
تنميةألىثاجتنا
فيألاجت!اهجماأعتدكير

ألاغا"

!!7!الصال!صبحيمالرصقوا

نظرفيتكنلمبديهيةف!فقةالاجتهادإلى)*(الأمةحاجةإن

ولا،المعاصرينعندالتأءجيلتحتملحتىالجدذتقبلالقدامى

ق!رآؤضمغتنانوعكلمنتحذياثوجوهنافيقامتأنبعدسئما

الحضاريالواقعإيجابياتمنثفةبينالصعبالاختيارأماتم

فيلناأتيخولقد)1(.المريضواقعناسلبياتمنوكثييرالمعاصر

الاجتهادبابإرتأنعلىالدليلئقيغأنوكتابندوةمنأكثر

بوجهموكدين،)2(بالأذهانغيقؤهثمالثالثالهجريالقرنأوأخرفي

الغشرةالقرونتلكخلالحتىتنقطعلمالاجتهادمحاولاتأنخاص

)3(.اليومإلىالهجريالرابعالقرنمنالممتذة

منوضوابطيماالاجتهادتعاريفجميعفيبالأمسلآحالوهوما

أدئتهامنالشرعيةالأحكاملاستنباطالخفداستفراغوجوب

وبذليالمحاولةمعنىباستمراراقتناعآاليوميزيدنا)4(،التفصيلية

قالكماأيضآاقتناعآويزيدناالاجتهاد،عملياتكلفيالطاقة

هذهففتموقضر،خفقهبعضفياددةفضلحضرإقنبأنالشوكاني

وعلى،وجلعرادلهعلىتجرآفقد،غضرةتقذمماعلىالشريعة

ا)5(.عبادهلكلالموضوعةشريعته

اًلمئبمةتلكفيالقولإعادةإلىإدآئفجتناشيعلا

التقليد،مقاومةفيشاركواعلمائنامنالمحققينلأن،البديهية

بابهيفتحوالمكانواوإنالاجتهاد)6(،إلىالمسلميندعوةوفي

حاجتنافيحديثناينحصروإنما،عليهللقادرينإلامصراغييماعلى

للتربيةالعربيةالمنظمةمنبدعوةالصالحصبحيالدكتورالقاهاالتيالمحاضرةنمق)م(

فيبتون!االاسلامفيالاجتهاديالتفكير،جائزةمنحةبمناصبةوالعلوموالثقافة
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فيوالتنسيق،مجالاتهوتوسيع،الاجتهادقيالتفكيرتنميةإلىاليوم

ايجادوبينالعافةومقاصدهاالشريعةروحبينعملئاتهجميع

الميادين،كلفيالعصريةالحياةلفغضلاقيالمناسبةالحلول

قئناهاالشريعة"هذه:القئمابنقالكماحئباننافيايخذين

وهيوالقعاد،المعاشفيالعبادومصالحالختعلىوأساشها

كلها")7(.وحكمة،كفهاومصالخ،كلهاورحمهنكفها،عدذ

الختمعلىالمثريعةقيائميستدجميئأنبديهيآكانولقد

فيتوافيرهامنبذلاالتيالشروطبتحديدفقهائنااهتماتموالمصالح

بلغةراسخعلممن،التشريعختمإدراكعلىالقادرالمجتهد

وقجاميعالأحكامباياتتافةومعرفهوبيانآ،وضرفأنحوآالقران

مقاصدلاستمباطالأصولعلمعلىكافبصواطلاع،الكبرىال!ئة

العافة)8(.وقواعدهاالشريعة

التحديداتهاتيكبدفةتسليمنامعالحاضرعصرنافيونحن

ائتباينةالنطروجهاتتعفلولنتفصيلاتها،فيندخللنجميعآ،

وضالآقينمستقفينالمجتهدينلمراتبالقدامىتصنيففي

بالاجتهادنتحؤذكيالمفيد،مننرىبلوفقئدين)9(،ومنتسبين

إلىئضي!أن،التحركدائمحيئجهازإلىالشكليةالصيغةمن

لغتنا،جانبإلىالأقلعلىحئةبلغةالكافيالإلمامشرطكفههذا

مسألبماكلبؤساطتهاوئعالبئ1(،عصرنا).ثقافةعلىنافذتهامنئطل

"سوسيولوجيةمنمنطراقينبها،التعفقةالعلومضوءفيطارئة

بوجهوايخئراتالتجارببعضومنعام)11(،بوجه"المعرفة

خاص.

علىتساعدناالحديثةالاقتصاديةالعلومأنفيعندناريبولا

خلالهامننطرخ)12(الاسلاميللاقتصادمتكاملةصيغةوضع



الاستثمار،وشهادات،القرصلومؤسسات،البنوكمعاملات

مناهجوأن؟أنواعهااختلافعلىالتأمينوعقوذالتوفير،وصناديق

صيغةوضععلىالأخرىهيئجيئناالمتطورةوأشكالهاالسياسة

مدىخلالهامننرى،الإسلاميالحكملخصائصمتكاملة

السلطةمانحةالأفةفيالشريعةواستمم-ارالسلطةقذنيةبينالترابط

أدقبنظرةئشعقنا"المعرفةاباجتماعيةآئدناوأن؟النظاموشارعة

وإلىومكانتها،المرأةوضعوإلى،الشخصيةالأحوالإلىوأسنفل

وتحديدالنسلتنظيموإلى،الديمقراطيةوالحرئاتالعافةالحقوق

تؤثيقوإلى،الإخصابوزيادةالعقممعالجةأوالأسرةحجم

وزيادة،الإسلاميغيرالعالممعوالاقتصاديةالثقافيةعلاقاتنا

أمركفههذابأنضقتيعينإليهاوالإضافةالحضارةضئعفيإسهامنا

منثود.حضارفيهومابقذيىمطلوبدينيئ

وعلومهالعصرثقافةطريقعنآفاقناتوسيعإلىحاجتناوإن

سؤونعلىنضتالتيالأحكاماياتأنعلمناإذاإلحاحآتترداذ

وأن،ايةمئةخمسعلىالقرانفيتزيدلا،والحرامالحلالى

ثلاثةعلىالكبرىال!ئةمجاميعفيتزيدلاالأحكامأحاديث

ماكلفيالأصولعلماثاستنذوتلكهذهوإلى)13(،آلاف

الغئقريةأنذلكفوقنعلموحين.والفر،عالمسائلمناستنبطو8

أن-النصوصمنالعدديةالقئةتلكضوءفي-استطاعتالفقهية

فيوتفريعاتهامسائلها4إحصايتعدبزالتشريعاتمنألوفآتئتبئ

بهذهتسليمنافإن،والبيئاتللأعرافالملائمةوالعقودالمعاملات

فقهاؤناأصدرهيما"النوعية"القيمةيوكدؤخدهاالتاريخيةالحقيقة

فروعأكترفيأحكامهاتئيادبعنوالستةالقرآنسكتاجتهاداتمن

.القانون

توسيرإلىالمحققيزفقهائنامننخبةلتطفعءإذآنغجبلن

الفتوى"تغييرعندبعضهمعبركماواقفينغير،المضتحةمفهوم

والنئاتوالأحوالىوالأمكنةالأزمنةتغئربخسمبواختلافها

"المصلحةالقدينةأهلسفاةمافجاوزينبلآ(،والعوائد")4

التي"الشاملة"المصلحةت!ميتةالمجذدوناقترخماإلىائرسلة"

