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 الملخص

 مااان أشاااهر ومااان ليبياااا فااا  الفقااا  علماااا  أبااار  مااان لعاااالم الفقهياااة الجهاااود البحااا  يتنااااو 
ياو، الاذ  مفتاا  محماد الجليا  العالم المالك ، إن  المذهب على لإلفتا  ىتصد  بغا ار  عار  قرِّ
 التعار  إن إذ ؛الفقهياة المعضالت وح  النوا   ف  واإلفتا  الفقهية الصناعة من وتمكن  علم 
 التاا  الفقهيااة للجهااود داعمااة علميااة حركااة بلااور  فاا  يسااهم والثقافيااة العلميااة العلمااا  جهااود علااى
 بمانه  البحا  فيادر  معاصار ، إساالمية صياغة حياتها باألمة، وصياغة النهوض على تعم 

ضافات   فتاوي  أهم واالستقرا  والتحلي  الوص   الماذهب إثارا  فا  ودوره ،االجتهاد إطار ف  وا 
 مفتاا  محمد للشيخ العلمية الحيا  :التمهيد  مباح ، االمبح  وثالثة تمهيد ف  وذلك المالك ،

 فيهاا أفتى الت  الفرعية المسائ : والثان  قرِّيو الشيخ عند واإلفتا  الفتوى :األو  والمبح  ،قريو
 وفروعاا، أصاوال الماالك  الماذهب إثارا  فا  الشايخ فتااوى أثار :، والثالا (وتحليا  دراساة)الشيخ 

 التجديااد فا  مدرسااة الشايخ فتاااو  جاا ت :أهمهااا وتوصايات نتااائ  عاد  إلااى البحا  توصاا  وقاد
عاااد  ،العقاا  علااى القااائم الفقهاا  بااالن ر وبعثاا  االجتهاااد إحيااا  وفاا  ،قهاا الف عمااا  الن اار وا   وا 

 لمشاارو  منهجااا يعااد مااا قصااد باادون أو بقصااد والمقارنااة، فقاادم والتعلياا  والمناقشااة بالنقااد الفكاار
 فروعاا الماالك  الفقا  فا  الفتااو  هاذه أثْارت اآلن، كماا عصارنا فا  األماة ترومهاا التا  النهضة
 فاااا  إضااااافات  أهاااام أصااااول ، وماااان علااااى االجتهاااااد قواعااااد فاااا  و ادت ميداناااا  ووسااااعت وأصااااوال
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 والوقااائ ، للنااوا   الفقهاا  والتكيياا  مالااك اإلمااام عنااد الشاارعية الحقيقااة علااى الغااو : األصااو 
: أهمهاا فقهية فرو  عد  أضا  في ، كما تندرج الت  المسائ  وضبط الفقه  المصطلح وتحديد
 ، ومان(الفلاوبر) صايد النباو ، تحاريم بالمولاد االحتفاا  باالو ن، وجاوا  الحا  الحياوان بيا  جوا 

 المراحا  فا  الدراساية المنااه  فا  بتقرياره وذلاك الفقهياة وجهاوده علما  بنشار البحا  يوصا  ثم
 .الجامعات لطالب خصوصا معاصر  فتاو  ماد  تحت المختلفة

 

  .المقاصد، مالك الفق ، القرض، الفتاو ، اإلفتا  :المفتاحية الكلمات

 المقدمة

إن أع م ما بنى المسلمون من تراثهم الفكر  ف  مسارهم الحضار  يتمثا  
فاا  الفقاا  اإلسااالم  تلااك المن ومااة التشااريعية التاا  تاان م حركااة الحيااا ، وتضاابط 

وترساام معااالم شخصاايت  وتحفاا  هويتاا ، بنااا  علااى جهااود  ساالوك اإلنسااان المساالم،
عموماااا فااا  كااا  عصااار، كماااا أن التعااار  علاااى الفقهاااا  فااا  الماااذاهب اإلساااالمية 

جهود العلما  العلمية والثقافياة يساهم فا  بلاور  حركاة علمياة لادعم الجهاود الفقهياة 
 اغة حياتهاااا صاااياغة إساااالمية معاصااار وصاااي التااا  تعمااا  علاااى النهاااوض باألماااة،

تسااااند ساااعيها للحااااح بركاااب الحضاااار  وتحقياااح دورهاااا الرساااال  فااا  نشااار الااادعو  
 اإلسالمية. 
او  البحاا  الجهااود الفقهيااة لعااالم ماان أباار  علمااا  الفقاا  فاا  ليبيااا وماان يتناا
إنا  العاالم الجليا  محماد مفتاا   لإلفتاا  علاى الماذهب الماالك ، ىمان تصادأشهر 
يو، عار  بغا ار  علما  وتمكنا  فا  الفقا  والصاناعة الفقهياة والفتاوى فا  الناوا    قرِّ

 وح  المعضالت الفقهية.
  هااو مااا تتمثاا  فياا  حيويااة الفقياا  وتفاعلاا  ماا  وال شااك أن مجااا  اإلفتااا   

يجااد الحلاو  الفقهياة للمشاكالت لإل فا  النهاوض  ساهامال مان والمكان واألحاوا  وا 
 .بالمجتم  وتحقيح تقدم 
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 إشكالية الدراسة

العلمياااة فااا  مجاااا  االجتهااااد واإلفتاااا  وماااا دور  ماااا هااا  إضاااافات الشااايخ 
 جهوده ف  إثرا  المذهب المالك  أصوال وفروعا.

 هداف الدراسةأ

التعر  على الفكر االجتهاد  عند الشيخ قريو أحد الفقها  المعاصرين من  -
   .فقهية والن ر ف  منهج  ف  الفتوىخال  اإلفتا  ف  النوا   ال

هااام فااا  نشااار الماااذهب الماااالك  فااا  المغااارب ودور إبااارا  جهاااود علماااا  ليبياااا  -
رسا  قواعده الفقهية   .العرب  وترسيخ  وا 

شااعاعها العلماا  إ هااار إ - سااهامات ليبيااا فاا  التاارا  الحضااار  اإلسااالم  وا 
لااام يساااج  لااا  التااااريخ رحاااالت علمياااة  المتميااا ، فالشااايخ محماااد مفتاااا  قرياااو

خااارج الاابالد، إنمااا أخااذ فنااون العلاام ماان مساااجد مدينتاا  و واياهااا ومااا انتشاار 
  ف  ربو  ليبيا من معاهد ومؤسسات دينية.

التأكيد على أهمية استيعاب الشريعة ف  صورتها الصاافية التا  وردت عان  -
 .وآرائهم السل  الصالح وترسم خطاها العلما  والفقها  ف  فتاويهم

 الدراسات السابقة 

ة اآلداب، جامعااة بحااو  مااؤتمر الشاايخ محمااد مفتااا  قريااو الااذ  ن متاا  كلياا -
  .م2018مصراتة عام 

ماانه  فقهااا  ليبيااا فاا  اإلفتااا  الشاايخ قريااو وجواباا  فاا  مسااألة أجاار  العمااا   -
 والصااانا  ممااان يااادف  لهااام القاااروض المصااارفية بالفائاااد  الربوياااة، أنموذجاااا،

 .العدد الحاد  عشر ،جامعة مصراتة ب،مجلة كلية اآلدا
 فتااوى الشاايخ قريااو فاا  مسااألة االحتفااا  بالمولااد النبااو ، شاابكة المعلومااات، -

 . موق  رابطة علما  ليبيا
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 منهج الدراسة

يتطلب موضو  البح  االستعانة بعد  مناه  التاريخ  والوصف  والتحليل  
إذ يسااتفيد ماان كاا  المناااه  العلميااة،  ؛واالسااتقرائ  فهااو ماانه  تكااامل  فاا  جملتاا 

ويركاا  هااذا البحاا  علااى إباارا  القيمااة العلميااة والفقهيااة لفتاااوى الشاايخ دون التركياا  
وذلااك لكثاار  البحااو   علااى تحقيقهااا فقهيااا األماار الااذ  ال يتطلباا  موضااو  البحاا ،

التا  تناولات مسااائل  باالتحقيح والرجااو  للمصاادر الفقهياة وتجنبااا لإلطالاة والتكاارار 
فااا  الساااشمة بحشااار األقاااوا  الفقهياااة  القاااار ماااا يبعاااد البحااا  عااان أهدافااا  ويوقااا  م

وعبارات القدما  المجموعة من مصادرها األمر الذ  ال يخادم البحا  إال ماا كاان 
          يهم موضوع  بصور  رئيسة.

 أهمية الدراسة

يقااادم البحااا  اإلجاباااة عااان عاااد  تسااااؤالت هاماااة لكااا  طاااالب الفقااا  والبااااحثين فااا  
مجال  للتعر  على صور  مان األخاذ بأصاو  المدرساة المالكياة وفقههاا فا  ليبياا، 
ومااادى مرونتهاااا واساااتجابتها لحااا  المشاااكالت المعاصااار  وتفااا  اإلجاباااة عااان هاااذه 
التساؤالت بدراسة موضو  البح  من ك  جوانب  وه : ما ه  الرؤياة االجتهادياة 

ف  إثرا  الماذهب الماالك  هم جهده سأما ه  بواع  اإلفتا  عنده؟ وه  للشيخ؟ و 
أصوال وفروعا؟ ثام ماا ها  إضاافات  فا  إطاار االجتهااد وضامن أصاو  الماذهب؟ 

 وما ه  مكانت  العلمية بين فقها  المالكية ف  المغرب العرب ؟
 هيكل البحث

   .الحيا  العلمية للشيخ محمد مفتا  قريو :المبحث التمهيدي
يو. الفتوى واإلفتا  عند الشيخ :المبحث األول  قرِّ
 )دراسة وتحلي (. : المسائ  الفرعية الت  أفتى فيها الشيخالمبحث الثاني
 أثر فتاوى الشيخ ف  إثرا  المذهب المالك  أصوال وفروعا. :المبحث الثالث

 وسيثبت البح  ما توص  إلي  من نتائ  ف  خاتمة وتوصيات.  
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يو  المبحث التمهيدي: الحياة العلمية للشيخ محمد مفتاح قرِّ

 مولده ونشأته وتعليمه المطلب األول:
الشيخ محمد مقتا  قريو هو العالم الجلي  محمد بان مفتاا  بان محماد قرياو 

م وعناادما 15/5/1914الرضااوان  المصاارات  ولااد فاا  قريااة الدرادفااة فاا  مصااراتة 
الغاا و اإليطااال  لليبيااا، نشااأ وترعاار  فاا  تلااك نن اار فاا  تاااريخ والدتاا  نجاادها إبااان 

 ؛الفتر  من التاريخ ، ولقد كان لالستعمار اإليطال  أثره على البنية الثقافية  للبالد
العلميااااااة والااااادور والمراكاااااا  إذ عملااااات إيطالياااااا علااااااى هااااادم وتخريااااااب المؤسساااااات 

فلام تمثا  دور العبااد  فقاط ولكان تمثاا   ؛ذلاك إال المساااجد مان ولام يان   ، (1)الدينياة
باادأ فاا   إلشااعا  العلماا  والحضااار  علااى ضااعف هااذا ا الماادار  الدينيااة والثقافيااة،

