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   :قا�ئمة��سئلة
 

  اخت�ف�الفقهاء
  

  � �كتاب�هللا�وسنة�نبيه �- صDى�هللا�عليه�وسلم- إن�مصادر�الشريعة��ساسية�9ي

وإجماع��مة�والقياس�،�أما�اQصادر�اQختلف�فNOا�فI�KLستحسان�،�Iستص�ح�،�قول�

وهذه�. قيل�،�سد�الذريعة�،�العرف�وما�إ`ى�ذلكالصحابي�،�شرائع�من�قبلنا�،�أقل�ما�

�،�وeي�كتاب�
ً
اQصادر�سواء�كانت�متفقة�أم�مختلفة�ترجع�كلها�إ`ى�الكتاب�والسنة�حتما

�القرآن-هللا� �يقول �العلماء��-كما �اQعروف�أن �ومن �متشاNlات، �وأخرى آيات�محكمات

Noي�القرآنية�حسب�علمهم�وفهمهم�ودراسr�'sي�شرح�وتفسeش)'اك�اختلفوا�Iم�،�وكان�

اللغوي�للكلمات�وIستعمال�العرeي�لها�والتعارض�بsن�اقتضاء�اللغة�واقتضاء�العرف�

�الحكم� �وعموم �تأخs'ه �أو �الحكم �وتقديم �ال|}ول �سبب �بيان �eي �الروايات واخت�ف

وتخصيصه�وإط�ق�الحكم�وتقييده�وغs'�ذلك�من��سباب�اQختلفة�ال{�Kاختلفت�rراء�

�ال �بsن ��جلها � � �أنفسهم �هللا�ع�Nم-صحابة Kن��-ر��sالتابع� �بsن �اخت�ف�rراء �بقى ثم

  .وتابعNOم�و�ئمة�اQجNoدين

�نصوص�   �ودلت�علNOا �بالنصوص�القطعية �ثبتت K}ال� ��حكام �أن �الواضح ومن

�،�ولكن�النص�إذا�كان�
ً
صريحة�واضحة�قطعية�غs'�محتملة�للتأويل�ف��خ�ف�فNOا�قطعا

�فهناك�اختلفت�آراء��ئمة�eي�ظ��Kالثبوت�أو�ظ��Kالد
ً
�لة�بحيث�يحتمل�Qع���آخر�أيضا

�،� �استنباطهم�وفهمهم �اQحتملة�حسب�مناهج �أو�اQفاهيم �من�بsن�اQعاني تعيsن�مع��

  : وبا�خص�كان�Iخت�ف�eي�باب�الحديث�من�جهتsن

�رسول�هللا�: �و`ى   �الحديث�إ`ى �السند�الذي�يتصل�به صDى�هللا�عليه�-من�جهة

ما�9ي�درجة�الحديث�،�هل�رجاله�ثقات�،�هل�قوي�حفظهم�،�هل�سلم�الحديث��- موسل

�درجة� �تعيsن �ذلك �ضوء �وeي ،� �والتعديل �الجرح �أسباب �من �وغs'�ذلك �Iخت�ط من

�بالشواهد�أو�بلغ�ضعفه�بحيث���
ً
�مؤيدا

ً
�أو�ضعيفا

ً
�أو�حسنا

ً
الحديث�من�كونه�صحيحا



 

 

أو�خ�'�الواحد،�ثم�التواتر�والشهرة�لفظية�ينج�'�،�أهو�حديث�مشهور�أو�غريب�أو�متواتر�

  أو�معنوية�،�ثم���يبعد�تعدد�rراء�eي�توثيق�الرجال�وتعديلهم�وقو¡Nم�وضعفهم؟

  .استنباط�اQفهوم�من��حاديث: والجهة�الثانية  

�الثالثة   �تعارض��حاديث�وتعيsن�: والجهة �عند �الصحابة �أقوال �إ`ى �الرجوع 9ي

اللجوء�إ`ى�التأويل�بصرف�مع���الحديث�من�الظاهر�إ`ى�معناه�الناسخ�م�Nا�واQنسوخ�أو�

�اختلفت� �ثم�إذا �ترك�الحديث�، �عDى �أن�الصحابة�هل�اتفقوا �ثم�النظر�إ`ى اQحتمل�،

rراء�بsن�الصحابة�والتابعsن�فالنظر�إ`ى�أن�كبار�فقهاء�الصحابة�وحفاظ�الحديث�من�

  .التابعsن�إ`ى�أي�رأي�ذهبوا�،�وترجيح�ذلك�الرأي

�عDى��حكام�،�ومثل�هذه�  
ً
ومما���ينكر�أن�للوقت�والزمان�واQنطقة�والعرف�أثرا

� �و�صوليون �الفقهاء �يسمNOا �و�حوال�"�حكام �اQتجددة �العوائد �عDى �اQرتبة �حكام

  ".اQتغs'ة

وكذلك�اخت�ف�rراء�eي�القواعد�الفقهية�والضوابط��صولية�يؤدي�إ`ى�اخت�ف�  

القضايا�اللغوية�من�الخاص�والعام�واQش)'ك�والظاهر�والخفي�و(Nlام��آراء��ئمة�مثل

KLرسل�والحديث�. و(جمال�و�مر�والنQتصل�والحديث�اQخر�الحديث�اrي�الجانب�eو

�والغريب �والشاذ �وغs'ه. اQنقطع �الثقة �مراسيل �اQرسل �eي �(جماع�. ثم ،� �(جماع ثم