لأكبيرالمنفعةيتخقق،التخصيصلاصالتعميمسنرطإليهاأضافوا

منهمعدبأكبيرعنالضرزتدفعأوالبشر،منممكنعدد

يومناحتىالتاليةللعصورقفدواالثاملةالمنهجيةوبهذه.أيضأ)15(

تطويرإلىدائمآتطمخأن،المستقبلافاقأبعدحتىبلهذا،

الظروفاستيعاتتدفلوأساليتبطرائقالقانونيةالصياغة

الاعتيادية.الأحوالجانبإلىالحضاريةوالأطوارالاستعنائية

ئرهضونكانواكأئهمبل.أجمعينللبشرالتقليديةوالأشكال

ولي!تشريعلكلأساسآالسحةغئتالتيالحديثةللقوانين

نأمنالجميعيعرفهمارغمعلى،القانونمصادرمنمصدبىمجرذ

على9العافةالمصلحة9تطبيققطرالمعاصرالقانونيالفكر

إلىيرقىأنالآنحتىلهئقخولم،والوطنيةالإقليميةالمصالح

الاشتصلاخ!)16(.شؤونفيالرفيعالإسلاميالفقهمستوى

لاالذيالأعلىالافقهذاإلىاليومنتسامىحين،ذلكومع

عنسيثفيهئ!تخلاكماشيء،عنالاجتهادمفهوئمفيهئ!قخ

المجتهدينأسخاصإلىبحاجةنكونلنالاجتهاد،مفهوم

واجتهادهمتفكيرهمنؤجميةإلىحاجتنابقذيىومراتبهموألقابهم

إالتعجيزية9الشروطمنفرضوةيلاإذآوزنآئقيمولن،واختصاصهم

لنفسهومناهبئعذبقولينفردأناختارالذيالمستقلالمجتهدفي

إلىننتهيكياعتقادنافييكفيبل)17(،التشريعوجوهجميعفي

أهلمعفقهائناأذكياتنشخعأن،والغضليةالجفمئةالنتائجأفضل

فيالخرئيئ)18(الاجتهادعلىفتضامنينمتعاونينالاختصاص

شؤونهمفيمباشرآمساسآالناسحياةتسنقالتيالطارئةالمسائل

المختصحثنأولئكاجتهاداتنرصذأنعلى،الضروريةالمعيشئة

،سزتخبيرأفيوجمن،آتثبلدأفيمن،إحص،ئيةعمليةفي

الخخإنشاءإلىئؤفقيومبينهاوالتنسيقلصههاتمهيدآ

عملا،كفهالإسلاميالعالممستوىعلىالجماعيئالاجتهادي

العالمين،له"اخمغوا:قرانبهيترلمفينماالكريمالرسولبقؤلص

فيهتقضواولا،بينكمشوزىفاجعلوء،المومنينمنالعابدينأو

.(واحد")91ءبراي

لفظيكونأننستبعدلاالعظيمةالنبويةالوصئةهذءفيونحن

وضنئئوحيهلما"،"العالمينوليس"العابدينله"اجمعواالرسول

الذينالمخلصينالعلماءلدىادلهإلىالتوخيماصدقيمنالعبادة

الناسغرائزيتمفقونولا،بالؤزعوالاجتهاذبالتعئد،التفكريقرنون

.ئضلونولايصلونولا،ئفئونبماوأهواءهم

يتخذواأنإذآأنفسهيملهمئطؤلحلنالعابدونالعلماءوأولئك

آيئأتخبمآالمتحكمةالترتءوسائلكنبلعقليآترفآالاجتهاذ

هؤيتحؤلأنوآؤشكإنسالثتهمنهانئنرغتالذيعصرنابإنسان

اختصاصهم،حدودعنديقفونوإنما،الإنتاجيمضاعفةآلةأيضآ

النماءفيالمستمرالمتحركالحيئالجهازذلكمستخدمين

ولرادةالسشريعةروحبينالتنسيقفي"المسائل"اجتهاذالمسفى

القيمبحضارةالنماءواستكمالهالإنسانتطوروبين،الحضارة

كلمنالمتحفلة،والآلاتالأجهزةبخضارةلاوالأخلاق

.02(المعايير)