ثام انتقا  إلاى مساجد  ،مصراتة منذ  من الفتح اإلسالم  ف  مسجد مدينة المرساى
مدينااة الفلبااان وتطااورت إلااى  اويااة المحجااوب، ثاام  اويااة الاا روح علااى يااد الشاايخ 

ن كانت حركة بطيئة وغير متناميةو  ،(2)حأحمد ال رو  وم  مرور ال من تحولت  ،ا 
إلاااى جوامااا  متعااادد  حتاااى دور النهضاااة وانتشاااار الجوامااا  وتعااادد مراكااا  الااادر  

 .(3)الدين 
رحما  ا   ينتساب إلاى أسار  علام  وتجدر اإلشار  إلى أن الشيخ محماد قرياو

وثقافة وتربى ف  بيئة تنويرية على المستوى الخا  أيضا، فقد  قرأ الشيخ محماد 
قريااو كتاااب القاارآن الكااريم علااى جااده ألماا ، وعلااى والااده الشاايخ محمااد مفتااا  فاا  

لم  فأخاذ مبااد  العلاوم اللغوياة والشارعية ثم انتق  إلى التحصي  الع ،جام  قريت 
القرآنيااة علااى يااد جماعااة ماان علمااا  بااالده فاا   اويااة أحمااد الاا روح فاا  و  والعقليااة

                                                           
، 1 ط مكتباااة اإلنجلاااو ، ،الكبياار فااا  العصااار الحااادي ، القااااهر المغااارب العربااا   ،ان اار شاااوق  عطاااا ا  الجمااا  (1

ن ليبياا قاديما حيا  وآثاار بعاض الفقهاا  واألعاالم ما  تراجم ليبية ف  ف ،محمود ال ريق ، جمعة 391:  ،1977
 .385:   ،1 ط ،دار الكتب الوطنية ،، ينغا  وحديثا

العرباا  لاا  مؤلفااات فاا  الصااوفية هااو الشاايخ أحمااد الاا روح شااهاب الاادين ماان كبااار شاايوب الصااوفية فاا  المغاارب  (2
در  فااا  ال اوياااة التااا  تسااامت  الشاااريعةو  إماااام مجتهاااد جمااا  باااين الحقيقااة و رهااا بااار  فااا  معرفاااة الفقااا  والتصااوغي

 .35-34: ،  فتاو  العالم الجلي  ،جمعة محمود ال ريق  .باسم 
: جمعاااة قيااحتح ،د مفتاااا  قريااو وبعااض آثااااره العلميااةفتاااو  العااالم الجليااا  الشاايخ محماا ،ود ال ريقااا مااجمعااة مح (3

  .155-154:   ،2016 ،مصراتة ،جمعية وأبشروا لألعما  الخيرية ،طرابل ، ليبيا ،محمود ال ريق 
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مصراتة، ثام إلاى ال اوياة األسامرية فا   لياتن، وعنادما حصا  علاى شاهاد  التطاو  
و  1964ماانح الشاهاد  العالميااة ساانة سااا فيهاا، ثاام فا  المعهااد ال روقا  و عاين مدر 

 قاعاااد عااان و يفاااةوعناااد بلوغااا  سااان السااابعين ت ،قاااام بالتااادري  فااا  معهاااد القاااوير 
  واستكمالها م  الفتوى للنا ، ومن مؤلفاتا  ماا انكب على تنقيح مؤلفاتالتدري  و 

 .(1)منها مطبوعاي ا  مخطوطا و 
ااا ة مدرساااا فااا  المعهاااد ال روقااا   بمصاااراتة انيااان بعاااد الحااارب العالمياااة الثي  ع 

تتلماذ علااى يدياا  العدياد ماان األساااتذ  ماان  ،اساتمر باا  عشاارين عاماا يقااوم بااالتعليمو 
هو الشيخ المرا يق  ا  األ هر و مختل  المناطح، تلقى أصو  الفق  على أحد علم

ثم عاين  ،وتحص  على الشهاد  العالمية ف  الجامعة اإلسالمية 1964ف  سنة و 
بعاد التقاعاد ثام إلاى معهاد القاوير   بمصاراتة و  مدرسا ف  المعهد األسامر  با ليتن

تالميذ من  كبار الطالب الذين يواصلون التعليم األصي  عان طرياح التلقا  كون 
 تاوف  (2)المناسابات الوطنياة  المشااركة فا  األنشاطة الليبياة و عن كباار العلماا  ما

  دفااان بقريتااا   فااا و  ،الثماااانين عامااااالسادساااة و  نااااه م عااان عمااار 8/7/2000 فااا 
باأن نقا  عليا  ونعرفاا   ديرمصاراتة تاركاا ميراثاا علمياا وفكرياا وحضاااريا كبيارا، جا

 . ونعرَّ  ب 
 مؤلفاته :المطلب الثاني
 :كتبه المطبوعة

  .كتاب تراجم أعيان العلما  من أبنا  مصراتة القدما  -
  .تراجم الصحابة المشهورين ف  شما  أفريقيا -
  .ف  مصراتة  من الحروبات اإليطالية عتوقالت  معارك الجهاد  -
 .شر  الن م المسمى بسلم اإلنشا  -
 كتاب جواهر الفق  المختار . -
 كتاب شر  لب العقائد الصغير.  -

                                                           
 .385:   ،تراجم ليبية ،ريق ان ر جمعة محمودال   (1
  .386-385:   ،ليبيةتراجم ، معة محمود ال ريحان ر ج (2
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 :   مؤلفات غير مطبوعة
د الكبيار، وكتاب أخارى كتااب: لاب العقائامنها ديوان شعر ترجم في  لنفسا  و 

وهااا  كتاااب فااا  الجهااااد والساااير  والتاااراجم وعلاااوم اللغاااة  ،فااا  الفلاااك والفقااا  والتااااريخ
أر ب بشاعره جهااد  ،من األغراض الوطنيةل   قصائد ف  عديد وفنونها وأساليبها، و 
 .(1)الليبيين ضد إيطاليا

قاارأ العلااوم التاا  كاناات متداولااة فاا  ال وايااا والمساااجد أثنااا  العهاادين التركاا   
عقياد ، ولام يرحا  الهوياة العربياة واإلساالمية لغاة و الطليان  فلم يستطيعوا طما  و 

وعبد السالم األسامر التا   خارج ليبيا ف  طلب العلم، ب  أخذ من منارت  ال روح
 . ات ف  وقتنا الحاضركان لها دور الجامع

 المطلب الثالث: أهم شيوخه 
  .جده ألم  الفقي  منصور بن حامد .1
  .قريتهم  عبد الواحد األصيفر حي  حف  عليهما القرآن ف  جام  .2
  .على الفقي  عبد ا  أب  جام  الشلتات .3

 ومن أشهرهم أيضا:
 رمضان أبوتركية  .1
 محمد ال او  .2
 ارحومة الصار  . .3
 منصور أبو  بيد  من أعيان وعلما   ليتن . .4
أخاذ باالشاتراك التفسير و العروض و د مسعود أبو حجر أخذ عن  النحو و حمأ .5

 والمذاكر  من علما  آخرين. 
 .الشيخ المهد  الجوير  أبو شعالة .1
 .ن منصور شيخ ال اوية ال روقيةمحمد ب .2
 .ي  الفلكأحمد بن حامد الفيتور  در  عل .3
  .عثمان المرا يق  من علما  األ هر أخذ عن  أصو  الفق  .4
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  .أحمد العرب  المغرب  البدر  .5
  .محمد بن مختار بن احمود  .6

  المطلب الرابع: أشهر تالميذه
  .عل  مخلو  .1
  .عمر محمد ال ين .2
 .مصطفى عبد السالم التريك  .3
  .الشيخ صالح الطالب .4
  .الشيخ عل  أبوشحمة .5
  .الشيخ محمد عل  الكبير عل  اطريم .6

 شخصيته الفقهية المطلب الخامس:
شاااديد  -رحمااا  ا -لقاااد تميااا  اإلفتاااا  عناااده بعاااد  سااامات فقاااد كاااان الشااايخ 
لربماا كتاب الفتاوى و  ،التحر  فيما يقو  سوا  كان موع ة أم فتيا ضابطا ل  متقنا

فال يعترضها من العلماا  المعاروفين أحاد، وكثيارا ماا كانات محااكم مصاراتة تحيا  
وأيضاا تميا  بمعرفتا  للواقا ، فعنادما سائ  عان  ،(1)اللن ار فيهاإلي  بعض القضايا 

القروض الت  تعطيها البنوك ذهب الشيخ بنفس  إلى أحدها والتقى بماديره  وساأل  
 ،وبنا  على ما سم  أصادر الشايخ فتاواه ،ها عملية البي عن الكيفية الت  تجر  ب

وكثياارا مااا كااان يسااأ  عاان مسااائ  ماان ماادن مختلفااة فااال يجيااب عنهااا لعاادم معرفتاا  
بواقااا  النا لاااة، بااا  إن دروسااا  العاماااة ومواع ااا  يجاااد المتتبااا  لهاااا الااانف  الاااواقع  

إذ  ؛العميااح، كمااا تمياا  فاا  فتاوياا  بمراعااا  التيسااير خصوصااا فاا  مسااائ  األساار 
يرى أن من واجب الفقي  التذر  إلى ما يجما  شاتات األسار  بالتيساير فا  الفتاوى، 
وكثياارا مااا ساائ  عاان طااالح الغضاابان فااأفتى بعاادم الوقااو  موافقااة لمااذهب الحنفيااة 

                                                           
الماانه  الاادعو  ، محمااد علاا  بالعااو :جامعااة مصااراتة، ان اار بحااو  المااؤتمر العلماا  للشاايخ محمااد مفتااا  قريااو (1
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ح لا  مكاناة باار   فلام يكان فقيهاا تقلياديا وال نمطياا  مماا حقا ،(1)تيسيرا على الناا 
 .         بين علما  عصره

           
 المبحث األول: الفتوى واإلفتاء عند الشيخ قريو

 المطلب األول: الفتوى لغة واصطالحا 
: بضاام الفااا  وفتحهااا هاا  بيااان المشااك  ماان األحكااام والجماا  الفتوووى لغووة

فهااا   :الفتووووى اصوووطالحاأماااا  (2)فتااااو  بكسااار الاااواو وقيااا  يجاااو  الفاااتح للتخفيااا 
بعاد ساؤا  الناا  عان حكام  (3)اإللا ام اإلخبار لف ا أو كتبا بالحكم على غير وج 

أن  وتااأت  فائااد  عاادم اإللاا ام فاا  الفتااوى ماان عااد  وجااوه منهااا: نا لااة ماان النااوا  ،
قااة وأيضااا التفر ( 4)لغياار ماان أفتااى فاا  المسااألة الن اار فاا  الفتااوى تأيياادا أو تعااديال 

 .بين الفتوى والقضا  عند الحكم
 رؤيته االجتهادية المطلب الثاني:

  العلااام ، الثاااان : إعماااا  اد عناااده علاااى أمااارين هاااامين، األو يقاااوم االجتهااا 
عمااا  الفكاار يكااون  ؛مقلاادا  الفكاار، حتااى ولااو كااان المفتااالعقاا  و  فباادون البحاا  وا 

يقاو : االتقلياد فا  المساائ  الفقهياة بادون بحا  واجتهااد  ؛تقليدا أعمى ال خير فيا 
أ  بادون فهام حقيقاة الارأ  أو المساألة المقلاد فيهاا، فالتقلياد  ؛في  يعاد تقليادا أعماى