ثم�eي�. ،�(جماع�ال�حق�مقابل�(جماع�السابقالسكوتي��،�إجماع�عدم�القول�بالفصل�

�،� �والفرع �و�صل �القاصرة، �العلة ،� �التامة �العلة ،� �وأقسامها �العلة �القياس قضايا

). كما�eي�حديث�الربا(والعلة�الجامعة�،�وتعدية�حكم��صل�وIخت�ف�eي�تعيsن�العلة�

�ال �والقياس�الجDي ،� �القوي �القياس�الخفي �Iستحسان �eي �اعتبار�. ضعيفكذلك ثم

�اQعت�'ة �باQصالح �بإلحاقها �اQرسلة �الشريعة�. اQصالح �ومصالح �مقاصد �تعيsن ثم

  .واعتبارها

وهكذا�قدم�أس�فنا��ع�م�ثروة�علمية�قيمة�مشتملة�عDى�نظام�القانون�وأصول�  

القانون�وفلسفة�القانون�ومناهج�مفصلة�ل�ستنباط�والتفريع���يمكن�تقديم�نظs'ه�eي�

  .القانون�والعلم�عالم



 

 

  �،�'sالقرآن�،�أحكام�القرآن�،�الحديث�،�أحاديث��حكام�،�أصول�التفس�'sتفس

�علم�الفقه�،�أصول� �علم�الرجال�،�غريب�القرآن�،�غريب�الحديث، أصول�الحديث�،

�آداب�القضاء�،�علم�القواعد�الكلية�،�علم�الضوابط�الفقهية�،�علم��شباه� الفقه�،

الجوامع�،�الس|ن�،�اQسانيد�وما�إ`ى�: والفروق�،�ثم�eي�علم�الحديثوالنظائر�،��جناس�

�eي�كل�العصور�ألوفا� ذلك�من�العلوم�والفنون�وفروعها�ظهرت،�وصنف�العلماء�علNOا

من�اQصنفات�،�و9ي�محفوظة�إ`ى�حد�كبs'�،�وبعضها�ال{�Kكانت�دفينة�تحت�غبار�الزمان�

  .لطبع�بعد�التحقيق�والدراسةeي�مختلف�مكتبات�العالم�تأتي�تظهر�eي�حلة�ا

  :�سئلة

eي�ضوء�ما�ذكر�يأتي�السؤال�اQهم�هنا�هو�أن�اخت�ف�الفقهاء�ما�هو�صفته�eي�   -١

�والسنة� �الكتاب �من �اQجNoدون �استنبطها K}ال� ��حكام �مجموعة �إن الشرع؟

�هل�9ي� �جامعة، �فقهية �ثروة �ل±مة �وقدموا �استنباطهم �حسب�مناهج
ً
أساسا

و�آراؤهم�الشخصية�بحيث�يعت�'�اتباعها�اتباع�الهوى�،�ومن�شريعة�محمدية؟�أ

�ومجهودات� �الفقهية �ال´'وة �هذه �يعت�'ون �اليوم �اQتجددين �أن �لدينا اQعلوم

�شريعة،� �كوNµا �ينكرون �وبالتا`ي �الشخصية �(نسان �آراء �IجNoادية السلف

�الشهوات� �ويجعلون �أعناقهم �من �الشريعة �أحكام �اتباع �ربقة �يخلعون وهكذا

�لهم�للعبث�بالدينا
ً
  .لنفسية�والهوى�إماما

�نوعان   -٢ �لها K}ال� �IجNoادات�عsن�الشريعة �كانت�هذه �اQنصوصة�: وإذا �حكام

و�حكام�اQستنبطة�من�النص�،�فا�خت�ف�اQتواجد�eي�اجNoادات�واستنباطات�

اQجNoدين�هل�هو�اخت�ف�حق�وباطل،�أو�ليس�هو�اخت�ف�حق�وباطل؟�أو�هل�

تعت�'ون�ذلك�اخت�ف�الرخصة�والعزيمة�أو�تقولون�أن�الرأي�الواحد�صواب�

  يحتمل�الخطأ�والرأى�الثاني�خطأ�يحتمل�الصواب؟

والسؤال�الثالث�هو�أن�اجNoادات�اQجNoدين�eي�اQسائل�IجNoادية�تكون�حجة�   -٣

لهم�eي�حقهم�أنفسهم�،�ولكن�الشخص�العامي�الذي���يعرف�الكتاب�والسنة�

�9ي�و��ي �فما ،� �م�Nا �الشرºي �واستنباط�الحكم �النصوص�وفهمها �لتتبع تأهل

  طريقة�العمل�له؟



 

 