نأنرىماليعرعان،المقذماتهذهكلبحئباننانأخذوعندما

إلمكانةتختلأنيجبالتيهيالاقتصاديةالمعيشيةالقضايا

إلىنتجهأنعلينايجبالتيوهي،الأؤتوياتشفمفيالأولى



عالمفيللتطبيقوقابلأالعباد،لمصالحمخصققأفغالأخ!مأخ!مها

.الاقتصاد

فيمباشرآسببآالربامدلولتضخيئميكونأنالمؤسفمنلكن

صذقولقد.الضروريةالشؤونهذهمعالجةلدىتخئطنااستمرار

.الربا"مخافةالحلالصأرباعثلاثةتركنا9:قالغرص

)21(،والتعقيداتال!تعئهاتمنمزيدإلى!لانزلاقنيختيبولكي

المصطلحفيالرباحقيقة:أولأ:أشياعثلاثةنحرصدصأدطعلينا

موقف:ثالظ،منهيخرجومافيهيدخلما:ثانيآ،الإسلامي

العالمية.البنوكنطاقفيالتعاملفيالمعاصرالمسلم

خالبةإلىالذاكرةبناتعودصحتى"الربا((لفطنذكرنكادماإننا

الصحابةمنخشدأمامفيهاضررصالخطاببنعمرالمؤمنينلأميير

ءكتحطاللهرسوتادمات:موقهقبلشافيآبيانآالربايبينئماضسواطبأت

تجصذأنيتوتصعكانالفاروقأننستنتجومنهالكم)22("،ئبيئنهولم

الذيالربامفهوتمئغايرالتعاملمنوأسكالصوزالرسولوفاةبعد

ابنتؤتصغةماطهصرالفتوجوخلارص.ومازئصوءاللجاهليةأهلعرفه

تعاصبمبومع.الشعوبببعضالاختلاطلبذءنتيجتصالخطارر

بعضهاوداخلصتوتغصنذتالطارئةالمسائلكشرتالعصور

العباسيالعصرفيوخصوصآلمعالجتهاالفقهاءفائتكصر!الشبهات

فيالتخارلحاجاتتلبيةوالتقسيماتالتفريعاتمنلهخضرلاما

.الشركاتوتنسيقالسقودتنظيم

ضصقبئمامبكروقتفيطتيصواالربافواقغيمامنتخثرفهموبرغم

كغقدالاقتصاد:عجلةوخرك،الشريعةروحصووافق!لعصرهم

وغصندفغخلأ،والثمنفؤخلأالمصبيغفيهيكونالذيال!لصم

منمعينةنسبةعلىجمثرصةماببئع-للتاجري!مصخالذيالمصرابخة

فيهائ!هئمالتيالضمانوسركات،فيهالربحمقدازبصتصصدلالمممن

الخسائرفييتضامنونثتم؟المال!رأسفيالأفرادمنعددص

مصئذأمنالتبلمرفيالتعاملمنكثيرفيوانطلقوا،والأرباح

ويفوئمالمال!منمبلغأالشريكينآخدصفيهايذفغالثي،ااصضصاربة!