ماى فا  اتباا  األعمى مث  اجتهاد ذ  الجهاالت، ومن يتب  هذا المنه  يعتبر أع
   .(5)االتقليد بدون اجتهاد

                                                           
 .17-16: المصدر نفس ،   (1
 المصااابا  المنيااار، ، الفياااوم :15/147ه،  1414، 3 ط بياااروت، ، دار صاااادر،لساااان العااارب :ابااان من اااور (2
 .2/462148، (ت.د)
 ط دار الكتاب العلمياة، ،بياروت عبد الساالم محماد أماين، :يحتحق شر  ال رقان  على مختصر خلي ، :ال رقان  (3
 .3/109 ن،( ت.د) ،بيروت، دار الفكر ،شر  الخرش  على خلي  ،الخرش  .3/190 ،2002 ،1
مكتبااة اإلمااام  نواكشااوط، ،موريتانيااا، فاا  شاار  المجمااو  فاا  الفقاا  المااالك ضااو  الشاامو  ، محمااد األمياار المااالك  (4

 .4/110، 2005، 1 ط ،مالك
 .2/116، وبعض آثاره العلمية قتاو  العالم الجلي  محمد مفتا  قريو، ال ريق  (5
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 المطلب الثالث: أهمية الفتوى وخطورتها عنده
اب عنهااا لقااد أشااار الشاايخ إلااى أهميااة الفتااوى فاا  المسااائ  العديااد  التاا  أجاا

( 1)قعهم ف  ارتباك وحير بقول  أن  أراد من فتواه رف  الحرج عن النا  وا  الة ما أو 

كما باين خطاور  الفتاوى مان خاال  انتقااده الاالذ  لابعض المخاالفين لا  بادون علام 
نمااا ساامعوا ألفا ااا صاااروا يكررونهااا  ،فوصاافهم بااأنهم لاام يعرفااوا الفقاا  وال قواعااده وا 

واستشااهد باآليااات التاا  تضاامنت  ،(2)وأن فتااواهم افتاارا  علااى ا  ،بغااا كتكاارار البغ
ََ وعيد  من يفتر  على ا  الكذب ف  قول  تعاالى:  ِِ وال َتُقولُواْ لَِما َتِصُف أَْلِسَنُتكُُم اْلَكذ

يَن َيْفتَرُوَن عَ  ِِ ََ إِنَّ الَّ ِِ اٌم لَِّتْفتَرُواْ َعلَى اهَّللِ اْلَك ا ََحَ َِ ا َحالٌل َوَه َِ ََ الَ يُْفلُِحوَن َه ِِ لَى اهَّللِ اْلَك
(3). 

 المطلب الرابع: بواعث الفتوى عند الشيخ
ي هاار لاا  ماان خااال  الفتاااوى التاا  كتبهااا الشاايخ وسااجلت عناا  أناا  ال يمياا  

إال إذا مسااات الحاجاااة إليهاااا  إلاااى اإلكثاااار مااان الفتاااوى وال يقااادم عليهاااا ويتجشااامها
وصاااار مااان الواجاااب  علاااى العلماااا  الفصااا  فااا  المشاااكالت والحكااام علاااى الوقاااائ  
والنااوا   التااا  تعااا  بهاااا الحياااا  وتساااتل مها حركاااة المجتمااا  وتطاااوره، ويكثااار ساااؤا  
الناااا  عنهاااا بااادلي  تصاااديره غالاااب فتااااواه ببياااان تلاااك الحاجاااات التااا  دعتااا  إلاااى 

ضاات بالحاجاااة إلااى الساااؤا  عنااد الناااا  فصاااارت ق  الفتااوى، وشااار  ال اارو  التااا
واجبااا علياا ، يقااو  فاا  مطلاا  فتااوى بياا  الحيااوان بااالو ن حيااا بعااد شاار  مالبسااات 
الحيااا  االجتماعيااة واالقتصااادية: افعنااد ذلااك رأياات أن الكتابااة فاا  هااذه المسااألة قااد 

إبطاااا  تلاااك  ، الثاااان :بياااان الماااراد مااان قاااو  الااادردير األو : ؛وجبااات ألماااور ثالثاااة
رف  الحرج عن الناا   :الثال  توى ال ائفة الت  أوقعت النا  ف  ارتباك وحير ،الف

حي  كثر العم  ببي  الحيوان حيا بالو ن عند التجاار المساتوردين لا  مان الخاارج 
كماااا أشاااار إلاااى ال ااااهر  االجتماعياااة التااا   ،(4)فلاااذلك شااارعت فااا  أدا  ماااا وجااابا

                                                           
 .1/110 فتاو  الشيخ قريو،، جمعة ال ريق  (1
 .138-137 :نفس ،   (2
 .(116اآلية ) :سور  النح  (3
 .156 :  ،1/110، فتاو  الشيخ قريو ،جمعة ال ريق  (4
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لليبية وه  قيام أه  الميت بضيافة عمت بها البلوى ف  أكثر المناطح و البلدان ا
 المع ين وسؤا  النا  عنها.

ممااا يشااير إلااى ضاارور  فقاا  الواقاا  وأهميااة إدراك مشااكالت  و روفاا  بالنساابة 
للفقي  المجتهاد، واإلحاطاة بمتغيارات أحوالا  مماا يعاين الفقيا  علاى فهام النصاو  

دراك مقاصاادها القريبااة  بااين الثاباات والمتغياار فاا  بنيااة  التفريااح ماان ثاامو  ؛والبعيااد وا 
الفق  اإلسالم  عموما، فالمتغير هو مح  الن ر واالجتهاد فمثال أشار إلى تغيُّار 

 ياااااد  الماااا  بأياااد  النااااا  دية بليبياااا بعااااد اكتشاااا  البتااارو  و األوضاااا  االقتصاااا
وانتفا  غالبهم من صافة الفقار إذ كاانوا متسااوين  وحصولهم على األموا  الكثير ،

ن صاان  الفقاارا  باادون اخااتال  بياانهم، فلاام يكاان لهاام مااداخ  وال رواتااب يعاادون ماا
مسااكنة وهااو مااا جعاا  النااا  يحتاااجون لمعرفااة مفهااوم الفقاار وال .(1)يعتماادون عليهااا

كماااا أشااار إلاااى   كااا  أماااوالهم لماان يساااتحقها بالفعاا ، وتجديااد هاااذا المفهااوم لتساااليم
دوافا  الحياا  ومشاكالتها فا  فتاواه و  ،ئات وأثرها ف  اخاتال  الثقافااتاختال  البي
 م .حأمد ال ىبشأن أقص

فا  حا  مشاكالت  بتيساير ماا  ساهامفاإلفتا  عنده تفاع  الفقي  م  الواق  لإل
ولتكااون شااريعة اإلسااالم وتعاليماا  طابعااا  ،تعساار علااى النااا  ورفاا  الحاارج عاانهم

عبار ويشك  شخصية المجتم  اإلسالم  وثقافت ، وهاو ماا ي ،يطب  حيا  المسلمين
 عن الدور الرسال  لعلما  األمة ف  ك   مان ومكان.

           
 المبحث الثاني: المسائل الفرعية التي أفتى فيها الشيخ )دراسة وتحليل(

لقد اختار البح  أربعة نمااذج مان فتااوى الشايخ ها  مان أهام الفتااوى التا  
امتالكاا  ل مااام الفقاا  تثباات و  ،هيااة وتكشاا  عاان إمكاناتاا  العلميااةتباار  جهااوده الفق

واالجتهااااد علاااى أصاااو  الماااذهب، وتعاااد  ،وتخاااري  الفااارو  علاااى الفااارو  ،لماااالك ا
 شاهدا على تمرس  بالصناعة الفقهية وقواعد االجتهاد واإلفتا .

 
                                                           

 .138-137 :  ،نفس  (1
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 :فتوى بيع الحيوان حيا بالوزن( 1
ها   :ا باالو ن بعاد أن طار  عليا  الساؤا أفتى الشيخ بجوا  بي  الحيوان حي

 الحيوان حيا بالو ن؟يجو  بي  
 :نت فتوى الشيخ من عد  عناصر هامةتكو 
 ااارو  الواقااا  المعاااير الاااذ  أفااار ت الحاجاااة إلاااى بيااا  الحياااوان حياااا  :أوال

 .لو ن ومن ثم السؤا  عن حكم  شرعابا
إذ  ؛ضبط المراد من ألفا  وعبارات الشيخ الدردير ف  أقرب المساالك :ثانيا

ألقوالااا  أ هااار بعاااض طاااالب العلااام االعتاااراض علاااى فتاااوى  الخااااط بسااابب الفهااام 
 الجوا  وأفتوا النا  بالمن . 
( مثال قب  )وكرط  من شا  ومث  لجه  الصفة بقول ا :يقو  الشيخ الدردير

السلخ وأولى قب  الذبح بكذا، فال يصاح ألنا  ال يادر  ماا صافة اللحام بعاد سالخ ، 
 .(1)ما بعد السلخ فجائ اأو 

، لشااارو  كباااار العلماااا  فااا  الماااذهب الشااايخ الصااااو ، الماااواحوبعاااد الرجاااو  
، باااي نل الشااايخ قرياااو بماااا يفياااد اليقاااين أن الماااراد (2)، الدساااوق  و الخرشااا الحطااااب

هو الو ن القديم وهو بي  خصاو  اللحام  بالو ن الممنو  ف  كالم الشيخ الدردير
أ  اللحم فقط بعد إتمام السلخ ون   الحشو  والجلد فاال ياراد بيعهاا كلهاا فا  الاو ن 

وحاده يقا  تحات الجلاد وغيار  ااهر للمشاتر  أثناا  البيا  وال  القديم  فااللحم المبيا 
يتضاامن  عقااد البياا  أ  ال يتضاامن صاافت  فيكااون ماان قبياا  بياا  الغائااب مجهااو  

 .المنه  عن  شرعا فة وهو بي  الغررالص
أما بي  الحيوان حيا بالو ن الجديد فهو بيع  كامال، مقصود من  بي  الاذات 
بكااا  أج ائهاااا الجلاااد والحشاااو واألكاااار  واللحااام وهااا   ااااهر  للعياااان يراهاااا المشاااتر  

                                                           
بلغاااة الساااالك ألقاارب المساااالك، ضااابط  محمااود عباااد الساااالم  ،(أباااو العباااا  أحمااد بااان محماااد الخلااوت ) الصاااو  (1

   .3/15 ،1995، 1 ط ،دار الكتب العلمية لبنان،، شاهين، بيروت
 ،بيااروت شار  مختصاار خليا ، ،الخرشاا  ،4/280 1992 ،3 ط ،مواهاب الجلياا ، دار الفكار ،الحطاااب ين ار: (2

 ،دار إحيااا  التاارا  العرباا  ،بيااروت ،الباااق  دمحمااد فااؤاد عباا :قيااحتح الشاار  الكبياار، ،، الاادردير5/23 دار الفكاار،
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أمام  كاملة ويشتريها برضاه ويتضمنها عقد البي  أ  وصفها كاملة حية  فليست 
باا  مثاا  بيعهااا بااالج ا  قباا  الساالخ الجااائ  قااديما  بياا  مجهااو  الصاافة،ماان قبياا  