  يناسب�إلقاء�الضوء�عDى�أسباب�اخت�ف�الفقهاء�بالتفصيل؟   -٤

�أو��فراد�   -٥ �الطوائف �Qختلف
ً
�شرعا �يجوز �هل ��مور �ذكر�من �ما �ضوء وeي

�،�وذم�السلف
ً
�كابر�وIسNoزاء��العاملsن�باجNoادات��ئمة�سّب�بعضهم�بعضا

�تضليل� �أوفرد �لجماعة
ً
�شرعا �يحمد �وهل �الفقهية؟ �استنباطا¡Nم �من والنيل

  جماعة�أخرى�أو�فرد�آخر�ونشر�البغض�والكراهية�فيما�بي�Nم؟

يجدر�Nlذا�الصدد�ذكر�نماذج�سلوك�السلف�اQتبادل�فيما�بي�Nم�eي�مثل�هذه�   -٦

Nlاعند�إظهار�اخت�فهم�واQناقشة��اQسائل�الخ�فية،�وما�9ي�rداب�ال{�Kال)}موا

  فيما�بي�Nم؟�وما�9ي�السبل�ال{�KينبÂي�ل±مة�السs'�علNOا�اليوم؟

إذا�كان�اQجتمع�يواجه�مشكلة�ناجمة�عن�تغs'��حوال�و�زمان�ويؤدي�العمل�   -٧

وفق�رأي�من�آراء��ئمة�اQجNoدين�إ`ى�عسر�وضيق�وحرج�،�eي�حsن�العمل�برأي�

� �تلك �آخر�من KLمن�فق� �اQجتمع �ويحفظ �الضيق �ويوسع �الحرج �يدفع rراء

الضرر�ويبدل�العسر�باليسر�،�ففي�مثل�هذه�الحال�هل�يجوز�للعلماء�والفقهاء�

�بالرأى� الذين�يتصفون�بالورع�والتقوى�ورزقهم�هللا�الفهم�الصحيح�أن�يفتوا

  rخر�الذي�يدفع�الحرج�ويرفع�الضرر؟

�العصر�و    -٨ �eي�تعيsن�درجة�مشكلة�يمكن�أن�يختلف�علماء�هذا أصحاب�(فتاء

اQجتمع�،�هل�اQشكلة�بلغت�eي�الواقع�إ`ى�حد�يقت���Æالعدول�،�وهل�الحرج�

والضرورة�والضرر�بحيث�يجب�دفعه؟�eي�هذه�الصورة�يتفق�العلماء�عDى�أن�

�والضرر� �الحرج �ونوعية �درجة �eي �ذلك�يختلفون �مع �ولك�Nم �اجNoادية اQسئلة

ق�واQشكلة�،�وبالتا`ي�يختلفون�eي�اختيار�رأي�فق�KLوالضرورة�والحاجة�والضي

واحد�،�ففي�هذه�الحال�إذا�كانت�جماعة�من�الفقهاء�والعلماء�اQوثوقsن�ترى�

�eي�تلك�اQسئلة�IجNoادية�لدفع�الحرج�ورفع�الضرر�
ً
العدول�وتختار�رأيا�فقهيا

عامة�وتف{�Kبذلك�الرأي،�وجماعة�أخرى�من�العلماء�تخالف�ذلك�،�فهل�يجوز�ل

الناس�العمل�بالفتوى�ال{�Kاختs'ت�فNOا�طريق�اليسر�والسهولة�بالعدول،�وهل�

  يصح�للمفتsن�(فتاء�بأحد�الرأيsن؟

*  *  *  



 

 

 

  ط�ق�السكران
  

تأتي�عDى�رأس�قائمة�اQشك�ت�العائلية�للمسلمsن�اليوم�مشكلة�خطs'ة�وداعية�  

اQسلمsن�،��مر�الذي�يؤدي�إ`ى�للتفكر�،�و9ي�شيوع�وسوء�استخدام�الط�ق�eي�مجتمع�

�لصالح�أو�دهن� �ومن�الواقع�اQّر�أن�اQطلقات���ينكحن�ثانيا ،� تقويض�دعائم��سرة

وإذا�أردن�النكاح�ف��يجدن�الكفء�اQناسب�لهن�،�إذ�زواج��بكار�eي�مجتمعاتنا�أصبح�

�فكيف�Nlن؟
ً
�جدا

ً
  عسs'ا

�إذ�الفرض�مشروعية�الط�ق�من�حكم�شريعة�هللا�الك�'ى�ورح   مته�عDى��مة�،

�،� �ويحدث�مشك�ت�منوعة �الفطرة �أمر�يضاد �النكاح�بي�Nما �عروة �الزوجsن�Éبقاء عDى

�من�
ً
ولكن�سوء�استخدام�حق�الط�ق�وخاصة�eي��حوال�ال{�Kيصبح�اQرء�فNOا�محروما

 'sجتمع�إ`ى�هوة�كبQيدفع�ا�،�Kق�للدافع�العار��
ّ
ة�الشعور�والفهم�والفكر�والجدية�،�ويطل

من�العذاب�،�eي�مثل�هذه��حوال�يجب�عDى�الفقهاء�والعلماء�واQفتsن�القيام�بدراسة�

م�مشروعية�الط�ق�بغاية�من�الدقة،�ثم�النظر�إ`ى�مدارج�
َ
�حوال�العائلية�السائدة�وِحك

أحكام�الشرع�ومراعاة�اQنصوص�م�Nا�وغs'�اQنصوص�واQجNoد�فNOا�وغs'�اQجNoد�،�وeي�

�يوافق�مع�ضوء�هذا�كله�ين
ً
�عاد�

ً
�وتعبs'ا

ً
بÂي�لهم�أن�يشرحوا�القوانsن�الشرعية�شرحا

  .مقاصد�الشرع�ويصون�اQجتمع�من�اQشك�ت�والف)ن

  �،� �التدين �وعدم �تتكاثر�للجهالة �الهند �eي �الط�ق �حوادث �أن ��ليم �الواقع من

فتاء�eي�وسبب�عدد�كبs'�م�Nا�هو�السكر�،�بل�استعراض�Iستفتاءات�الواردة�إ`ى�دور�( 

الهند�بخصوص�الط�ق�يبsن�أن�خمسsن�eي�اQأة�من�حوادث�الط�ق�تقع�بسبب�السكر�

�،� �الشديدة �الحاجة �مسيس �وعند �شعور �بكل ��ستخدامه �شرع �الذي �فالط�ق ،

  .يستخدمها�السكران�بدون�وºي�ومبا�ة

القياس�يقت�K�Æأن���يقع�ط�ق�السكران�،�سواء�حدث�السكر�باستعمال�K�Ìء�مباح�  

�يعت�'ون�أو� �الحنفية �فقهاء �ولكن �السكر�، �حال �eي �عقله �يفقد �اQرء ��ن �وذلك ،� حرام