)23(.قليلءبعملمعهالأؤاصيقوئمأوالعملبكلالآخر

الفضاربة،بهذءتعاملواالجاهليةأهلأنيعلمونفقهاؤناوكان

ولاضررآبهابالمتعاملينئئحصتصلملأئهاأفرهاالكريمالرسولوأن

ربخشلصفآئحذصأنفيهايمنعواأنذلكمعوزآؤاجمرارأ،

ومراعاة،يصدسصبلارئماالذيالتاجرعلىإشفاقأ،الماللصاحب

روحوعن.الاستغلالصورلكل،ومنعألديهالضعفلجانب

برغم،المراضتجرهامنفعةكلتحريمهيمفيضذزواأيضةالشريعة

روايةمنالنبيإلىزفغةتؤهصضواحديثإلىذلكفياستنادهم

فيحتىضعيفآنةمعربأ!)24(،فهونفعاًتجزفزض"كل:علئ

علميعلمونأصنهمومع2(،)هالصحابةبعضغلىالمصؤنصوفةلشواهده

آقزبالمضاربةالجاهليينتعافلآفركمااللهرسولأناليقين

بينهميتفانالأمرئنهذينؤتجذتفابالقراض)26(،تعافقهم

.التصقاقئخدثانولا،باليرفاق

الحديثةالمعاملاتبإباحةالتورطقبل-علينالزامآنرىلذلك

الربابأنالشاهدةالتاريخيةالحقائقمنننطلقأن-تحريمهاأو

مامقرأالجاهليالعصرفخذدصةالذيالنصيئةرباهوسرعآالمحرتم

الطئاعالدائنكانحين،للصعدمالفولييراستغلالمنعليهاستمل

علىوأؤيذك،ذئنكعنيأخر:المحتاجاتدينقولعلىيوافق

)27(.مالك

التاريخيالشكلهذابأنئتصجرماالصحيحالحديثوفي

فيأحذيشألاالذيالصريحالجليئالرباهوالجاهليللتعاماى

فيالربا"إنما:شمروأدتهرسوتفيهقالأنبعد،تحرجمه

.ووضوححسمبكلالحصربصورةهكذا")28(،الئ!يعيئة

التثريع،وتاريخ،النزولولأسباب،والمصرصنيللمصكيوالمتتبع

ترصربخبل،واحدةدفعةأمرهئسصلمهذاالتسيئةرباأنيعلم

فيالمتأطصلةالقضايامعالجةفيلمنهجهوفاقآتحريمهفيالقرآن

)92(.المجتمعاتأعراف

العهدأواخرفيمرةأؤرصالربافينصرمنبساطةبكلذلكنستنتج

الزكاةونتائجنتائجهبينيقارنتؤجيهيتربوفيبأسلوبالمصني

.والإنفاقوالصدقة

وماأ:تعالىقولهفيالمكيةالرومسورةبهنطقتماوهذا

مصنآتيئئمومل،اللهعنديرئوفلآالناسءأموالفيصليرئؤيىبأمناتيتم

المعلويمومن!)03(.المصضعصفوقفئمفأولئكانثهوصخهصئريدونزكاة

وأن،المدصنيةالسورأوائلمن(عمرانوال)البقرةالرهراؤينأن

البقرةأواخرفيالرباآياتعدامانزولأ،الأخرىسبقتأؤلاهما

فينزلصماأؤلصكانهناومن.القرآنمننزلماآخركانتالتي

منلنوععمرانآلفيالجزئيالتحريئمذلكالرباحولالمدينه

أ؟يهايأأ:ئضاغفةأضعافآالخصعثحعينبعضقيأكلهكانالفاحشالربا

سياقوفي!)31(،فضاغفةآضعافآالرباتأكلوالاآمنؤاالذين

معالمقارنةقؤصتيالرباهذاوصجممعصنفسهاالسورةمنالتاليةالآيات

ال!راءفيئئمقونالذين)للمئقينوصفأوالإنفادتىالتصذق

بالتمهيدالمسبوقالجزئيئالتحريمهذابعدثم!)32(.والسصراب

القاطعبالتحريمالبقرةآياثنزلت،النفسيوالإعدادالتاريخي

امنواالذيقأيهايا):الذئنمالرأسعلىيزيدربألكلالحاسم

وإنأآخر:موضغوفي!)33(،الربامنتقيئماودزواالدةائقوا

")34(.ئالقئونولاتطيفونلا،أموايكئمزؤوسقفقكئمئثئثم



الصدقاتإنفاقفيالمسرغبالطويلالسياقارفيريبولا

نفوسفيزسصسصقد)35(،البقرةسورةفيالرباآياتسصبقالذي

ينحصرلالسصيئ،الاجتماعيوالتكافلالتراحمفكرةالمسلمين

منطقفيكانكما"المنفعة"أساسعلىالناسبينالتعائل

جاهليةفياليومالرأسماليئالنظاميبصيرصسةوكماالأولىالجاهلثة

)36(.العشرينالقرن

بينالتنسيقمننوصنالإسلاميةالنطروخهةمنإذأالمطلوب

لاالضرورية!"الحاجةوبين،الفرديةلاالجماعية")المصلحة

ئزيئهنظيفزوجسيئشتجؤفيالبشريةالتنميةعلىحرصأ،الكمالية

.الأخلاقمكارئم

الإسلاميالاقتصاديالاجتهاذيستسغلنالقيمهذهضوءوفي

منيشبههماأو،الصريحبالرباالتعافلسأسكالمنسكلأفي

فيه،ئئصسدئمالشخصيئالجهدلأنالانتظار،بطريقالكسبءوسائل

تبعاتمنتهرثولأثه،فقابلأوجمؤضكلمنخالىءولأئة

ولايملكونالذينمناستغلاذالأغلبالأعئمفيولأئه،الإنتاج

)37(.يملكونولايعملونالذينلجهوديعملون

علىأحدهمابزياد؟الفتماثصسينبيعهوالذيالفسصليىباحتى

صسرتموإنما،سصذاتيماتحريصسةيكنلم،بالدرهمصئنالدرهمكبثعالآخر

)38(.الصريحالرباإلىوسيلبصئتخذلئلاللذرائعصسسصأ

الفصسلربابينالصسسصويةالعلاقصستلكفقهائناعلىتخنصولبم

الذهبئقودوالدراهمالدنانيرسئماولا،نيةالخطوالنقودسخاسصة

ولأن)93(،الأمواللتقويمومغياز،للمصصبيعاتثمنلأنها،والفضة

معياييفجردلاالقيملاختزانأداةبالتدريجتتحصسربدآتالنقودهذء

النطامفيصارتولأنهابها،للمباذلةوسيطمخرذولالها،

أنواعهابجميعالبنوكتسصنعهاسصسصيرفيةقضيةالمعاصرالنقدفي

معاملاتهاخلءفيبهاالتعاملعنتستغنيولا،فنيةصناعة

.04(المالثة)