ببيا  اللحام  الفقهاا  قاديما باين بيعهاا كاملاة  ، ولام يفارح(1)وحديثا ف  كاالم الفقهاا 
ألن الصور   الوحيد  بالو ن المعروفة عند الناا   ؛فقط إال من خال  صور  البي 

ألن اللحااام غائاااب  فتمنااا  إال ج افااا ،قااديما هااا  بياا  خصاااو  اللحااام وقباا  السااالخ
با  صاور   ؛، فالو ن الجديد ال يماثا  الاو ن القاديم فا  الصاور الجلد مجهو تحت 

وهاا مان علاة لغير معروفة عند القادما ، مان الناوا   وها  جاائ   لخثالثة  مختلفة 
اللحاام عنااد الشاارا ، وقااد أصاااب الشاايخ عناادما باادأ إجابتاا   المناا  وهاا  غياااب صاافة

جدات األحاااوا  وال ااارو  التااا  قضااات بالحاجاااة لهاااذه الصاااور  مااان بتوضااايح مسااات
وتحتاااج إلااى  ،البياا  واالستفسااار عاان حكمهااا ليشااير إلااى أنهااا غياار موجااود  قااديما

 وهو من دور علما  األمة وفقهائها. ،االجتهاد وتجديد الن ر ف  المسألة
: اعتارض المخاالفون باأن بيا  الشاا  حياة ثالثا الرد على شبهات المخالفين

بااالو ن يااؤد  إلااى بياا  الاادم الاانج  والفاار  الااذ  ال يصاالح إال للطاار ، وجااا  رد 
تاادحض هااذه الشاابهات التاا  تااد  علااى  ية وعقليااةالشاايخ شااافيا بحجاا  قاطعااة شاارع

  (2)فبين الشيخ لهم ذلك فقا  ،عدم فهم المخالفين للحقائح الشرعية وال لقواعد الفق 
لم تحكم الشريعة بنجاساة الادم إال إذا كاان مسافوحا بادلي  أن بادن الحا  قاد  .1

عاادوه ماان األعيااان الطاااهر  ماا  اشااتمال  علااى الاادم مااا دام حيااا، وبدناا  بعااد 
 الغس  يعد طاهرا شرعا م  أن  ال يخلو من دم. 

باا  صاار   حشااوت  طاااهرالاادم الموجااود فاا  المااذكى بعااد تمااام ساالخ  وناا    .2
 .(3)الشيخ الدردير

أمااا الفاار  فلاا  ن ااائر ماان الفضااالت توجااد فاا  المبيعااات كااالبطيخ األصاافر  .3
واألحمر والرمان واللو  وبعض  ل  قشور ثقيلة ال تصلح إال للرما  والطار  

  .(1)ولم يمن  أحد بيع  بالو ن
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وهو قيا  جل  يجع  الحجة دامغة وقد وصف  الشيخ قريو بأنا  اعتاراض  
االحتجاااااج بالعقااااا  ودوره فاااا  قبااااو  األقاااااوا   ال يقبلاااا  العقاااا  أو كالخرافاااااة، وهااااذا

وتمحااي  الواقاا  يعااد ماان أساا  منهجاا  فاا  اإلفتااا  وتجديااد الن اار فاا  الفقاا  فبياا  
  .الشا  بالو ن الجديد لم يشمل  كالم الدردير ال بالمنطوح وال بالمفهوم وال بالقيا 

وأمااا و نااا ا :رابعووا: نقوود ومناقشووة قووول الشوويخ الوودردير فووي الشوورح الكبيوور
من  لما في  من بي  لحم وعارض و نااا ياذهب الشايخ إلاى أنا  ماردود بعاد  أوجا  في

أحسااانها أن هاااذه العلاااة غيااار معتبااار  فااا  بيااا  السااال  بالااادراهم والااادنانير ومااااجرى 
مجراها إنما اعتبروها ف  خصو  بي  الطعام بالطعام والعارض باالعرض ولاذلك 

 .(2)غير استثنا  قشرهقالوا بجوا  بي  بيض النعام بالدراهم والدنانير من 
وال يجو  بيع  بمماث  وال غير مماث  إال إذا استثنى قشره ألن عدم استثنا  
قشره يؤد  إلى الشك ف  التماث  والتساو  فيمن  حتى ال يؤد  إلى التفاض  فا  
البي  وهو متحقح ف  الصور  الثانية بي  طعام وعرض )بيض وقشره( بطعام فقط 

بي  بيض ب يت أو بحليب أ  ال يحتو  الثمن المدفو  أ  طعام غير مماث  مث  
  المقباوض فيمنا  فا  هاذه الحااا ، علاى عارض يرماى مسااو لماا يرماى مان الشا 

ولاام يقاا  أحااد  ،(3)الفضاا  المتااوهم كااالمتحقح عنااد المالكيااة ماان باااب سااد الااذرائ و 
  .(4)بغير هذه الصور  عند جمي  الشرا  والمختصرين

  المعتبار  للتماثا  فا  بيا  الطعاام فا  الفقا  وحاص  كاالم الشايخ أن الصاور 
إذ يل م في  التماث  أ  التساو  تخلصا مان الرباا  ؛ه  حالة بي  طعام بطعام فقط
 الذ  يلحح بعض صور البي .

 ويمكن توضيح الصناعة الفقهية للشيخ ف  هذه المسألة بالشك  التال :
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  البي  بالو ن القديم    بي  خصو  اللحم قب  السلخ  

 )من  البي  ألن  بي  غائب تحت الجلد )مجهو  الصفة( الحكم

 بي  الشا  كاملة حية             البي  بالو ن الجديد   
 الحكم )جائ  ألن الشا   اهر  للمشتر  غير مجهولة(

 

(   غير متحققة      جهو  الصفة وال يتضمن  عقد البي )بي  م  علة الحكم بالمن   
 الحكم )جائ (

  أقصي مدة للحمل ( 2
لكا   ؛وسبر أغوارها مان جواناب متعادد  ،لقد حرر الشيخ قريو هذه المسألة

فكأن  وض  المسألة تحت المجهر لي هر لا  ماا  ،يستوعب فحصها وتأملها كاملة
ى تمااا  ومالبسااااتها، فقاااد كانااات الفتاااو وماااا خفااا  مااان مكوناتهاااا  ،مااان أج ائهاااادح 

أال وهااااو إثبااااات النسااااب  ؛ةوالمساااالم خاصاااا أخاااا  خصوصاااايات اإلنسااااان عمومااااا
ولحاح الولد بوالده ف  حالة تعد من أكثر األحوا  غرابة وبعدا عن مألو  الناا  

األمار الاذ  ال يصالح للخااوض  ؛وعاادتهم فا  هاذا الا من فا  شاأن الحما  والاوالد 
وأخاذ  ،في  إال جهابذ  العلما  كأمثا  هذا الشايخ المبار  الاذ  امتلاك ناصاية الفقا 

لعالم المتمر  بفنون العلام حقاا فاجتهد وجا  بفكره بأفح ا ،ب مام الصناعة الفقهية
 فأفتى وأقن  معاصري  علما  وعامة بفتواه. ،بدون أ  مبالغةو 

سااائ  الشااايخ عااان امااارأ  شاااهدت أماااام جماعاااة مااان الحاضااارين حاااو  جناااا   
ن تهماة ال ناا  وجها قب  دفن  وأعلنات أنهاا حاما  مان هاذا الا وج المتاوفى خوفاا ما

ينساب إلاى  بعاد والدتا  حياا يار ح إلاى اآلن فها   وبق ،وأنجبت بعد عشرين عاما
 ؟أبي  شرعا

 : ولت إجابة الشيخ الجوانب التاليةلقد تنا
 .الجانب التفسير  -
   .الجانب القانون  -
  .الجانب الطب  -
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 .الجانب البيئ  والثقاف  -
 .الجانب الفقه  -

 :الجانب اإليماني والتفسيري
َواَل يَِحلٌّ لَهنَّ أن َيكُْتْمَن َمذا ى:﴿أن  يجب االلتفات إلى قول  تعال الشيخ إلى يذهب

يقااو  فاا  هااذه اآليااة: ا إذا كااان ا  ائتماانهن فكياا  نحكاام  (1)﴾َخَلذذَ  اهَّلٌل  ذذر أَْاَحذذاِمهِنَّ 
فهااو ياارى عاادم تخااوين  ،(2)بخيااانتهن، ثاام إن ا  حجاابهن لتحصاا  الثقااة بأمااانتهنا

فاا  جعلهاا أميناة علاى نفساها فا  هاذا الموضا  بالاذات،  ؛المحصنةالمرأ  العفيفة 
فيبااادو لااا  أنااا  يرياااد أنااا  مادامااات المااارأ  عفيفاااة محصااانة فاااالقو  قولهاااا فااا  مساااألة 

عاادم كتمااان مااا بالحماا  اسااتنادا مناا  إلااى تع اايم خطاااب ا  للمؤمنااات وأمااره لهاان 
ن كانت الحا  تدعو إلى الشك والريب ،خلح ا  ف  أرحامهن ة بسبب المد  غير وا 
وحكم على الصنفين اللذين أخذا بالغالب وألغيا الناادر وهماا  المعهود  بين النا ،

وأها  القااانون بضاع  الماادرك، وأن حكمهماا وقعاا  شاديد علياا  لماا فياا   ،ال اهرياة
 .  للعلما  المتصفين بتقوى ا من بعد عن الصواب والح  اإليمان

 :الجانب الطبي
إذ يجمعون على عدم  يااد   ؛األطبا  بحج  منطقية عقليةانتقد الشيخ رأ  

 ؛الولد على ثالثمائة يوم، وهذا النفا  فا  رأ  الشايخ ال يفياد علماا وال يكاون دلايال
وال يفياد إجمااعهم قطعاا فا  ن ار الشار ،  ،إذ ال ي يد عن كون  نف  العلم بالش  

  عنا  أنا  اساتقرا  غاياة ماا أقاو تيان بادلي  محساو ، يقاو  الشايخ افال يمكنهم اإل
أو  ،واالستقرا  ف  علم المنطح الصحيح لي  بحجة إال إذا اساتوعب األفاراد كلهاا

وتتباا  أكثاار صااور مدينااة واحااد   ،وأنااى لطبيااب أن ياا عم أناا  اسااتقرأ ،أكثاار الصااور
 .    (3)ف  جي  واحد فضال عن صور العالم ...ا
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 :الجانب البيئي الثقافي والتاريخي
األطبا  بنوا رأيهم على ما رأوه مان نساا  الابالد الباارد  التا  يرى الشيخ أن 

وال تنتشااار معرفتااا  بيااانهم، بعكااا  البلااادان األخااارى  ،لاااي  فيااا  ساااحر علاااى الغالاااب
توجااد نسااا  ماااهرات بالعشااب وخصائصاا  التاا  تفعاا  األعاجيااب كترقيااد األجنااة، 

وثقة الت  وبالدلي  الطب  أيضا يوجد ما يخال  كالمهم فقد جا  ف  مصادرهم الم
ذكرهااا الشاايخ فاا  الفتااوى أن جنينااا بقااى فاا  بطاان أماا  ثمااان  وعشاارين ساانة وآخاار 
ساات عشاار ، وآخاار سااتا وخمسااين ساانة، واألولااى بهاام البحاا  فاا  األسااباب كضاايح 