�،�يع��Kأن�السكران�ليس�بعاقل�ولكنه�إذا�استخدم�السكر�فط�قه�
ً
�تقديرا

ً
السكران�عاق�



 

 

�وسكر�أو�استخدم�
ً
�مباحا

ً
�له�،�إ��أنه�إذا�استعمل�شيئا

ً
الذي�أوقعه�eي�تلك�الحالة�يقع�زجرا

�وطلق�eي�السكر�فط�قه���يقعالسكر�عند�ما�ك
ً
  .ان�استخدامه�له�مباحا

�عصر�   �منذ �فNOا �rراء �اختلفت �اQسئلة �هذه �أن �العلم �أهل �عDى �خافيا ليس

الصحابة�،�فط�ق�السكران�يقع�عند�عDي�وعبد�هللا�بن�عباس�ومعاوية�ر���Kهللا�ع�Nم�

و��. فÍي�وأحمدومالك�وسفيان�الثوري�و�وزاºي�وغs'هم�رحمهم�هللا�،�وهو�قول�للشا

يقع�ط�ق�السكران�عند�عثمان�ر���Kهللا�عنه�وليث�بن�سعد�وإسحاق�بن�راهويه�وزفر�

�وقول� �آخر�للشافÍي �وهو�قول �هللا�، �رحمهم �مسلمة �بن �ومحمد �والكرÎي والطحاوي

  .�حمد�رجحه�بعض�أصحاب�اQذهب

�ف�فNOا�بsن�فاQسئلة�اجNoادية�،�اختلفت�rراء�فNOا�منذ�عهد�الصحابة�،�وبقي�Iخت  

�ولكن� ،� �عقلية �ووجوه �نقلية �د�ئل �ولك��الرأيsن ،� �اQجNoدين �و�ئمة �وتابعNOم التابعsن

الفقهاء�الذين�جوزوا�ط�ق�السكران�أرادوا�بذلك�تعزير�الزوج�،�ولكن��مر�انقلب�اليوم�eي�

�نكاح�اQطلقة �من�الط�ق�بسبب�صعوبة �تنجم K}صائب�الQفإن�ا� �الراهنة �الهند �أحوال

وتعرض�اQشاكل�وطول�العمل�eي�إجراءات�اQحكمة�،�إنما�تواجه�شد¡Nا�الزوجة�اQطلقة�

�يقرر�أن�إيقاع�ط�ق�السكران�ثبت�
ً
�واحدا

ً
وأو�دها��برياء�دون�الزوج�،�ولعلنا���نجد�مثا�

�له�وأقلع�هو�عن�السكر�بسببه�،�وeي�ضوء�هذه��مور�تأتي��سئلة�التالية
ً
�وتعزيرا

ً
  :زجرا

  :�سئلة

هل�أنتم�توافقون�ما�ذكر�من�التفاصيل�حول�أحوال�اQجتمع�الراهنة�والحكم�   -١

  الشرºي؟

�إ`ى�مقاصد�الشريعة�ومدارج��حكام�ومراعاة�ل±حوال�الراهنة�ما�هو�رأيكم�   -٢
ً
نظرا

حول�عدم�إيقاع�الط�ق�الذي�يوقعه�الزوج�eي�حال�السكر�وهو�فاقد�العقل�

�عثمان �سيدنا �برأي
ً
�راهويه��عم� �بن �وإسحاق �سعد �بن �وليث �عفان بن

� �قول (والشافÍي �) eي �حنبل �بن �اQذهب(وأحمد �eي �معتمد �قول وزفر�) eي

�ط�ق� �يوقع �� �الذي �الحنفية �من �مسلمة �بن �ومحمد �والكرÎي والطحاوي

  السكران�،�وهل�يجوز�أن�نف{�Kنحن�اليوم�Nlذا�القول؟

*  *  *  



 

 

  

  لصالح��هداف�الدينية استخدام�Iن)'نيت�و�rت�الجديدة�
  

إن�Iخ)'اعات�والتقدمات�العلمية�طوت�مسافة�العالم�،�وأصبح�الخ�'�ينتقل�من�  

�eي�وقت�أقل�مما�يتصوره�(نسان�،�واQخ)'عات�والوسائل�Nlذا� شرق��رض�إ`ى�غرNlا

�الجماعات� �تستخدمها �بدأت �كما �وحوائجهم �لصالحهم ��فراد �يستخدمها الشأن

�لنشر�و  �التسهي�ت�واQنظمات �هذه �استخدام �غالب �ولعل ،� �ومذاهNÐا �أفكارها ترويج

  .والوسائل�يتم�eي�أهداف�ضارة

انتقل�الزمان�من�عصر�الراديو�وآ�ت�التسجيل�إ`ى�عصر�التلفاز�والفيديو�،�وتم�  

�وeي� �rخر�eي�نشر��خبار�وال�'امج�باÉضافة�إ`ى�نشر��فكار�واQذاهب�، استخدام�هذا

�اQستوى�الرسمي�،�بعض�البلدان�تم� �ال�'امج�الدينية�كذلك�عDى بعض�استخدامه�eي

�الناس�يقيمون� �بل�بدأ �كذلك�، �الوسائل�عDى�(جارة �لهذه ��Óويجري�استخدام�شخ

 
ً
  .محطات�إذاعية�خاصة�أيضا

  �
ً
�سs'�العمل�،�وأصبح�بإمكان�فرد�جالسا

ّ
ثم�جاء�Iن)'نيت�وسّهل�نشر��خبار�وأغذ

  .Iن)'نيت�ما�شاء�ويوصله�إ`ى�العالم�كلهeي�داخل�بيته�أن�يدخل�eي�

�الناس�   �وعامة ،� �نفسه �لs'ّوج �الوسائل �اختيار�مثل�هذه �إ`ى �يسرع �الباطل وإن