بعيد،زمنمنذالعلماءنفوسصسساصسزتالتيالمخاوفهذهتفقات

منمناصصسلابالنقود)41(،والمتاجرةالجهود،لاستغلالنتيجة

الصسصسرفيةللأعمالالراهنةالعمليةالصورةبأنمبدئيآالاعتراف

الصسوسصعينودائغصالبنوفيبتسصصسمصأكانتسواء،الإجمالوجهعلى

إلسصقسروضآالعملاءبإسصراضهاأماستثمارها،لقاتفائدةوإعطائهم

أضعافآف!جسصصسةصورةهيعليها)43(،فائدةمنهموتقاصيهاآتجل

نفسيماالئ!ي!يئةبيرباالتعاملمنالإسلامقبلسائدآكانيمائضاغفة

وتجئبش،المصرفيةللأعمالمركزآكانتالتيمنصةفيسئماولا

.)43(والرأسماليينوالؤسصطاءللسماسرة

تختيئلاخفولءاقتراحمنعصرنالمجتهديبذلا،ذلكومع

والاستثمار،والادخاروالإسبراضالإيداعأشكالاصفختلصفبالتاجيل

استندصالتيالفرعيةالأحكاممقطائفةفيالنظرإعادةمنبسصولا

الئنصلثةالنصوصإلىلاالمذهبيةقواعدهمإلىفيهاالفقهاءبعضق

البدائلعنالبحثمنالمطافنهايةفيبسصولا،الصحيحة

العلميئبالتخطيطوالكفيلةشريعتنا،لروحالملائمةالإسلامية

اقتصادنا.لمناهج

نأ،أفضلالسياسيةظروسصناكانتلو،الافثلالصسلكانوربما

صيغةوضعإلىفيناالاختصاصوأهلفقهائنامننخببسئبادز

فطصسقيننطلأنمعهانرقصسصقالربا،منخاليةمتكاملةاقتصادية

ومؤسساتوالشركاتالمصارفمنالضخمةالشبكةبتلك

الخصلهذاولسصن.)44(العالميةأ"البورصةوأسوا!تىالرتيريةالقروض

قييقنافيتسصعصهابصسقباتيصطدميزاللابهناذثناماكثيرأالذي

تارسبالمريضواقعنامنالصس!تفيدينومصالختارهشالتخبصفبفينسصسينس

.أخربس

صسللرسسصعءجاذةفحاولالتسصهذناالوسدائعموضعفيأئناعلى

بت!ميةتسامصخواإسلاميةماليةمصسسسةثلاثينمنأكثربإنشاءلها،

المؤيئسعلتهذءوقيائم.السائوةالعصرصسصسغةفماساةئئوكأأ9بعضها

واستثمازأموالهمإيدااسصلعملائهائتيخينفلثماالمشاركةمبدأعلى

)45(.الإسلاميقرهابسروطفذخراتهم

فيوماالحكوميةبالسنداتالاحتفاظمنفقهاؤنااليوتمتخرحوإذا

وشركات،الصناعيةوالشركات،العقاريةالبنوكوسندالتصستسمها،

والضروراتالحاجاتحالاتفيللاالعافةواتمرافقالأراضي

فائدةمنئدزهصبماالسنداتتلكلأنبصقذيىها،ئقبصزالتيالحقيقية

أحدبمنغلهمقبلفلا،ائخصرمالربيرفيالقرضسصكوكئنسسبةثابتة

ألمالية،الأوراقمحفصسةفيبأشصسميما،العاديةالظروففيالاحتفاظمن

أفيمثلحينسصد،يتحصسلالتعاونيةالشركاتفيالسصفمحامللأن

لاعامبصسخهالمساهمةعملياتولأدط،والخسارةالربحنتائبئ،شريك

وآقر:،الجاهليةفيشائعآكانبأئهنصؤنسناالذيالمضاربةمفهوتمئنافي

.)46(الإسلام

بالأسعاروتلاغبهاأ!البورصةأنظمةترددبلااليوتمنرفصضقوعندما

علىالقائمةالحديثةالضاربةبابفيصلسصصسولها،العالميةالأسوادتىفي

مناجتهاذنتبنئالمقابلفيبأئنائجاهروالاحتكار)47(،الاستغلال

الاستثمار،وسهاداتالتوفيرصناديقمنكلإباحةعلمائنامنزأبس

بعد،الإسلاميينوالقراضالضاربةبابيفيتفامسلتعلىصسسولها

والشروطالفقهيةالقواعدبعضصياغةعلىجزئيصتعديلإجراء

للصالحوتحقيقأ،الجديدةللأعرافرعاية،الآجتهاديةالاحترازية

المالقييخدالنافعةالمعاملاتبينئشسصسقيأنيجوز"فلا:)48(العاثم



للبيوت!)94(.أئخرلبصائمرنصباتجليالرباوبينمعصاعالالوصاحب

يصئنآ).د(لي!سالمعاملاتهذهنظائرفيائوذصصالمالبأنذلك

جهةعلىولاالبريد،مصلحةفيالتوفيرصندوقعلىلصاحبه

ائوبعمنالدولبصتقترضهولم،الرسميالمركزفيالبنكفيالاستثمار

بأنهاواثقآ،واختيارآصطؤعآإليهاالمالصاحتصبهتقذصتموإنمااقتراضاً،

تنصطيتيماعليتصذزتهااجتماعيآاستصصلإلهثماقتصاديصااستثمارءعلىقادرة

.الحصولالنادرةالخسارةحالفييخزانتهامن

الذيالمعقولنطاقهاصصيرفيالفقهيةالقواعدوضعأنيعنيوذلك

العاملاتبأشكالالتمنصكعليالإصرارأوالفقهاء،فيهؤضغها

وأ،أيامنافيمكاتهاغييرهاصصئولصبرصصمؤخذهاعصرهمفيالشائعة

أئهسوىلمثيءلام!تخذثصغاقدببطلافيالحصصمفيالتسرع

فيكليهمرتضييقتإمسلمتتلممصلحتعطيلهوجديد)51(،

الاستصلاخشوونفيالأصولعينمناهحعلىوخروج،معاملاتهم

.والاستحسان

والتيسير،التخفيفعليغئيئنصالشريعةقوانينأنصتلصنصزناوإذا

بكئمئريدصولاالئسئزصبكئمالدةئريذ)تعالىبفولهغمصلأ

منالدصيننفيعلينصثمتجغلوما)وقوليما:ه(،الغسثزص،)2

بهغضتماخلإلىبائباذزةنقتنغأزمنئذفلاه(،،)3خرتج

والتحؤلي،"المحظوراتئبيحالضرورات"قاعدةوتؤسيعص،البفرصى

إلىوالأفرادالأشخاصصفيوالحاجاتالضروراتحصصئيرمنالإرادفي

ومؤئصسعاتهاللدولةواستيعابهنماشمولهمامنالسريعةروئجئفهمصهصما

قانونيآ،تنبحصيصصا"ئنصحصضها9وكلصهاالأمةأتمثلالتيالعامة

حصرنمماتصصئمفصئلؤقذكفها:)للأميمايخطابصاتعالىبقولصيمااستثناسصا

!)54(.إلي!انصاليرزئثمماإلأعلينصئم

الحالاتلكلالشاملالجامعالتفسيربهذاآخدناوبغدص

الذيائغوفيالمسلمذاكموقفعننتساءلأناليوتمنبزد،والأوضاع

هل،اللهأمركماحسنأقرضأئميرضمةمحليةأواسلاميةمؤسسةيجدلم

ائم!تجلالبنكعلىخكمنابيننفرقاًمضيقأضيقهإلىئضي!أنلنا

قنزأقيونرى)55(،المحتاجائقيرضهذاعليوحكمناالمفيرض

صصيردبصسلابصواجصل!ضارالقرانصحصرمصهصالذيالربا)إن:قال

أنيمصصنصفلا،والطمعالقوةسوىعملبلالآنصرونافغالاضطرار،

منعاقلولاعادليقولصلابلواحدأ،اللهغصصلءفيصصصصمصفصمايكون