 (.1)حوض األم أو ورم  أو خصوصية الجنين وغيرها من المشكالت

بيئاات إذ واألجدر قصار القاانون علاى األوربياات دون العربياات الخاتال  ال
ال يوافح أخالح المسلمات وال حيااتهن البدوياة، وفا  أورباا مان اإلمكاناات العلمياة 

وقاد   ما يمكنهم من التعام  م  الجنين بطريقة أكثر تطورا مما يوجد عند غيرهم،
 هر اآلن ما يصادح على فتوى الشيخ طبياا ماا يعار  ب ااهر  تجمياد األجناة ثام 

وقاد تا ر  فا  رحام آخار  ،باالساتمرار فا  النماو نو شاا  المختصااإليعا  لها متى 
والواقاا  أن مااا نقاارأه اآلن علااى صاافحات الناات عاان  ،غياار األم صاااحبة البويضااة

والعماا  علااى إبقااا  الخليااة األوليااة للجنااين حيااة ماا  إيقااا   ، اااهر  تجميااد األجنااة
، يقارب علمياا مماا يقاو  (2)نموها لفتر  طويلة حسب رغبة العالم المخت  باألجنة

 ،النسا  ف  البلدان الحاار  والبدوياة مان ترقياد الجناين فا  بطان أما  ماد  طويلاة ب 
ممااا ياارجح صااحة مااا أفتااى باا   ثاام معاااود  نشاااط  بشااك  طبيعاا ، وماان ثاام والدتاا ،

 .      ف  المسألة واستيفائ  الن ر فيهاالشيخ وذلك لقو  مدرك  
 الجانب الفقهي: 

ن  قطع  من كتاب أو سنة أو يرى الشيخ أن المسألة اجتهادية وال يوجد 
إجما  يوق  عنده، وقد تعددت آرا  الفقها  من السنة والسنتين والثال  والخما  

ألن كاا  واحااد ماانهم استشااهد بواقعااة وقعاات ب ماناا  وثااح بهااا فطاارد الحكاام،  ؛وغيااره

                                                           
 .138-137 :نفس ،   (1
 ما ه  عملية تجميد األجنة. مقا  بعنوان : ،موق  مجلة سيدت  شبكة المعلومات )النت (: (2
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 (1)فاجتهااااد الفقهاااا  متصااا  ب ماااانهم وماااا جااارى فااا  عصااارهم مااان أحااادا  ووقاااائ 
 لة كالتال : فجا ت أقوالهم ف  المسأ

  .(رض  ا  عنها ن )قو  السيد  عائشةاأقصى مد : سنت -
    .وعن  خم  سنين أيضا(  أرب  سنين )مشهور قو  مالك -
 .( ن ) قو  أب  حنيفةاسنت -
 .(رض  ا  عنهما أرب  سنين )الشافع  وأحمد -
 .(د ل  )وهو قو  أشهب من المالكيةال ح -

فك  من ولد على فراش   ؛(2)يقو  الولد للفرار وللعاهر الحجر إن النب  
  .من  وجة شرعية فهو ولده ما دام لم يشهد شاهد قطع  أو ماد  يكذب ال وجة

وقااا  الشاايخ بعااد جولتاا  الفكريااة هااذه فاا  المسااألة أنهااا اجتهاديااة ولااي  فيهااا 
الولااد  وأن ،واألدلااة تااد  علااى صاادح الماارأ  فاا  دعواهااا ،ناا  قطعاا  يوقاا  عنااده

 ،ماات بحااد  سايار  قبا  عشارين عاماا بحساب الشار  الشااري  ينساب ألبيا  الاذ 
  .اعترتها الت وأن القوانين ال عبر  بها للخالفات 

 ويمكن توضيح الصناعة الفقهية للشيخ كالتال :
يوجد شاهد قطع  وال دلي  ماد   ال       حم  مستكن مد  عشرين عاما  

 يكذب ال وجة   
الحكم )ينسب ألبي  ألن  ال يوجد ن  شرع  يوق  عنده ف  أقصى أمد   

 الحم  والمسألة اجتهادية(
 مسألة االصطياد ببندقية صيد )الفلوبر(( 3

 (الفلوبر)سئ  عن حكم االصطياد ببندح 
 أجاب الشيخ بأدلة واضحة جلية تكونت من أربعة عناصر: 
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 االفلوبرالتكييف الفقهي لبندق " األول:
وما يحص  أثنا  الضرب  ،أ  أن  حاو  فهم حقيقة مكونات الفلوبر

 .وط الشرعية للصيد واإلدما  أم الوكيفيت  ليعلم موافقت  للشر 
يقو  اوجادت الفلاوبر عباار  عان حصاا  مان حدياد كحصاى الخاذ  إال أنهاا دقيقاة 
الوسط غلي ة الطرفين عج ها أغل  من صدرها بقلي  رأسها مفرطح أمل  ولي  

حااين الضاارب و  ،دا كالسااال  القااديم وال محشااو بنااار البااارود كالسااال  الحاادي محاد
وغالباااا ال يقااا  بهاااا إال الحياااوان الضاااعي   ،قاااد ال تدميااا بهاااا قاااد تااادم  الحياااوان و 

 .(1)كالطيرا
  الثاني: أركان االصطياد في الشرع

  .الصائد -
 .المصيد أن يكون حيوانا وحشيا غير ألي  وحال  أكل  -
وهو ما بين   ،أن يكون سالحا محددا أو حيوانا معلما المصيد ب  وشرط  -

المواح والحطاب وعبد الباق  العالمة الدردير و  فقها  المذهب المالك  من
  (.2)والقراف 

وعللا  بأنا  ال   لنه  الرساو  ؛فك  ما من شأن  أال يجر  ي ْحرم الرم  ب 
د باال رض وال دح فكا  ماا يكياد العادو ويجار  الصاي يكاد ب  العادو فاال يصااد با ،

كالسااال  المحاادد القااديم والرصااا  هااو جااائ  فاا  االصااطياد باا ، وكاا  مااا يكيااد 
العاادو ولكاان ال يجاار  إال بااالرض والاادح كبناادح الطااين والعصااا والفلااوبر والحجااار  

ألن الفلااااوبر ال يجاااار  باااادون رض ودح  ؛غياااار المحاااادد  ال يجااااو  االصااااطياد باااا 
ه يكااون ماان قبياا  الموقااوذ  المحرمااة لفرطحااة رأساا  وخلااوه ماان نااار البااارود فصاايد

 (.3)شرعا بالن 

                                                           
 .262 :،    العالم الجلي  محمد مفتا  قريوال ريق ، فتاو ان ر:  (1
 التاج واإلكلي  لمختصر خلي ، ،، المواح2/104 ،ى الشر  الصغيرعل بلغة السالك،، الصاو  :ان ر (2
 : الذخير  تح :محمد بو خب  ،القراف  ،3/18 ،سيد  خلي ر  ال رقان  غلى مختصر ش، ، ال رقان 3/215

  .4/174، 1994 ،1ط ،كتاب الصيد، دار الغرب اإلسالم 
  .262 :فتاو  الشيخ محمد مفتا  قريو،  ، ال ريق  (3
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صيد من قبي  الموقوذ                                 )يجر  بالرض والدح( الصيد بالفلوبر
 الحكم )حرام(

 

 االنتفاع بالقروض المصرفية وأخذها في أجرة أو صناعة( 4
شيئا سئ  الشيخ ه  يجو  للعما  أو الصنا  أن يعملوا أو يصنعوا 

باألجر  لمن يقترض من البنوك المصرفية بال ياد  الربوية المسما  بالفائد  م  
ئ  علمهم أن المقترض يدف  لهم أجرهم من ذلك الما  المقترض أجاب أن  جا

 ، وقد تكونت اإلجابة من عنصرين:   ولكن  من قبي  الجائ  المبغوض
مااان الفقااا  أصاااوال  ن أبوابهااااالتكييااا  الفقهااا  لج ئياااات المساااألة بالبحااا  عااا .1

 . وفروعا
  .االستعانة بالمذهب الشافع  ف  تخري  الفر  على الفر  من المسألة .2
 التكييف الفقهي للمسألة ( 5

الباااااب الااااذ  ترجاااا  إلياااا  المعااااامالت المصاااارفية هااااو القاااارض الفاسااااد ن اااارا 
وقااد ناا  الفقهااا  علااى  ،. المااا  فتجاار  علااى حكماا (1)الشااتراط ال ياااد  علااى رأ 

وقاااد أجمااا   ،إبطاااا  ال يااااد  بااارد المعاملاااة إلاااى القااارض الشااارع  المسااامى بالسااال 
الفقها  والمفسرون وعلما  االقتصاد أن الربا: هو ال يااد  المشاروطة التا  يأخاذها 

أماا  ،فهذه ال ياد  ها  الرباا المحارم ،المراب   ياد  على رأ  مال  عند تمام األج 
فلااي  ماان الربااا ألناا  غياار داخاا  فاا  حقيقتاا   -بفااتح الاارا  -رض رأ  الماا  المقتاا

   .ويقضى ب  لصاحب  عند فسخ عقد الربا المحرم
  المعااامالت المصاارفية فقااد كيفاا  فااأمااا الباااب الااذ  يرجاا  إلياا  رأ  المااا  
 ،اختلاا  الفقهااا  فاا  اعتبااار الوساايلةالشاايخ أناا  ماان باااب الوساايلة فيأخااذ حكمهااا، و 

لغاؤها إن كانات بعياد إن كانت ق فمذهب مالك اعتبارها وماذهب الشاافع   ،ريبة وا 
واسااتقر مااذهب الشااافع  علااى إلغااا   ،(2)عاادم اعتبارهااا سااوا  كاناات قريبااة أم بعيااد 

فخاارج الشاايخ  ،ويجااو  عنااده بياا  العنااب والتماار لماان يتخااذها خماارا ،الوساايلة مطلقااا
                                                           

 .3/291 أقرب المسالك إلى مذهب مالك، ،الدردير ،تعري  الفقها  للربا :ان ر (1
 .3/124، 1990 ،1ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ،1990 ،األم ،الشافع  (2
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أن المحرم عند محرم إنما المحرم أخذ ال ياد  كما  علي  رأ  الما  المقترض غير
 ،إنما المحارم تخميرهاا وشاربها ،الشافع  لي  بي  العنب والتمر لمن يتخذها خمرا

وبلح  أن الشافع  يذهب إلى عدم القو  بالتحريم إال لما جا  فيا  نا  باالتحريم 
        .وهو األصوب

ماااا تفاااوت بااا  الااادراهم والااادنانير فااا  أياااد  أهااا  التعاااد  وال لااام، فقاااد ذكااار 
ألنااا  قاااد  ؛(1)تفاااوت بتصاااريفها وتساااليفها ودفعهاااا فااا  بضاااائ  التجاااار  الفقهاااا  أنهاااا

 ،ألن الخااااراج بالضاااامان ؛ضااامن  بالتعااااد  وصااااار فااا  ذمتاااا  فجااااا ت لااا  المنفعااااة
وعلياا  ضاامان  ،ماان التجااار  يكااون للمتعااد  المعنااى أن الااربح الحاصاا  )الخااراج(و 

 .علي  ىالذ  تعدرأ  الما  
المودعااة عناادهم، فقااد صااار تصاارفهم وهااذا مااا يفعلاا  المرابااون فاا  الودائاا  