�بالرغم�من�الوعظ�و(رشاد،�فربما�يحتاج��مر�إ`ى�اختيار�
ً
يبتلون�Nlا�ويتأثرون�م�Nا�كثs'ا

  .نفس�الوسائل�ل±هداف�الصالحة

�بذلك�لم�ير�علماؤنا�بأ  
ً
�عند�شيوع�الراديو�أن�يتم�استخدامه�eي�نشر�إحساسا

ً
سا

�eي� �بأنفسهم �بل�ساهموا ،� �(س�مية �والعلوم �والخطبات�الدينية �الكريم �القرآن ت�وة

  .ذلك

وإن�هذه�الوسائل�بدأت�تستخدم�eي�البلدان�اQتقدمة�والغربية�عDى�نطاق�واسع�  

ة�والهدامة�،�وكذلك�وعDى�اQستوى�الحكومي�والشخe�K�Óي�مجا�ت�نشر��فكار�الفاسد

�إ`ى�هذا�
ً
تعد�أشرطة�الفيديو�وتعّم�بsن�الناس�،�ولهم�رغبة�فNOا�وإقبال�كبs'�علNOا�،�نظرا

  .كله�يفكر�اQسلمون�eي�استخدام�هذه�الوسائل�ضمن�حدود�معينة�ل±هداف�الدينية

�وبدأ�   �تعميم��فكار�بصورة�مدهشة�، سبق�ذكر�Iن)'نيت�،�وهو�وسيلة�يمكن�Nlا

�أهداف�Iن)'  �معظمها ،� ��غراض�ش{� �ويستخدمونه �الناس، �بsن
ً
�واسعا

ً
�قبو� نيت�يجد



 

 

ضارة�كما�يسÍي�البعض�عن�طريق�Iن)'نيت�لتشويه�صورة�(س�م�ونشر�معلومات�زائفة�

عنه�،�يستخدم�Iن)'نيت�لنشر�الكتب�والجرائد�واQج�ت�كذلك�،�وكل�ذلك�بأسلوب�حر،�

�ويمك ،� �يشاء �ما ن�eي�Iن)'نيت�الحوار�واQناقشة�والسؤال�والجواب�يدخل�فيه�من�يشاء

 كذلك�،�ولهذا�بدأ�استخدام�Iن)'نيت�eي��غراض�التعليمية�
ً
  . أيضا

�إ`ى�هذا�كله�تأتي�أسئلة�تالية  
ً
  :نظرا

  :�سئلة

�نشر�   -١ �والغرض�منه ،� �لهم �الخاصة �(ذاعة �محطات �اQسلمsن �إقامة �حكم ما

  أمام�مساعNOا؟الدين�ورد�الفرق�الباطلة�والسد�

�الناس�   -٢ �بالتلفاز�ويستخدمه �وIنتفاع �Iشتغال �حيث�يعم �الغربية �البلدان eي

واQنظمات�والحركات�اQختلفة�لبث�أفكارها�ونظريا¡Nا�،�هل�يجوز�للمسلمsن�فNOا�

  إقامة�محطات�التلفاز�ل±هداف�الصالحة؟

�'مجية�مشتملة�ما�حكم�إعداد�أشرطة�الكاسيت�والفيديو�والقرص�اQدمج�وال   -٣

�إ`ى�
ً
عDى�التعاليم�ال)'بوية�واQعلومات�العلمية�والفنية�ل±غراض�التعليمية؟�نظرا

؟
ً
�فيوما

ً
  أن��همية�لهذه�الوسائل�تزداد�eي�عصرنا�اQعاصر�يوما

�لنشر�التعاليم�   -٤ �فيه �والسÍي �الوسائل �من �وغs'ه �Iن)'نيت �استخدام �حكم ما

 الدينية؟

*  *  *  



 

 

  :قرارات
  

  � �عقد �7ي �عشرة �الثانية �الفقهية �ندوته �بالهند ��س
مي �الفقه دار�العلوم�"مجمع

�ا�وافق�١٤٢٠ذي�القعدة���٨إAى��7٥ي�الف?2ة�من�" بس��"بمديرية�" �س
مية �١٤إAى��١١هـ

وقد�حضر�هذه�الندوة�حواAي�مائتJن�من�العلماء�والفقهاء�من�داخل�الهند�. م٢٠٠٠ف23اير�

  :وضوعات�الث
ثةوخارجها،�ونوقشت�فRSا�ا�

  .اخت�ف��ئمة  *

  .ط�ق�السكران  *

  .استخدام�(ن)'نيت�و�جهزة�الحديثة�ل±هداف�الدينية  *

وقد�استمرت�جلسات�الندوة�أربعة�أيام�متتالية،�شارك�فRSا�سماحة�الشيخ�محمد�  

الندوي�رابع�الحس��gالندوي�الرئيس�العام�لندوة�العلماء،�وفضيلة�الدكتور�عبد�هللا�عباس�

من�ندوة�العلماء�لكناؤ�وغ2Jهم�من�العلماء�الكبار�كما�حضر�هذه�الندوة�الوفد�السعودي�

  .ا�وقر�من�الرياض

  .وفيما�يtي�نقدم�القرارات�ال���أصدرRrا�الندوة�بخصوص�هذه�ا�وضوعات  
  

  صفة�اخت�ف��ئمة
  

�بعد�البحث�و    �وباتفاق�من�العلماء النقاش�ناقشت�الندوة�موضوع�اخت
ف�xئمة،

رت�ما�يDيحول�ا�وضوع�   :قرَّ

 
ً
xحكام�ا�نصوصة�وxحكام�غ�2Jا�نصوصة،�وا�راد�: إن�xحكام�الشرعية�نوعان   :أو�

xحكام�الشرعية�ال���ورد�ذكرها�7ي�الكتاب�والسنة،�وا�راد�: با~حكام�ا�نصوصة

�ا�نصوصة 2Jغ� �x : با~حكام �واستنباطات �باج�Rادات �تتعلق �ال�� ئمة�xحكام

  .ا�ج�Rدين�وفقهاء�xمة

و�شك�7ي�أن�اج�Rادات�xئمة�والفقهاء�واستنباطاRrم�ومجموعة�آرا�Rم�الفقهية�  

  .�ي�ثروة�ثمينة�ل�مة��س
مية،�و�ي�جزء�من�الشريعة��س
مية



 

 

 
ً
�خت
ف�بJن�xئمة�ا�ج�Rدين�7ي�أك��2ا�سائل�ليس�هو�اخت
ف�حق�وباطل،�بل�   :ثانيا

xفضل�وغx�2Jفضل،�والراجح�وغ�2Jالراجح،�أما��خت
ف�7ي�بقية��هو�اخت
ف

�يحتمل�الخطأ�والرأي��خر�
ً
ا�سائل�فهو�من�نوع�اعتبار�الرأي�الواحد�م�Rما�صوابا

�يحتمل�الصواب
ً
  .خطأ

 
ً
للعامي�الذي���يعرف�الكتاب�والسنة،�و��علم�له�بالد�ئل�الشرعية،�أن�يسأل�   :ثالثا

�مو 
ً
�دينيا

ً
�يعت�23هو�عا�ا �الوجه �و�Rذا �ويعمل��Rا، �به�عن�ا�سائل�الشرعية،

ً
ثوقا

�للشريعة
ً
  .متبعا

 
ً
�xئمة�   :رابعا �بآراء �العاملJن �وxفراد �الطوائف �مختلف �بJن �والسباب �التشاتم إن

�أو� �الصالح، �للسلف �وذمهم ��خر، �للبعض �م�Rم �البعض �وذم ا�ج�Rدين،

� �حرام �الفقهية �باستنباطاRrم �والخسران�اس�Rزاءهم �وهو�سبب�الحرمان قط�ي،

  .~ي�مسلم�7ي�الدنيا�و�خرة

 
ً
�و�ح?2ام�   :خامسا �وxدب �التسامح �عtى �يقوم �الخ
فية �ا�سائل �7ي �السلف �منهج كان

�منـزلة��خرين،�والتقدير��جهوداRrم�العلمية،�وقد� �بي�Rم،�ومراعاة ا�تبادل�فيما

��Rذه��د
ً
اب�7ي�حواراRrم�ومناقشاRrم�العلمية�خ�2Jال?£موا�رحمهم�هللا�تعاAى�دائما

�اليوم،�وعtى�xمة�أن�تل?£م�بمنهجهم�وتسلك�الطريق� ال?£ام،�ومنهجهم�قدوة�لنا

  .الوسط�7ي�ا�سائل�الخ
فية

 
ً
إذا�واجهت�ا�جتمع�مشكلة�ناجمة�عن�تغx�2Jوضاع�والظروف،�والعمل�فRSا�برأي�   :سادسا

�يسبب�الحرج�والضي �الفقهاء �آراء �من �آخر�فق©� �برأي�فق©� �العمل �حJن �7ي ق،

� �والفقهاء �للعلماء �xحوال�يجوز �مثل�هذه �ففي �الحرج، ا�تصفJن�بالورع�-يدفع

�فتاء�بالرأي�الذي�يدفع�الحرج،�إ���-والتقوى�والذين�رزقهم�هللا�العلم�والفهم

�باج�Rاد� �من��فتاء
ً
�بد� �ا�سائل �هذه �مثل �7ي �الجما¬ي �ا�نهج �اتخاذ �ينبي أنه

  .د�الواحدالفر 

 
ً
�رأي�   :سابعا �إAى �ا�وثوقJن�العدول�عن�رأي�فق©� �والفقهاء �من�العلماء �رأت�جماعة إذا

�للحرج�وأفتت�به،�7ي�حJن�خالفت�جماعة�
ً
فق©��آخر�7ي�ا�سألة�ا�ج�Rد�فRSا�دفعا



 

 