.واحدصا"؟)56(صصدصمصهماويكونصالضاز،عليئقاسالنافعإن:البشر

تنصنماآثصا،والوضوجوالح!تمالصراحةصنوثيركفههذالزاتإئنا

ندعووإنما،حالكلفيحرائمفالحراموالتجديد،الاجتهادفيرصصبئنا

الحاجةصومفهومالضرورةقاعدةتوسيعإلىالاجتهادأهل

الفقهيالفراغلهذاخذأفتضامنينفتساندينينفعغوالصلحة)57(،

يخضعالتيوللحكوماتلهوئقدصتمالمعاصر،المسلغمنهيشكوالذي

أعصاثصوتيريخ،والارتباكالحيرةئنريلغقليةحئولألأنظمتها

ائتوازن،الاقتصاديالنشاطصئزاؤلصةالأبواقيأمامصمصغوتفتخ،الجميع

،والحكوماتالصصؤلصصبصنروضالأمريتعفصنصحين،صص!باينافيآيخلإين

تقديرفيالمجدصدينلفقهائناوالقانونالاقتصادءرجالفساركصة

الأفةلمصلحةتحقيقآ،الصنروضمصصادروانصتيايى،الحقيقيةالحاجات

.اتج!ث!عين)58(الطامعينصلاستغلالودصفعآ،المسلميندياركلفي

التأمينموضوعنعالحأن،نفسهالأساسهذاعليلنا،وينبغي

بصفتهوهوالمعاصر)95(.المجتمعضروراتمنضرورةباتالذي

شركاتكانتوإذاالوبا؟منحلاإذامباحالمحضةالقانونية

أموالهااحتياطيئتستعمرحين،بالحرامتتعامل،عابمبوجهالتأمين

منوليسبالربا،ت!افلهاعنالتحريمعلةتئثأفإنماالربا،بطريق

تبدليقأمين:نوعانتقسيماتهأبسطفيوقو.ذاتهالتأميننظام

علىتأمينآأكانسواء،مباحالتبادلمنالأولوالنوع.نفعيوتأمين

المسؤولياتمنتأمينآأم،الحياةعلىتأمينآأم،والممتلكاتالأموال

أعضاؤهايتعرضتعاونيةبجمعيةلثصصءأشبهلأنه،والعفويةالغقدية

الأعضاءأولئكمنواحدكلفيكتتبصالخطر،منمعينلنوع

التعويضكنهاليؤديالاشتراكاتتلكوئخمع،مغينماليباستراصك

)06(.التأمينموضوعكانالذيالخطرعليهوقعإذامنصتيركلكل

لاستصصلاليسعىلاالتبادليالتأمينهذافيالمشتركأنالواضحومن

أفضلالنطامهذافيمثاركتهلعلبل،الربحفييطمعولاأحد،

علىوتعاؤنوا)القرآنعليهاحطزالتيالتعاونلفكرةعمليتجسيد!9

!)61(.واًلغذوانالإثمعلىتعاؤئواولا،والتقوىالصبر

مظفيهيتجثيمابرصصمحرامآ،ذاتهفيليسالنفعيالتأمينحتى

محاولةلأن،ائؤفنةوالشركةائ!تأمنمنكلعندالربحفيرصصبة

المفيدةائعاؤضةمنضربهيبل،محرمةليستذاتهاحدفيالربح

الأموالعلىالتأمينعقدفيخصوصآ،الطرفينلكلا

.)62(والممتلكات

ليسالنفعيالنوعهذافيوالعفويةالغقديةالمسؤوليةمنوالتأمين

فقهاءالحنفيةيذكرهالذيائوالاةبغفدشيعأشبهلأثه،كذلكمحرمآ

القديمالموالاةغفدفيالمسؤوليةومفهوئمالميراثأسبابمراتبفي

الشخصعشيرةلأن،الحديثالتأمينغفدفينظيرهشمولأمنأكثز

تتحفللابينماخطأ،القتلدصيةتتحضلىالإسلاميالعاقلةنظامفي

غفدأ،ولانصطلملاالجنائيةالمسؤوليةمننصيئآالتأمينسركاصناليوم

منالمتضررينعليالمترتبةالمالئةالحقوقبتحملتكتفيوإنما

.الحوادث

فيمىالنفعيالتأمينمنالنوعهذافيا"لياةعلىالتأمينغفدأفا



نأالعقودفيالمفروضلأن،والطمعالمقامرةعننوعأبعضمهمفيه

شركةمنيؤخذالذيأنمع،ئغطىلمامماويآمنهايؤخذمايكون

إلىدنغتالتيالأقساطمجموعمنأكبرائئنتأجمنوناةعندالتأمين

ولولا،الغئنبهذاتشعرلاهيكانتوإن،بزعمهمالمغبونةالشركة

نأكلهلهذاالعمليوالحل.التأم!تأعمالفياستمرتتلاتربحأنها

التأمينمنتتحؤذ،استغلاليةلاتعاؤنيةإسلاميةالشركةتكون

علىالتأمينفيهايدخلالتيعقودهبجميعالتبادلياضأميناإلىالنفعي

عملئاتفائضمنالمساهمونيفيدلاالشركاتهذهوفي.الحياة

)63(.المالرأساستثمارعائدعليهميعودهـانما،التأمين

الإسميةالعلميةومجامعناعلمائناتهيببأننعترفأنوينبغي

وأالموقفغموضإلىيرتذلاالاجتهاديةالقضاياهذهمعالجةمن

والمهئم.والتمحيصوالدقةالؤزعإلىارتدادهبقذيىالمواجهةضعف

المقترحةالناهجمعالنهايةفيالقراراتتنسجمأنكلههذافي

محاولاتوزثط،الشاملةوالتنميةالاقتصاديالتخطيطلاستكمال

المسلمين،بلادفيالحكملأنظمةالتجديديةالصيغةبتكاملالاجتهاد

.والارتجالبالتسرعئحاولائناتتسملئلا

يكنمهنما،الحكمونظامالسياسةمجالفيعلينايجبماوأولى

الاعتقادعننكفئأن،الخلافةبفكرةعميقآالعاطفيالدينيارتباطنا

هو)64(الإجماعمبدأعلىإلأيفئملمالذيالتاريخيالنظامهذابأن

جوهرهافيالخلافةكانتف!ا:الإسلامطلفيالوحيدالحكمسكل

الأمة،سيادةفيالمتمثلة)65(،السلطةنمذيئةغملئآتأكيدآإلأالحقيقي

قرنأعثرأربعةمنذظهرتالتيالأولىالقانونيةالدولةفيوالمتشخصة

بجميعللقانونتخضعدولةأؤرحقآوكانت،الإسلامصدرفي

وكانت،بعضعنبعضهاالمستقل،والتنفيذيةالتشريعيةسلطاتها

بجوهرةالقانونسيادةمنالسيادةمفهومتستمددولةأؤلأيضآ

.مدةاببقوأنبهولاانشكليةبحرفيته"ر،المتجددوروحه،الأصيى

فيالأمةاستمرارآشبقيةعلييقومالإسلامفيالحكماستقرارإن

أنهاإحداهما،نوعهافيالفريدةالكثيرةخصائصهامنخصيصتين

تستفدالأمةفهذه:النظامشارعةأنهاىوالأخزالسلطةمانحة

كافبسببوهذافيها،الشريعةاستمرارمنوانتهاءتذءآاستمرارها

أخرىجهةمنولتتولى،جهةمناتذيئةالسلطةصاحبةالأمةلتبقى

الشوزىأهلقبلمنالدولةرئيساخنبياز)66(الإجماعطريقمن

الحياةمدىباسمهاالتنفيذيةالسملطةليمارشإفاعنها)67(،النبمقين

عقدفيلئسئدوإماأعبائها،تحفلفيالاستمرارعلىقادرآدامما

خالفإذالئغزلقوإفا،الحالمقتضد-حسبؤلايتيماآتجلئبايغب

أنئوجبماالسلطةمنحتهالتيالأمةحقفيارتكمتأواللهشرغ

ئفال.

