،بب
أداب الطعام والرشاب وأحاكهمام ،رمق احلديث ،٢٠٢٠ :صفحة .)١٥٩٨/٣
 6عن عبد الرمحن بن احلارث (ريض هللا عنه) قالَ :سع ت نوفل بن معاوية ادلييل يقول" :رأيت
رسول هللا (صىل هللا عليه وسمل) يرشب بثالثة أ نفاس ،يسمى هللا يف أولها ،وحيمده يف أخرها".
(الطرباين١٤١٥ ،هـ ،رمق احلديث ،٦٤٥٢ :صفحة .)٢٩٤/٦
 7عن أنس بن ماكل (ريض هللا عنه) قال :قال رسول هللا (صىل هللا عليه وسمل)" :أن هللا لريىض
عن العبد أن يأُك اللكة فيحمده علهيا ،أو يرشب الرشب فيحمده علهيا"( .مسمل ،د.ت ،كتاب
اذلكر وادلعاء والتوبة والاس تغفار ،بب اس تحباب محد هللا تعاىل بعد الُك والرشب ،رمق احلديث:
 ،٢٧٣٤صفحة .)٢٠٩٥/٤
 8عن أنس بن ماكل (ريض هللا عنه) "أن رسول هللا (صىل هللا عليه وسمل) أيت بلنب قد شيب
مباء ،وعن ميينه أعرايب ،وعن شامهل أبو بكر فرشب ،مث أعطى العرايب ،وقال :المين فالمين".
(البخاري١٤٢٢ ،هـ ،كتاب الرشبة ،بب المين فالمين يف الرشب ،رمق احلديث ،٥٦١٩ :صفحة
.)٢٠٠/١٤
 9عن أيب قتادة (ريض هللا عنه) فقال يل رسول هللا (صىل هللا عليه وسمل) "ارشب ،فقلت ل
رشب ،قال :فرشبت ورشب رسول
أرشب حىت ترشب اي رسول هللا ،قال :اإن سايق القوم أخرمه ً
هللا (صىل هللا عليه وسمل) "( .مسمل ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،بب قضاء الصالة الفائتة
واس تحباب تعجيل قضاهئا ،رمق احلديث.)٤٧٢/١ ،٧٨١ :
 10عن عبد الرمحن بن أيب ليىل (ريض هللا عنه) َسعت النيب (صىل هللا عليه وسمل) يقول" :ل
تلبسوا احلرير ول ادليباج ،ول ترشبوا يف أ نية اذلهب والفضة ،ول تألكوا يف حصافها ،فاإَنا هلم يف
ادلنيا ولنا يف الخرة"( .البخاري ،كتاب الطعمة ،بب الُك يف اإَنء مفضض ،رمق احلديث:
 ،٥٤٢٦صفحة .)٥٠٦/١٣
 11عن عكرمة ع ن ابن عباس (ريض هللا عهنام)  :أن رسول هللا (صىل هللا عليه وسمل) "َنيى أن
يتنفس يف ا لإَنء أو ينفخ فيه"( .الرتمذي ،د.ت ،كتاب الرشبة ،بب كراهة النفخ يف الرشاب ،رمق
احلديث ،١٨٨٨ :صفحة .)٣٠٤/٤
 12عن جابر (ريض هللا عنه) عن رسول هللا (صىل هللا عليه وسمل) قال" :ل تألكوا بلشامل ،فاإن
الش يطان يأُك بلشامل"( .مسمل ،د.ت ،كتاب الرشبة ،بب أداب الطعام والرشاب وأحاكهمام ،رمق
احلديث.)،٢٠١٩ :
مكتوب عليه شيئًا من القرأن ،أو ما
اكن
و
أ
ا،
ح
مفتو
اكن
إذا
ا
ال
و
اجل
ن
أ
عىل
ين
رص
 13اتفق العلامء املعا
ً
ً
ّ
اش متل عليه امس هللا جل وعال ،أو الايت القرأ نية ظاهرة عىل شاش ته ،فيكره عندمه اإدخال اجلوال
اإىل اخلالء؛ لَنّ ا تأخذ حُك ما نص عليه الفقهاء عىل كراهية اإدخاهل اخلالء ،وهو ُك َشء رمس فيه
ذكر هللا س بحانه وتعاىل ،أمّ ا اإذا اكن اجلوال مغلقًا ،أو الايت القرأ نية خمفاة ،حبيث مل تظهر عىل
شاش ته ال ّو ىل اإل عند اإرادة اإظهارها ،فال بأس ول حرج يف اإدخاهل امحلام ،لنتفاء ّعةل املنع ،وعدم
وجود حروف ظاهرة عىل الشاشة ،ول ّن حروف القرأن يف الْجزة ا لإلكرتونية ل تعد حروفًا
مرسومة اإل اإذا ظهرت عىل شاش هتا ،وبلتايل عدم تعريض الايت القرأ نية للماكن غري الالئق أو
املس تقذر .ينظر( :اليحىي ،فهد بن عبد الرمحن ،ختزين القرأن الكرمي يف اجلوال وما يتعلق به من
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