�هذه� �مثل �ففي ��خر، �الفق©� �الرأي �تخـ?�2ذلك �ولم �ذلك، �العلماء �من أخرى

�بالرأي�الذي�عدل�إليه�لليسر�والسهولة،�xحوال�يجوز�لعامة�الناس� أن�يعملوا

�أن�يفتوا�بذلك�الرأي�7ي�مثل�هذه�xوضاع
ً
  .كما�أن�للمفتJن�أيضا

*  *  *  

  ط�ق�السكران
  

  � �مسألة �السكران"نوقشت �وبعد�" ط
ق �بالهند، ��س
مي �الفقه �مجمع �ندوة 7ي

رت�الندوة�ما�يDيالبحث�والنقاش�7ي�ا�سألة�   :قرَّ

 
ً
  .سكر�بتناول�°¯�ء�محرم،�ثم�طلق�امرأته�7ي�حالة�سكره،�ف
�يقع�ط
قه�من   :أو�

 
ً
�الحذاق�   :ثانيا �xطباء �رأى �أن �بعد �للتداوي

ً
�حراما

ً
�مسكرا

ً
�شخص�شيئا �تناول إذا

�
ً
�مسكرا

ً
ا�سلمون�أنه���سبيل�إAى�مداواة�مرضه�إ���Rذا�ا�سكر،�أو�تناول�شيئا

 �- 7ي�شدة�الجوع�والظمأ�إبقاًءا�عtى�حياته�
ً
�
�ح

ً
وسكر�وطلق��-وهو���يجد�شيئا

  .امرأته�7ي�حالة�النشوة�هذه�لم�يقع�الط
ق

 
ً
إذا�أكره�شخص�عtى�تناول�الخمر�أو�°¯�ء�مسكر�آخر�جاز�له�تناوله،�فإن�طلق�   :ثالثا

  .امرأته�7ي�حالة�السكر�لم�يقع�ط
قه

 
ً
قع�ط
قه�إذا�سكر�شخص�بتناول�°¯�ء�ح
ل�وطلق�امرأته�7ي�حال�السكر�لم�ي   :رابعا

 
ً
  .شرعا

 
ً
�تعمد�شخص�برضاه�تناول�الخمر�أو�°¯�ء�مسكر�محرم،�وطلق�امرأته�قبل�   :خامسا إذا

  .أن�يصل�إAى�حالة�السكر�ال�����يدري�فRSا�ما�يقول،�يقع�ط
قه

 
ً
 : (7ي�الحالة�ا�ذكورة�7ي   :سادسا

ً
،�) خامسا

ً
�أفقده�عقله�ووعيه�تماما

ً
�شديدا

ً
إذا�سكر�سكرا

بكلمات�الط
ق،�فهل�يقع�ط
قه�أم��؟�ذهب�ا�شاركون�وتلفظ�7ي�هذه�الحال�

  :7ي�الندوة�إAى�رأيJن�7ي�هذا�الصدد

�ومن�  )أ�(  �الصورة، �ا�شاركJن�إAى�عدم�وقوع�الط
ق�7ي�هذه �العلماء ذهبت�أغلبية

  :أبرزهم



 

 

    .•فضيلة�الشيخ�القا¸¯��مجاهد��س
م�القاسم��-١

  .•فضيلة�الشيخ�السيد�نظام�الدين�-٢

٣- �¯ºستاذ�يعقوب�إسماعيل�ا�نx.    

  .القا¸¯��عبد�الجليل�القاسم��-٤

      .xستاذ�عبيد�هللا�xسعدي�-٥

  .xستاذ�عتيق�أحمد�البستوي �-٦

      .xستاذ�أبو�العاص�الوحيدي�-٧

  .ا�ف���جنيد�عالم�الندوي �-٨

    .xستاذ�السيد�سلمان�الحسي��gالندوي �-٩

  .مانيxستاذ�خليل�الرحمن�سجاد�النع�- ١٠

      .xستاذ�زب�2Jأحمد�القاسم��- ١١

  .ا�ف���جميل�أحمد�النذيري �- ١٢

      *.xستاذ�سلطان�أحمد��ص
Àي�- ١٣

  .xستاذ�صباح�الدين�ملك�- ١٤

  *.ا�ف���نسيم�أحمد�القاسم��- ١٥

  .xستاذ�خورشيد�أحمد�القاسم��- ١٦

    )بردوان(  *. xستاذ�شفيق�أحمد�ا�ظاهري �- ١٧

  )النيبال(  . رك�حسJن�الندوي xستاذ�مبا�- ١٨
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 .انتقل إلى رحمة هللا   
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  استخدام�(ن)'نيت�و�جهزة�الحديثة
  

رت�Nlذا�الخصوص�ما�يDيناقشت�الندوة�هذا�ا�وضوع�     :وقرَّ

 
ً
إن�بذل�أق�Ç¯Èما�7ي�الوسع�من�الجهود�والس�ي�7ي�سبيل�نشر��س
م�وتعميمه�   :أو�



 

 

  .و7ي�الحفاظ�عليه�فريضة�مهمة�عtى�xمة

 
ً
��ية   :ثانيا �من

ً
�قوة{: وانط
قا �من �استطعتم �ما �لهم يجب�) ٦٠: xنفال( }وأعّدوا

�استخدام�كل�ما�هو�7ي�الوسع�من�الوسائل�ا�باحة�قديمة�كانت�أو�حديثة�~داء

هذه�الفريضة،�بل�ربما�يجب�استخدام�الوسائل�النافعة�والفاعلة�7ي�هذا�ا�جال�

  .حسب�الضرورة�والظروف

 
ً
�   :ثالثا �ا�ذياع �استخدام �°¯�ء �7ي �القبح �من �ليس �الحديثة(إنه ��ع
م �وسائل ) من

ل�هداف�الدينية،�سواء�أكان�هذا��ستخدام�عن�طريق��ستفادة�من�برامجه،�

�ا�شا �طريق �ع�23إقامة�أو�عن ��ستخدام �هذا �أو�كان �برامجه، �7ي �العملية ركة

  .محطات�الراديو�الشخصية

 
ً
�من�   :رابعا �الك
م �فهو�يوصل �العصر، �هذا �7ي �وسائل��تصال �أهم ��ن?2نيت�من إن