شأنفيالدةسامحهمفقهائنامنطائفةمبالغاتأنفيهريبلاوئما

والدارسينالمستشرقينمنلكثيرشؤغثوالاستيلاءبالقهرالمتغفبين

تارهن""الأوتوقراطيةوتارة"بالتيوقراطية"الإسلامحكومةؤضف

لق!تعليهاخلغقنواحتراسأحذرآأكثرهموكان؟أخرى

الضئقالحرفيبمعناهلكن،القانونحكومةأي"النوموقراطية")96(

منأكثرفيكفهاالمزاعمهذهعلىغيرناوزذزذذنا،وقد،يتؤهمونكما

.وكتابوبحثندوة

العربيةاللأقطاربأنالاعترافمنلنابذفلا،شيعمنيكنومهنما

مدة.ذدتلنماالجمهوريةرئاسةبنطامآخذتالتيوالإسلامية

النطاملنمطأو،الفرن!صيالنظاملنقطمخاكاةالرئاسيالانتداب

الدولفيالحكمأنماطبقيةمنيشبههماوما،الأميركيالرئالصي

فكرةإلىتستندغالنأوهي-عنهاآخذتمثلما،المعاصرةالغربية

صيغمنمعهايتعارضقلاما-وجوهرهاالإسلاميةالشورى

والقبول!،والسعبيالنيابيوالتمميل،الانتخابوقوانينالدساتير،

منكثيرفيالتنميةمجالاتوتوسيع،الأحزابوقيامبالمعارضة

.07()الميادين

مدةتحديدمنالتحولأنوأصالتنا،لذاتئتناضؤنآ،نرىونحن

ما،دول!برئيسئناطالتيالمفمةنوعيةتحديدإلىالرئاسيالانتداب

يمكنلاوضوحأأكثربتعبيروأئه،يذاتهمقصودآيكونأنيجوزلا

العامةالسياسةاستمراريةمظاهرمنقطهرآؤخذةيكونأنمنطقيآ

اختبارآالأحوالأحسنفييكونهـانما4نظامولأفي،دولةلأئة

واالحكمفيللبقاءصلاحيتهومدىوقدرتهالرئيسييهفايةسخصيآ

هذءتعزيزسبيلفيالمنشود،الانتقاليكنلمهناومن.للاعتزال

منولا،المنتذبالرثيسمزاياإلىالانتدابمدةمن،الاستمرارية

إدارتهاجهزةإلىمهفتهمنولا،مهمتهنوعإلىالرئيسمزايا

ته!ءعلافوصافاءئغذا،اسدولةأبتشتقبل،فقطرقاكااو6

استقرارإلىسبيللاإذ،الإنسانيةنزعتهاوصدق،الأخرىالدول

سائرضربعنتتوزغولا،الإقليميةمصالحهابضمانتكتفيدولة

الأرضفيائ!تضغفةالشعوبوسخق،الدولسائرفيالمصالح

الديمقراطية.باسم

فيالشريعةباستمرارالمقترن)71(السلطةقذنئةبمبدأاقتناعناإن

لكلالصحيحالنطاوهوومراقبتهابإسرافهاالعدلولقامةالأمة

الرئاسةمساوىءمناليومبهاالتحؤليجبالتيالاجتهادمحاولات

محاسنإلى،للدكتاتوريةوائمشبقيماالإسلاميةللشوزىائناقضةالفردية

الأنظمةفيالجئدةالجوانبمعتلتقيالتياتجماعيةالقيادة

فيانتقتكماالتقليديةالخلافةصورةعليالإصرارومن،الديمقراطية

في،الأصليةالتاريخيةحقيقتهااستلهامإلىالعثمانيةالئاطنةأواخر



الإفىادةبم،الإسلامصدرفيبدأتكماالأولىألقانونيةالدولةصورة

للنظاممتطؤرةحيةصيغةلاقتراحالحكمأنظمةفيالبشرتجاربمن

ولا،المؤمنينإمارةأوإمامةأوخلافةأسلافناسفاهالذيالسياسي

إقامةفيالاسلامومبادىءيتفقجديداسمبأفيتسميتهمنمانع

.الناسبينالعادلالحكم

فيهدعا،الدرسيستحقغقليئاقتراجالصددهذافيوئغجئنا

الإسلامية،الدولضنطمةإنشاعإلىالمعاصرينعلمائنابعفق

عموميةجمعيةلهاأنورأى،سيادةذاتدائمةمنطمهتبأئهاوؤضفها

إليهامنتميةدولةلكلدائمآمندوبآفيهاوأنتنفيذيآ،ومجلسآ

فيبالشورىأمورهاتسيرالدوليةبصفتهاوأنهابكيانها،ومحتفظة

العصورفيالخليفةمقاموتقومكفها،الأفةتمثلتجماعيةقيادة

التعاونمبدأعلىتقوملأنها،أقوىللأفةتمثيلهاويكون،الماضية

.التنفيذأ72(واجبةوقرارائها،والتكافل

فينلاحظوالاقتصاد،السياسةبينالترابطلاخطناوكما

العامةالحرثاتبقضايامعآترابطهماازديادالعصريمجتمعنا

تجذدنالوأئايقينعلىونحن.الاجتماعيالمجالفيوالحقوق

نألنالسانجالعامةبروحهاالقساسدونالفقهيةأحكامناصياغة

منهاوأنواعآ،فصائلوحرثاتهالإنسانحقوقخلالهامننصئف

الاعتقاديةومنها،والتربويةالثقافئةومنها،والأساسيةالطبيعية

الاقتصاديةبالحياةمرتبطةآيفأرأيناهاالتيومخها،والفكرية

.)73(والسياسية

المسلمةالمرأةلحقوقمعالجتنافيالصنيعهذامثلونطنع

لأحكامفيهاخضغناالتقاليدمنعددوراءجوهرهايختفيالتي

الغراء)74(.سريعتنالأحكامخضوعنامنأكثرالمتنؤعةبيئاتنا

حضارةإلىوإسفاقبقلتيننطرحين،الاجتماعيالمجالوفي

نأبناخليق،إنسانبلاحضارةلأنها،بالرحيلالآيخذةالعصر

منيسودهوماالاستهلاكمجتمعلمتطفباتالانصياعنرفض

فيكفيآحشرآالإنسانتحشرالتيأ،"اللاسخصيةالآيئةالعلاقات

ئ!تفتىعندماسئماولاجماد،أوحيوانكأنهوالمختبراتالمعامل

ينفخالإنسانهيكلتشكيلكأن"الانسانتضنيع9يسفىفيما

العقملمعالجةلا"الأنابيب"أطفالتؤليدوفي،الإنسانفيالروج

امرأةؤجمءإلىأجنبيرجلمنالقنوئةالئطفةلنقلبلزوجينبين

فيالجاهلئينطريقةعلىال!فاحمنضربأنهمع،عقيم

لتحديدلا،المعروف"!اللولباستعمالوفي"الاستبضاع")75(،

الجنسيالعمللمارسةيل،مباجشرعيوجهعلىالأسرةحجم

هذهفنظائر،الأخلاقمعاييرمنوتحفلاواستهتارآغبثآكالحيوان

،العصريالمجتمعفيوت!تنساليومتتفبنىالتيالمسائل

لهامكانلا)76(،الجنسبجنونالمأخوذالغربيالإنسطنحياةوفي

وطاقاتناوقتناإذآنبذذولا،النظيفالإسلاميمجتمعنافي

التيالقضاياعلىأحكامناإصدارعنبهانتآهىلكيلآمعالجتها،في

مباشرآ.مساسآحياتناتصق

ضمثرأنجدلاشريعتنا،روحمعانسجامآ،المقابلفيأنناعلى

الإخصابمحاولاتمنلكلوالإيجابيةالواقعيةالمواجهةفي

فيتحفقالتيالصناعثةالعاميةبالوسائا!النسملتحديدوفحاولات

أنناالطريفومن.الجميعبينعليهامتفقآمصلحةالزوجيةبيت

تجديدفيإلأالاجتهاذلنائقيفقلمالنسلتحديدقضيةفي

ثم)77(،الغزلأحاديثمنإليهاستندناماكلفيالفقهيةالصياغة

الرسولعصرفيشائعةكانتالتيالبدائيةالوسيلةتلكعلىق!نا

إليهأشرناالذياللولبواستعماذالحملمنعحبوباستعمال