وهاو أنا  إذا فاات الشا   ، فتأخاذ حكما   ،بالما  مث  تصر  أه  ال لم والتعاد 
 كاان مثلياا، نف  يد من تعدى علي  ترتبت ف  ذمت  قيمت  إن كاان مقوماا ومثلا  إ

الت  تحت أيديهم أو مان قبيا  تصار  الغاصابين بالنسابة  وسوا  تصرفوا بالودائ 
األكا  وجاا   ،ية التا  يأخاذونها مان المقترضاين مان غيار حاح شارع للفوائد الربو 

إذا فاتت األموا  بأحد المفوتات التجار  أو التسلي ، ( 2)من  بالشرا  والهبة واإلر 
ومثلاا  ماان الفاارو  الفقهيااة فتااوى بعااض المحققااين بجااوا  الشاارا  ماان لحاام األغنااام 

بااذبحها ترتباات القيمااة فاا  المغصااوبة إذا باعهااا الغاصااب للجاا ارين فااذبحوها ألنهااا 
ألن  ؛ذمة الغاصب أ  أن التصر  يحارر أصا  الماا  المتصار  فيا  مان المنا 

الذمااااة صااااارت مشااااغولة بالقيمااااة أو بالمثاااا  لكااااون الحاااارام ال يتعلااااح بااااذمتين بعااااد 
 .جوا  تملك ما دخ  ف  ضمان الغاصبومثل   ،(3)الفوات

وعلي  فإن رأ  الما  المقترض من المصار  الربوية أصال  ودائا  متعادد  
ورباااا ات متنوعاااة مااان أياااد مختلفاااة قااااد فاتااات فااا  أياااد  المااارابين بتصااارفهم فيهااااا 

                                                           
 .4/105، 1966 ،مكتبة الكليات األ هرية ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد (1
، 4/322 ،2000، 2، ط مكتبة ابن تيمية ،القاهر  ،رمحمود محمد شاك :يحتحق ،جام  البيان، الطبر  (2

 .3/52، 2006 ،1 ط عبدا  الترك ، يح:الجام  ألحكام القرآن، تحق، القرطب 
 .3/586بحاشية الصاو  على الشر  الصغير،  بلغة السالك ألقرب المسالك ،الصاو  (3
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فيجاو  لمان اقترضاها االنتفاا   ؛وترتب ف  ذمتهم مثلها ألربابهاا ،باإلقراض ونحوه
منها لكنا  مان الجاائ   ويجو  لمن عم  ل  عمال أو صن  ل  أن يأخذ أجرت  ،بها

 ويمكن بيان الصناعة الفقهية للشيخ كالتال :  ،المبغوض كالطالح
 بالتعد  بالتجار  واإلقراض      تفوت    األموا  المودعة ف  المصار   

 )تعلح الذمة بالقيمة( الحكم
   

 )من الجائ  المبغوض( األخذ منها لإليجار والصناعة         الحكم
 

           
 اء المذهب المالكي أصوال وفروعاأثر فتاوى الشيخ في إثر المبحث الرابع: 

 يرات ويتجلى لي ذلك في عدة أموريحافظ على األصول ويراعي المتغ أوال:

 إعمال الفكر في الغوص على الحقيقة الشرعية: ( 1
المتمثاا  فاا  تشااريح المسااألة وتحليلهااا إلااى عناصاارها األوليااة للوصااو  إلااى 

فااالحكم الصااحيح فاار  التصااور الصااحيح للمسااألة، فجماا  بااين  ،حقيقاا  لهاااتصااور 
والن ار  (،الفلاوبر)مث  بحثا  فا  مكوناات آلاة األصالة وعدم الجمود على القديم، 

 مان ثامو  ؛وكيا  يقا  القتا ، يحصا  عناد الضارب با وضبط ما  ،ف  حقيقة عمل 
األكااا  مااان كيفيتااا  ليصاااح و  ،أدا  القتااا  يعااار  مااادى موافقتااا  لشاااروط الشااار  فااا 

وأناااا  غياااار الاااادم  ،الاااادم الاااانج  شاااارعا المصاااايد أو ال، وأيضااااا البحاااا  فاااا  حقيقااااة
ألن الفقهااا  عاادوا اإلنسااان ماان األعيااان الطاااهر  باارغم  ؛الموجااود فاا  الشااا  الحيااة

والنج  هو المسافو  فقاط، وأيضاا اشاتما  المبيعاات  ،اشتمال  على الدم وهو ح 
ولام يحكام الفقهاا   ،وا  البطايخ واللاو على ما ال يصلح لالنتفا  ب  مث  قشاور أنا

فااا  مساااألة القاااروض المصااارفية تحقاااح انطبااااح اشاااتراط و  بمنااا  بيعااا  باااالو ن كلااا ،
الفائد  ف  القارض المصارف  علاى اشاتراط ال يااد  علاى رأ  الماا  عناد المارابين، 
فاااالقرض المصااارف  عاااين الرباااا المحااارم، فتمنااا  ال يااااد ، وهكاااذا فالحقيقاااة الشااارعية 

  .عايير الحكم الشرع  عندهار من ممعي
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 :الدقة في تحديد المصطلح الفقهي( 2
 ،إن ماااان أهاااام معااااالم التجديااااد الفقهاااا  ضاااابط مفهااااوم المصااااطلحات الفقهيااااة

المفهاوم، مماا يساوقنا إلاى  يتناولهااالتا  أ   ؛وتحديد صور  المساائ  المندرجاة فيا 
تغيااار خصوصاااا مااا   ،(1)تبسااايط الفقااا  والتعبيااار بلغاااة العصااار فااا  فهمااا  وكتابتااا 

واختالفهاااا عااان العصاااور القديماااة التااا  دون فيهاااا الفقااا   ،األحاااوا  وتطاااور الحياااا 
وما يترتب على ذلاك مان المعاملاة  ،ومذاهب ، من ذلك التفرقة بين الفقير والمفل 

الشاارعية لكاا  منهمااا، أيضااا مااا ينطبااح علياا  وصاا  الفقاار والمسااكنة ماان األحااوا  
فااذهب الشاايخ  ،(2)ل كااا  ماان النااا لينضاابط الصاان  المسااتحح ل ،فاا  حياتنااا اليااوم

َُ َاََا َذذْس لمَِسذذا ِ َ  إلااى تحديااد صااور  الفقاار والمسااكنة بقااو  ا  تعااالى:  ذذفةَِن وأََمذذا السَّ

َيْعَملُوَن  ِر الَبْحِ 
فقا : اومث  السفينة ف  هذا الوقات سايار  النقا  إذا كاان يعما   .(3)

حتاااااج إليهااااا الفااااال  فاااا  وكااااذلك األرض التاااا  ي عليهااااا للمعيشااااة ال لكناااا  الْمااااا ،
 ،وال يمن  اإلنسان من الفقر وجود مسكن الئح ب  ولو غرفة ،معيشت  من الفالحة

وكذا ال يمن  المرأ  من وصا  الفقار وجاود حلا  لهاا  أو وجود ثياب ولو للتجم ،
وأيضا ضبط مصطلح نكا  الشغار عنادما أجااب  ،(4)تحتاج للت ين بها عاد ...ا 

عاان مسااألة هاا   قبااو  خطبااة مشااروطة بقبااو  خطبااة بناات أو أخاات ماان الطاار  
 .(5)اآلخر بصور  توح  بتبدي  الفتاتين

أيضااا مناا  الشاايخ الاادردير بياا  الشااا  حيااة بااالو ن، والااو ن بالصااور  القديمااة 
فالبااد مان ضاابط األلفااا   يختلا  عاان صاور  الااو ن الااذ  يتعاما  باا  الناا  اليااوم،

والمصطلحات لينطبح المصطلح على الواقعة الجديد  وتندرج في ، ومن ثامَّ ين ار 
 الفقي  ف  الحكم.       

    
                                                           

، 2008 دار السااالم، القااهر ، ساكندرية،العقاا  الفقها  )معاالم وضااوابط(، اإل، أباو أماماة نااوار بان الشايل  ان ار: (1
 .93:   ،1 ط
 .98-1/94محمد قريو،فتاو  الشيخ ، جمعة ال ريق  (2
 .(78اآلية ) ،الكه  (3
 .96:   نفس ، (4
 .1/128 ،نفس  (5
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 :التكييف الفقهي للمسألة( 3
أحد األنشطة الفكرياة عناد الفقيا  فا  هود الفقهية المعاصر ، و يمث  أبر  الج

وهااو مااا  ،المعااامالت الماليااة واالقتصاااديةتصاادي   للنااوا   والوقااائ  خصوصااا فاا  
سااهام  فاا  تجديااد قواعااد  ،يضااا  لمجهااودات الشاايخ فاا  فقاا  المااذهب المااالك  وا 
تحديد حقيقاة الواقعاة إللحاقهاا  الفق  واالجتهاد على أصول ، والتكيي  الفقه  هو:
بقصاااد إعطاااا  تلاااك األوصاااا   ؛بأصااا  فقهااا  خصااا  الفقااا  اإلساااالم  بأوصاااا 

عناااد التحقااااح ماااان المجانساااة والمشااااابهة باااين األصاااا  والواقعااااة  للواقعاااة المسااااتجد 
لكان تضاامن   ،وهاو مصااطلح معاصار جادا لاام يساتخدم  الشايخ قريااو ،(1)المساتجد 

اجتهاده وفكره الفقه  المتمث  فا  تحريار أصا  المساألة، فكا  ج ئياة مان المساألة 
وتجل   ،اوضبط حقيقته ،ليتم تشخي  المسألة ؛يرجعها لبابها من الفق  لمعاينتها

تبعااا فينكشاا  الحكاام المناسااب لهااا  ،مناااط الحكاام وعلتاا لينضاابط عنااده  ؛صااورتها
فا  وضا  قواعاد االجتهااد والفقا  الشايخ هم سا؛ فقاد ألتحقح علة الحكم ف  المسألة

مثااا  بيانااا  أن إقاااراض المصاااار  للناااا  مسااااو للتعاااد   ها ؛وتوسااايع المعاصااارين
ويرجاا  عماا  المصاار  إلااى  ،واإلقااراض وفواتاا  باالتجااار ،علااى المااا  المغصااوب

وعندها تتعلح الذمة بالقيمة أو بالمث  حسب  ،باب فوات األموا  بأيد  الغاصبين
نو  الما ، ويجو  أخذ األص  واستعمال  ف  المباحات كما سبح بيان ، ولقد كان 

عناده فا  طبيعاة إجارا ات ماا لام يتضاح    عانأالشيخ يذهب إلاى المصاار  ويسا
لتتضااح لاا  طبيعااة عماا  المصااار  قباا  اإلدال  بااأ  رأ  فاا   ؛هاااعملالمصااار  و 

 الواقعة.         
  توسيع قواعد الفقه عموما والفقه المالكي خاصة :ثانيا

 :ضرورة إحياء االجتهاد وبعثه( 1
قواعاده ال  ىيرى الشيخ قريو أن تقلُّاد أ  ماذهب مان الماذاهب، واإلفتاا  علا

عما  الفكر ،ب  البد من إعاد  الن ر ؛يعن  عدم االجتهاد الن ار فا  وتجدياد  ،وا 
 ،يا  مان مساؤولية االفتارا  علاى ا ألن كونا  مقلادا ال يعف ؛ومن ثمَّ الحكم ،الواقعة