إنسان�إAى�إنسان�آخر،�ويجب�عند�إصدار�الحكم�الشر¬ي�عtى�وسيلة�معاصرة�

�أج �من �ال�� �والغايات �xهداف �إAى �فإن�النظر �الوسائل، �هذه �تستخدم لها

،�واستخدامها�للمقاصد�
ً
استخدام�الوسائل�والذرائع�للمقاصد�ا�باحة�جائز�شرعا

�أو�
ً
�فرضا �الوسائل �هذه ��ستخدام �الشر¬ي �الحكم �إن ،

ً
�شرعا �محرم ا�حرمة

�يتقرر�من�خ
ل�إباحة�ا�قصود�أو�تحريمه
ً
�أو�مباحا

ً
  .مستحبا

و7ي�بعض�xحيان��-ون�7ي�الندوة�أنه�يجوز�و7ي�ضوء�هذه�ا�بادىء�يرى�ا�شارك  

� �والدي���g-يجب �والجما¬ي �للخ�2Jالشر¬ي �وذريعة �كوسيلة ��ن?2نيت استخدام

  .والدعوي�مع�وجوب�التحرز�عن�ا�نكرات�وا�حرمات�7ي�حالة�العرض

 
ً
إن�التلفاز�وسيلة�من�وسائل��ع
م،�و��يتم�ع�23هذه�الوسيلة�توصيل�الصوت�   :خامسا

� �مكان �أمام�من �أصحابه �صور �خ
لها �من �تتمثل �بل �آخر�فحسب، �مكان إAى

،�و7ي�
ً
�مباشرا

ً

ا�ستمعJن�وا�شاهدين،�وربما�يتم�ع23ها�نقل�الصور�ا�تحركة�نق

بعض�xحيان�يتم�تسجيل�حفلة�أو�نشاط�أو�لعب�7ي�أشرطة�الفيديو�وحفظها،�

  .ويتم�نشرها�فيما�بعد

ر�التلفاز�ال���يتم�نقلها�إAى�ا�شاهدين�ولكن�هناك�مشكلة�7ي�التلفاز،�و�ي�أن�صو   



 

 

هل�ينطبق�علRSا�التصوير�الذي�ورد�التصريح�بمنعه�وتحريمه�7ي�الحديث�النبوي�

  أم��؟

�الحديث�النبوي�   �7ي �ذكره �التصوير�الذي�ورد �أن �إAى �الهند �علماء فذهب�عامة

�حJن�ذهب�بعض� �7ي �ع�23الكام2Jات�العاكسة، �التقاطها �يتم �ال�� �الصور يشمل

�للتصوير�الع
ً

�النوع�من�التصوير�مح �ليس�هذا �أنه �إAى �البلدان�العربية �7ي لماء

  .الذي�ورد�منعه�7ي�الحديث�النبوي 

�فنشاطات�   �استخدامه، �مشكلة �و�ي �التلفاز، �7ي �أخرى �مشكلة �هناك وكذلك

�وتعميم� �التجارية، ��ع
نات �ع23 �ا�كشوفة �النسائية �الصور �ونشر التسلية،

� �الحياء، �وقلة ���يمكن�ل�ب�و�بن�أو�xم�الفاحشة �ال�� �ا�اجنة ونشر�xف
م

���يرغبون�معه�
ً
�وكذلك�سحر�هذه�الوسيلة�ل�طفال�سحرا

ً
والبنت�مشاهدRrا�معا

7ي�الدراسة�والتعليم،�كل�هذه�ا�فاسد�وا�ساوىء�ال���فعلت�فعلها�7ي�تحويل�دور�

  .التلفاز�من�البناء�إAى�الهدم�7ي�ا�جتمع�ا�عاصر

ي�أن�التلفاز�وسيلة�فاعلة�7ي�القيام�بأعمال�ونشاطات�نافعة،�وهو�يقوم�و�شك�7  

�ولكن�الضرر�الذي�يصيب�ا�جتمع�به�اليوم� ،
ً
�ا�جال�أيضا �اليوم�7ي�هذا بدوره

�لقوله�تعاAى
ً
�ا�جتمع�مصداقا �اليوم�عtى �أك�'�{: يفوق�النفع�الذي�يعود وإثمهما

  ).٢١٩: سورة�البقرة( }من�نفعهما

xوضاع�يرى�ا�شاركون�7ي�الندوة�أن�استخدام�التلفاز�ونشر�ا�نكرات�ففي�هذه�  

�ا�جتمع� �كيان �وهو�سبب�Rrدم �وغ�2Jجائز، �حرام �الوسيلة والفواحش�ع�23هذه

  .ودماره،�كما�أRÏم�يوصون�ا�جتمع�بالتحرز�عنه

 
ً
�ل�هداف�   :سادسا �تؤسس �تزال �و� �أسست �ال�� �القنوات �حكم �عن �سؤال �ينشأ وهنا

الدعوية�ا�حضة،�و�ي�خالية�ونقية�عن�كل�شائبة�من�شوائب�الفحش�الدينية�و 

  وا�جون،�فهل�يجوز�اتخاذ�مثل�هذه�القنوات�و�ستفادة�م�Rا�أو��؟

قد�جّوز�أك��2ا�شاركJن�7ي�الندوة�استخدام�هذه�القنوات،�بينما���يجّوزه�بعض�  

  :العلماء�التالية�أسماؤهم



 

 

  .xستاذ�عبد�اللطيف�الفالنفوري�-١  
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        . ا�ف���محمد�زيد�-٥  

  ).مظاهر�العلوم(xستاذ�زب�2Jأحمد�القاسم���-٦  

�xستاذان   �يجوز�: ويرى �أنه �القاسم� �الفاروÒي �وأرشد �السنtRÅي �الدين برهان

�كان�ال23نامج�ا�نشور�استخدام� �إذا �أما ،
ً
هذه�القنوات�شريطة�أن�يكون�مباشرا

�ف
�يجوز�استخدام�هذه�القنوات
ً

  .مسج

*  *  *  