عنداللجوء!إم!صات!اصخضزبةاموأقيهتتنظيمصتفضحلأآنفآ،

خشيةبذلكالمختصقالطبيبنصحإذاالإجهاضإلىالضرورة

فعلأالحاصلالموجودعلىالإبقاءلأن،الحاملالأمحياةعلى

الوجود)78(،نوزيبصرلفاتجنيننبسببللهلاكتعريضهمنأفضل

النصوصإلىقئذئيآنستندأنالإخصابقضيةفيحتىؤؤسغنا

فلم)97(،والتكريمالتعظيممنبهال!النسلأحاطتالتيالمتكاثرة

التلقيحوسائلإلىالزوجينئخوءيمنعماروحهاأولفظهافينجد

وغذذناجمقيهما،أوأحدهماعندالعقمحالاتلمعالجةالصناعية

وتي!ر،قرضئةحالأتشخطز"تكميلية"جزئيةالعاميةالوسائلهذه

،العلةأو"الأولى"العلةبداهةتكونأنغيرمن،الإنجابعملية

الحياةروحونقخالعدممنوايجادهالجنينخلقفي"الأساسية

ماأيضأ،روحهاولاالشريعةنصقفينجدلاهذا،علىوقياسآ

زرعإلىالمؤذيةالناجحةالطئيةالمحاولاتإلىاللجوتعلينائخرم

إجراءإلىاللجوءأو،العيونأوالأكبادأوالرئاتأوالقلوب

أصابفاإذاوالآذانوالشفاهوالأنوفللوجوهالتجميلعمليات

لاماذيآ،دخولأالإنسانجسدفيداخلأكفههذارايناإد،تشويه

بعيد.ولاقريبمنالحقةالروحيةطبيعتهيقسق

عنهاشتدتناالتيونطائرهاالقضايابهذهتخوتناأنفيريبولا

إلى""التصنيعيةالآيثةللعلاقاتإخضاعهامن،المجاللضيق

وتكاقلتثمإثمامصلحتيماورعايةحياتهوتنميةالإنسانتكريم

لحقوقالمؤكدةالشريعةمبادىعمننفسهالوقتفيبائطلاقنا

تجا!دمعالمتجذدةوالجماعاتالأفرادمصالحومن،الإنسان

.والحاجاتالمطالبوتكاثيرالحياة

ماالذيالقليلالثفربهذااليومبعدنغبآألأعلينا،الختاموفي



وأتجافلأأوتجفلاالاجتهاذيعارضالعصريمجتمعنافييزال

قنرثةكلجاحدأ،المتقذمينفياللهفضلحاصرآ،عنادأأومكابرة

بالماضيالتغئيمنننتقلأنعلينايزامأنرىبل)08(.للمتأخرين

بروجمتمسكين،إليهوالتطفعللمستقبلالتخطيطإلىعليهوالبكاء

حياتنا،تنميةعلىعاملينحضارتنا،صلملامحمبرزينشريعتنا،

ينفخماالعظيمتراثنامنلنا)أنال!ثفورفيالعلأمةمعمؤكدين

بهنضيثوماتشريعنا،وفيقضائنا،وفييخقهنافيالاستقلالروقي

القانواء!.فيالعالميةالثقافةجوانبمنعظيمآجانبا

هواش

.(8291ليروت،الثورى)دار8صأالحضارةومستقبل"الإسلام!باانظر)1(

العلم)دار32صوالاحتهاد"!القياسلحث،االإسلاميةالثريعة))ممالمكابنا)2(

المعارفدائرةفيالاحتهاد،9وبحثنل(،8291،الرالعةالطبعة،جميروت-للملايين

.(4691،اللبستاني

عثرالئالثالقرنإلىالرالعالقررمنالاحتهاد)محاولاتبمحاضرتاتارن)3(

فيقذمنطيةديالإسلاميللفكرعراذسابعاصملتض)ا2صوتقويمهااالهحري

الدينية(الؤودوزارة)ثر8391سنة،الجزائر

محمدممصفى)مطعة1.1لم2للغرالياالأصولعلممن"المستصفىقلرن)4(

أالأصولعلمإلىالرصولمنهاحشرحالولوانهايةهـ(،1356سنةبالقايرة

ال!تحريرعلىوالتحيهرو"التقرب!لالقاهرة(،صبيح)مطبعة3/232لا،شنيرفي

الحاحأمير"لالنوالشادعيةالحفيةاصطلاحيبينالجامعالأصولعلمفيالفمام

الا!تقامةمطمة3،)محد3د7الخضرقيلمحمداالفقهأأصولو)بغلاق(3/392

.(لقاهرةلل

صبيح)مطبعةاالأصولعلممنالحقتحقيقالىالفحخل"إرشادالثوكاني)5(

،الأرضإلىأخنذمنعلى"الردلالسيغطيوقارنهـ(.1345سنة،بالقاهرة

مقدمةهـ)راجع1325سنةاذجزائرطيعفرضاغضبركلفيالاجتهادأدوتجهل

حاص(.بشكلالكتاب

لمصهـسةالمعاهد)مطبعة18والتقليد"الاحتهادأدتةفيائمفيدالقول9الثوكاني)6(

تعليقأ(بيروت-المعرفة)دار/13338االباري9!تحخجرابنوانظرهـ(.0134

اجرفلهاخطأو)ذا،اجرافيفلهفأصاباجتهدإذاالحاكم1الثعريفالحديثعلى

.واحد(

.341/العالمبر!ر!عنالموفعير"أعلامالقيمال!)7(

القمامبنوالكمال547،ا"ائؤذةاتيميةوالر4/67،"الفوأدقاتأالاطبي)8(

45أالمأمولأحصولصديقومحمد،3/392"التمييز(

ثكلادمقدمةراحع!"المجموعوالئؤوفي،4/212الموقعي!"أعلام9القيمابن)9(

،معالمبكتابناوقارن342.!الفقهأصولخلأهـ"علمالوهابوعد،حاص

33ص"الثردعه

إلىالدعوةحرل0،1صالإسلامة"الريعةديالعرليةاللغة"مكالةلحتماالطر)01(

الثريمة(.معالم!با)سأحيةاالأجبيةاللعاتبعصإجادة

لص261ص"يعةا!"معالمفيأالحديثةالقراليةالدراسات"افاقبحتناالظر()11

طك33اخ150أغع4ع*ل+هح!،ا133فيولءح."المعرفنسوسيولوحية"

اشتثرلإلاسلامي!!بحوثليالمراغيممهمطفىمحمدالأزهرشيحرأيالظر)12(

(.دالقاهرة،م2791هـس1346)طعة9ص

33.ص،الثريعةمعالم)13(

يدرأيهلتوصيحالموقعيم!"أعلام9فيالق!مابنغقذ.الذيالفصلعوانهذا)14(

المصلحة.

لمحمداالعقه"أصولو!183ص،شعبانالدي!الركيأالفقه"أصولبينقارن)15(

.712ص،زهرةأبو

72.-57صر"الإسلاميةالريعة!معالمكابافيأالريعةاروحبحثناراجع)16(

حلا!،الاهابلعبدالفهطاأصول"لعلموقارد34.صالثريعةمعالم)17(

.هصالاتجهادا"محاولاتبالجزائرومحاضرتنا342،ص

،13صاللغزالي(بلئم!تففىوقارن،االأحكامأصولفي،الاخكامالأمدفيانظر)18(

.والثلاثوذ(الثالية)الفائدة/4188أالموقعين"أعلامو

الدكتوربمحاضرقوقارد.95لملم2البغعبدالابن!وفضلهالعلمليلن)جلمعانظر()91

.91(صر،والعرونالتاسعالعدد)المسلمود.شعبانالدينزكيئ

ومتقبل"الإسلامكتابنامن25صاالآلاتحضارةلاالقيتم،حضارةفصلانطر)02(

."لحضلزا

61.ص،الريعةممالم)21(

.إلقرةسخرةمرالربلآياتتفشرفيللشوكاليالقديرا،فتحانطر)22(

بيروتالعربيالكتابدار،للكاساني"الثرائعترتيبفيالصنائع،ببدائعقارن)23(

هـ(-4913صنة،الانية)الطجة

ويو،مفغببنسوارإشادهفي53519/الأوطاراانبا!فيالوكانيقال)24(
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