                                                           
 .30، 2004، 1 ط دمشح دار القلم، ،التكيي  الفقه ، محمد عثمان شبير (1
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ألن الفتااااوى تعلقااات  ؛ويعاااد مفتياااا بااادون علااام والحجاااة عليااا  ،إذ هاااو تقلياااد أعماااى
لااذلك نجااد  ؛والحاجااات متجاادد  وال اارو  متغياار  ،بأ مااان وعصااور سااابقة وقديمااة

شاااتها ونقااادها وسااابر أغاااوار قعلاااى فحااا  آرا  الساااابقين ومنا تقاااومفتااااو  الشااايخ 
عمااااا  الفكاااار إال عنااااد الاااان  قرآنااااا كااااان أو ساااانة  ،المسااااائ  وال يتوقاااا  الن اااار وا 

صحيحة، فهو يارى أن الفقا  وآرا  الفقهاا  الساابقين وفتااواهم تمثا  مااد  لالجتهااد 
جااا للفتااوى، وليساات فتاااوى جاااه   يمكاان تن يلهااا علااى الوقااائ  فاا  كاا  عصاار ومنه

وف  ك  بيئة بدون إعاد  الن ار فيهاا، لاذلك فهاو ينتقاد التقلياد األعماى بقاو  ويارى 
 أهل  كأه  الجهاالت يقو  ف  أرجو ت  ف  االجتهاد:

 اتاااااااااااااااااااااجتهاد ف  الفروع قي  ل  أنت صرت تنتقد التقلياااااااااااااااااااااااااااااااااااااد دون
 اتاااااااادا أعمى بال فهم الحقيقاااااااااااااااااااا *  تقلياااااااااااااااااااااا  دعااااااااااااااااااااااااافقلت في  نعم ألن

 ذ  من ذ  الجهاالتاف  االجتهاد ال خير ف  أعمى التقاليد أو* والحح ال
 (1)دالالتااااااااااااق  يفكر ف  ك  الاااااااااااااااده *  عاااااااااااااااااااااااااااااااااااايؤير ف  ك  تقليد يوالخ

مثاا  تقليااد فتاااو  الفقهااا  فاا  أقصااى مااد  الحماا ، فكاا  فقياا  حكاام فاا  المااد  
إذ ال  ؛بحادثة ثبتت ف  عصره فطرد الحكام عليهاا، فطارد الحكام مجاناب للصاواب

 .لمسألة اجتهادية، كما بين  الشيخيوجد ن  شرع  يق  عنده المفت ، وا
 االستعانة بأنواع المعارف والعلوم اإلنسانية:( 2

أضااا  للمااذهب المااالك  مااا يعااد قاعااد  جديااد  ماان قواعااد االجتهاااد ضاامن 
 ،مثااااا  المنطاااااح ؛والعلاااااوم اإلنساااااانية المتعااااادد  ،وهااااا  التااااا ود بالمعاااااار  ،أصاااااول 
وعلااام الاااانف ، فكاااا  هااااذه العلااااوم  ،وعلاااام االجتمااااا  ،والقااااانون ،والتاااااريخ ،والفلسااافة

  ،إذ نجااد الطاااب  العلماا  والمعرفاا  واضااحا فاا  فتاااواه وردوده ؛اسااتعان بهااا الشاايخ
ورفاض صاور   ،(2)القانون الروماان  فا  أماد الحما  نصو  ىذلك وقوف  علمن 

ونلما   د ماد  الحما ،الت  اعتماد عليهاا الارأ  الطبا  فا  تحديا االستقرا  الناق 
رده المعرف  لشبهات المخالفين ف  بي  الحيوان حيا بالو ن، بقول  أن األص  ف  

وكثيار مان  ولي  بالو ن ثم  هر الو ن ف  المدن بعادها، ،األرض البي  بالج ا 
                                                           

 .116-1/115فتاو  الشيخ قريو، ،جمعة ال ريقى (1
 .1/130فتاو  الشيخ قريو،، ان ر جمعة ال ريق  (2
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و ادت تكلفتهاا  ،ساعرها تحولات للاو ن بعاد أن غاالثام  ،المبيعات كانت تبا  ج افا
ختلفاااة تعاااد رافااادا مااان روافاااد فكاااره الفقهاااا  مر  والعلاااوم الثااا  األخشااااب، فالمعاااام

وهو من التجديد المهم ف  الصناعة الفقهية خصوصا ونحن فا   ونشاط  العقل ،
قناا  للعقاو و  ،ولما للسلطان العلم  من تأثير فا  القلاوب ، من التطور العلم   ،ا 

العصااار ويعمااا  علاااى بناااا  قواعاااد تناساااب  مماااا ي ياااد مااان عماااح التفكيااار الفقهااا ،
 يستعين بها الفقي  ف  مواجهة التحديات المعاصر .

 االستعانة بالمذاهب األربعة للحكم في النوازل والوقائع( 3
لقاااد اساااتعان الشااايخ باااشرا  الفقهاااا  فااا  الماااذاهب األربعاااة، فالفقااا  اإلساااالم  
عمومااا يمثاا   مرجعيااة االجتهاااد ومادتاا  الرئيسااة عنااده أخااذا وعطااا  فاا  األصااو  

خصوصااا فاا  المعضااالت الفقهيااة التاا  تحتاااج لوجهااات  االسااتدال ، والفاارو  وفاا 
الن ر المتعدد  كما ف  فتاوى أقصاى أماد الحما ، ومثا  تخريجا  جاوا  األخاذ مان 

أو صااناعة شاا   علااى جااوا  بياا  العنااب  ،المااا  المقتاارض ماان المصاار  باااألجر 
فخارج الفار   ،والتمر لمن يصان  الخمار فا  الماذهب الشاافع  الاذ  يلغا  الوسايلة
التاا  كوناات  علااى الفاار ، ذلااك ألن ماان أسااباب  اخااتال  المااذاهب اخااتال  البيئااة

التا  نضا  فقها  فيهاا علماا يقياده الطاالب وينشارون  ، فلكا  و  وثقافيااالفقي  علميا 
ومثلاا  اخااتال  األ مااان والعصااور  بيئااة خصوصاايتها المحليااة التاا  ياادركها الفقياا ،

عماا  الفكار، وذلاك باأل ،تتغير بتغييره الفتوى خاذ مان األصاو   المتعادد  للن ار وا 
الشااريعة الساامحا  وأخااالح  مباااد وتخااري  الفاارو  علااى الفاارو  فكلهااا ترجاا  إلااى 

 .  إلسالم وتعاليم ا
 رابعا: رعاية مقاصد الشرع

فا  جميا  أحاوا  التشاري  المقاصد ه : المعاان  والحكام الملحو اة للشاار  
الشاااريعة وغاياتهاااا العاماااة، والمعاااان  التااا  ال ويااادخ  فيهاااا أوصاااا   ،و مع مهااااأ

 .(1)ن مالح تهايخلو التشري  م

                                                           
 .51:  )د.ت(،  ،1978 ،الشركة التونسية ،مقاصد الشريعة، تون ، محمد الطاهر بن عاشور (1
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ويحاات  بهااا  ،ورعايااة المقاصااد مكااون هااام ماان مكونااات الفتااوى عنااده يسااتند إليهااا
 ؛وتقرير فتاواه على هدى مان مقاصاد الشار  ،فهو يسير ف  اجتهاده ،ويستد  بها

ونصاو   ،فف  فتوى جاوا  االحتفاا  بالمولاد النباو  يجما  باين معاان  كثيار  كلياة
النباو  وصاوم  صاحابت  باين تارك االحتفاا  بالمولاد و   ج ئية، مث  جما  النبا 

اكاا  محدثااة بدعااة وكاا  بدعااة ضاااللة  وجماا  بااين قولاا   ،عاشااورا  وأمااره بااذلك
 نعم وتع اايم النباا  وبااين وجااوب شااكر ا  علااى الاا، (1)وكاا  ضاااللة فاا  النااارا

وأيَّد ذلك بأن أفعا  العباد إذا عمت يلتم  لها وج   ،ومدح  وحب  والاتأس  بسنت 
وهااااو توجياااا   ،(2)وعماااا  بالمعااااان  الكليااااة ،فخصاااا  األدلااااة الج ئيااااة ،مااااا أمكاااان

ومناا  أيضااا الوقااو  علااى المقاصااد الخاصااة بكاا  آيااة يتمثاا   ،مقاصااد  فاا  فتااواه
فمااثال اسااتند فاا  فتااوى أمااد الحماا  إلااى المقصااد الهااام ماان قولاا   ؛حكمتهااا وأساارارها

وحكمااة جعلهاان أمينااات علااى  َواَل يَِحذذلٌّ لَهذذنَّ أن َيكْذذُتْمَن َمذذا َخَلذذَ  اهَّلٌل  ذذر أَْاَحذذاِمهِن :تعااالى
فرأى من  تخوينهن، ومقصد الستر أيضا ف  وجوب أربعاة شاهود عااينوا  ،أنفسهن

َاَما أَْوَجْفُتم َعَلْيه ِمْن َخْيٍل َواَل اِكَاَقول  تعالى:  والمقصد من ،اإليالج ف  حد ال نا
(3) 
 ؛ف  حكم األرض الت  اغتصبها الطليان من أصحابها بالغلبة والقاو  بعاد جالئهام

، والشااواهد كثياار ، (4)إذ ال تعااد فيئااا وترجاا  إلااى أصااحابها ماان باااب رد المنهوبااات
مان  ،مراعاا  للمصالحة أو العار وأحيانا يرجح وينتصر للقو  الضعي  أو الشاذ 

 ،، وماان ذلااك احتجاجاا  بالمقاصااد(5)ذلااك فتااواه بجااوا  المغارسااة فاا  أرض الوقاا 
 ،ونقااده لماان ياارى أن مااا يقاا  بااين ماادين وبنااك مااؤمم تتااولى إدارتاا  هيئااة حكوميااة

ويجاار  فياا  اسااتثمار المااا  بطاارح علميااة مدروسااة لااي  ماان الربااا المحاارم بقولاا : 
وه   ،اوهو غلط فاحر أوقع  في  عدم معرفت  بمقاصد الشر  من تشري  األحكام

                                                           
صاااال  ، كتااااب ،عباااد الفتاااا  أباااو غاااد  :ياااحتحق ،مكتاااب المطبوعاااات اإلساااالمية ،حلاااب ،سااانن النساااائ ، النساااائ  (1

 .3/188، 1986 ،2 ط ،(1578) ،كي  الخطبة، العيدين باب
(، عبادا  خيوجي  المقاصد  وتطبيقات  عناد الشا)الت ،جامعة مصراتة، بحو  المؤتمر العلم  للشيخ قريو :ان ر (2

 .1/236إمحمد عبدا  ،
 .(6) :اآلية، سور  الحشر (3
 .254-1/253، فتاو  الشيخ قريو ،جمعة ال ريق  :ان ر (4
 .1/211 ،فتاو  الشيخ قريو، جمعة ال ريق  (5
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، وتقااااديم دفاااا  المضاااار  علااااى جلااااب المنفعااااة عنااااد جلااااب المناااااف  ودفاااا  المضااااار
العميقاااة لإلنساااان لة و   فلسااافة القااارآن ورؤيتااا  الشاااامفالمقاصاااد تمثااا ،(1)تعارضاااهماا

 .والكون والحيا  الت  يستند إليها الفق  اإلسالم  عموما ويرتك  عليها االجتهاد
 خامسا: االحتكام إلى العقل

الحقيقاااة فااا  فتااااو   ويبحااا  عااان ،يؤسااا  الشااايخ فتاااواه علاااى إعماااا  العقااا 
ولي  مجرد تقليد أعمى لمذهب ، فهو يرى أن اإلفتا   ،على منهج و  ،اإلمام مالك

وهناااا يبااار  دور العقااا   ،ولاااو تقليااادا مااان دون إعااااد  الن ااار مااان االفتااارا  علاااى ا 
لاااذلك جاااا  احتجااااج  ؛وكونااا  حجاااة ا  علاااى خلقااا ، فالتقلياااد غيااار منجااا  أماااام ا 

  البعيد كالتأوي الشيخ على شبهات معارضي  ف  فتوى بي  الحيوان بالو ن بقول :
ممااا يعماا  علااى إرسااا  ، (2)الااذ  ال يقبلاا  العقاا ...أو كالخرافااة التاا  ال أصاا  لهاااا

ويثبت صحة منهجا  فا   ،وي يد من متانة أصول  وقوتها ،قواعد المذهب المالك 
 .   جابة لما يستجد من نوا   ومشكالتقدرت  على االست من ثمو  ،الفتوى

فقهيا تميا  باإلحياا  ال ان يملك عقال سبح أن الشيخ قريو ك يتضح لنا مما
ولاام يتعصااب لمذهباا  علااى حساااب  ،فلاام يقاا  ماا   اااهر اللفاا  بااإطالح ؛بااالجمود
لكن  أخاذ  ،وال تقيد بالشرو  على المتون ،وال غلح باب االجتهاد ،الصوابو الحح 
رد مترساااما خطاااى السااال  الصاااالح فااا  التفقااا  مااان رباااط الحكااام بدليلااا  مااان منهاااا و 
شاااعةو  ،والساانة ،القاارآن واالسااتعانة بثقافااة العصاار  ،التفااتح علااى المااذاهب الفقهيااة ا 

وعلوم ، فإن  ال منا  من تقديم البدائ  بإ هار الفق  ف  ثاوب جدياد ياتال م ما  
 رو  العصر ويستفيد من مكتسبات العلم. 

وقد قدم الدكتور جما  الدين عطية مقترحات ف  مضمار الصياغة الفقهية 
  .(3)ها وه  جدير  باالهتمام والعنايةام لذكر المنشود  ال يتس  المق

                                                           
 ،2018 نغاااا  ،، بدار الكتاااب الوطنياااة ،جامعاااة مصاااراتة، بحاااو  الماااؤتمر العلمااا  االشااايخ محماااد مفتاااا  قرياااوا (1
3/299. 
 .1/116 فتاو  الشيخ محمد مفتا  قريو، جمعة ال ريق ، :ان ر (2
، دار الفكار دمشاح، (،سلسلة حاوارات لقارن جدياد من) تجديد الفق  اإلسالم ، جما  الدين عطية ووهبة ال حيل  (3

2002،  :45-53. 
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 خاتموةال

لقااااد مثلاااات ليبيااااا وعلماؤهااااا ركنااااا ماااان أركااااان المدرسااااة المالكيااااة فاااا  الفقاااا  
فتااا خ، ولقااد خلصاات الدراسااة إلااى النتااائ  والتوصاايات  اإلسااالم  علمااا واجتهااادا وا 

 التالية:
لقاااد أكاااد الشااايخ علاااى ضااارور  إحياااا  االجتهااااد وبعثااا  فكانااات فتااااواه منهجاااا  -

 علميا رصينا ف  االجتهاد واإلفتا . 
وبعثااا   ،فااا  إحياااا  االجتهااااد فتااااواه مدرساااة فااا  التجدياااد الفقهااا  لقاااد كانااات -

عااااد  الن ااار ،باااالن ر الفقهااا  القااااائم علاااى العقاااا  عمااااا  الفكااار بالنقااااد  ،وا  وا 
ماا يعاد منهجاا  -بقصاد أو بادون قصاد-فقدم  ،رنةالتعلي  والمقاو  ،والمناقشة

 لمشرو  النهضة الت  ترومها األمة ف  عصرنا اآلن وتسعى إليها.
لقد وض  الشيخ من خال  فتاواه مفهوما جديدا لمعنى تقليد المفتا  لماذهب  -

عماا   ،وهو ضارور  إعااد  الن ار فا  فتاوى القادما  ،من المذاهب الفقهية وا 
ال  ،الفكر فيها  .أعمى من عم  ذو  الجهاالت قليدان تكاوا 

،  تغلااي  لهجتاا  علااى ماان يفتاا  بغياار علاام وال هاادى ماان ا تشااديد النكياار و  -
 . وعد فتواه من االفترا  على ا 

ووساااعت ميدانااا  بااااألمور  ،لقاااد أثْااارت فتااااواه الفقااا  الماااالك  فروعاااا وأصاااوال -
 التالية:

 يحاف  على األصو  ويراع  المتغيرات. .1
 ة الشرعية والتكيي  الفقه  للنوا   والوقائ .الغو  على الحقيق .2
 .مراعا  مقاصد الشر  .3
 الت ود بأنوا  العلوم والمعار  المختلفة الال مة لرو  العصر. .4
االساااتعانة بالماااذاهب األربعاااة فااا  دراساااة المساااألة والواقااا  المتصااا  بهاااا  .5

 . الحتجاج بالحج  الشرعية والعقليةوا
 . الت  تندرج في قه  وضبط المسائ  تحديد المصطلح الف .6
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التيساااااير علاااااى الناااااا  للتغلاااااب علاااااى مشاااااكالتهم بماااااا يتوافاااااح مااااا  رو   .7
وتلبية حاجتهم للعلم واإلفتاا  حينماا يقتضا  ذلاك أحاوا  الواقا   الشريعة،
 و روف .

اك المسااائ  اإلحاطااة ب اارو  الواقاا  ومالبسااات  واإللمااام بمشااكالت  إلدر  .8
 للعلة الت  أناط الشار  الحكم بها.  إدراكا صحيحا حقيقة ووصفا وتحقيقا

 أضا  عد  فرو  فقهية منها: .9
أجااا  الشاايخ بياا  الحيااوان الحاا  بااالو ن لعاادم تحقااح علااة المناا  فاا   -

 صور  البي  بالو ن الجديد.
ولااد بعااد عشاارين عامااا ماان وفااا  والااده لعاادم وجااود  جنااينأثباات نسااب  -

وباااين أن فتااااو  الفقهاااا   ،نااا  يوقااا  عناااده فااا  أقصاااى ماااد  للحمااا 
 كلها متصلة بحادثة وقعت ف  عصار كا  مانهم فطارد الحكام عليهاا،

 .ة اجتهادية وال حدود ألكثر الحم فه  مسأل
جوا  االنتفا  بأموا  القروض المصرفية ألنها فاتات بالتصار  فيهاا  -

رام ال يتعلااح بااذمتين والحاا ،وتعلقاات ذمااة المصاار  بالقيمااة أو بالمثاا 
 . بعد الفوات

د التكيياا  الفقهاا  ألناا  ماان قبياا  الموقااوذ  بعاا (؛الفلااوبر)حااريم صاايد ت -
 .لصور  القت  ب 

 توصياتال
نشر علم  وجهاوده الفقهياة وذلاك بتقرياره فا  المنااه  الدراساية فا  المراحا   -

 .او  معاصر  خصوصا لطالب الجامعاتالمختلفة تحت ماد  فت
 .للوقائ  والنوا  فتوى ف  التصد  اعتماد منهج  ف  االجتهاد وال -
يخ مان دراساة جهاود الشاارسين والباحثين لمواصلة البحا  و يدعو البح  الد -

 .عند المعاصرينهاد تمث  قواعد االج ىجوانب أخر 
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم

، مكتبة الكليات األ هرية بداية المجتهد ونهاية المقتصد،(. 1966)محمد بن أحمد بن محمد ، ابن رشد
 القاهر ، مصر.

 بيروت، دار صادر،ط الثالثة،  لسان العرب،ه(.  1414على ) بن مكرم بن ، محمدابن من ور
 لبنان.

ط األولى، دار السالم، العق  الفقه  )معالم وضوابط(، (. 2002) نوار بن الشيل  ،أبو أمامة
  مصر. ،القاهر  االسكندرية،

مكتبة ط األولى، المغرب العرب  الكبير ف  العصر الحدي ، (. 1977)شوق  عطا ا  الجم ، 
 مصر. ،القاهر  ،اإلنجلو

، بيروت، دار الفكرط األولى، مواهب الجلي ،  (.1992( )شم  الدين أبو عبد ا  محمد) الحطاب
 .لبنان

 ، بيروت، لبنان.دار الفكر شر  مختصر خلي ،  )د.ت(.محمد بن عبد ا ، الخرش 

محمد فؤاد عبد الباق ، دار إحيا  الترا   :قيحالشر  الكبير، تح )د.ت(. محمد أحمد بن، الدردير
  بيروت، لبنان. العرب ،

عبد  :يحتحقط األولى،  شر  ال رقان  على مختصر خلي ،(. 1990) عبد الباق  بن يوس ، ال رقان 
  بيروت، لبنان. ار الكتب العلمية،د السالم محمد أمين،

تراجم ليبية ف  حيا  وآثار بعض الفقها  واألعالم من ليبيا قديما  (.2010) محمودجمعة ال ريق ، 
  ، بنغا  ، ليبيا.دار الكتب الوطنية، ط األولى، وحديثا

 فتاو  العالم الجلي  الشيخ محمد مفتا  قريو وبعض آثاره العلمية، (.2016) ودجمعة محمال ريق ، 
  ليبيا. ،مصراتة ،وأبشروا لألعما  الخيريةجمعية 

 دار المعرفة، بيروت، لبنان. األم،(. 1990)أبو عبد ا  محمد بن إدري  ، الشافع 

بلغة السالك ألقرب المسالك بحاشية الصاو   )د.ت(. الصاو  )أبو العبا  أحمد بن محمد الخلوت (
 ، دار المعار ، القاهر ، مصر.على الشر  الصغير

مكتبة ابن ، محمود محمد شاكر :يحتحقط الثانية، جام  البيان، (. 2002) جرير بن ، محمدالطبر 
 مصر. القاهر ، تيمية،
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دار المعار ،  ف  غريب الشر  الكبير، المصبا  المنير)د.ت(.  أحمد بن محمد بن عل ، الفيوم 
 القاهر ، مصر.

خب  ، كتاب الصيد، محمد بو  :يحتحقط األولى،  ،الذخير  (.1994) العبا  شهاب الدين بو، أالقراف 
 بيروت، لبنان. دار الغرب اإلسالم ،

عبدا   يح:تحقط األولى،  الجام  ألحكام القرآن، (.2006األنصار  ) أحمد بن ، محمدالقرطب 
 .لبنان، بيروت مؤسسة الرسالة للنشر، الترك ،

مكتبة ، ط األولى، ضو  الشمو  ف  شر  المجمو  ف  الفق  المالك  (.2005) محمد األميرالمالك ، 
  .موريتانيا، نواكشوط، اإلمام مالك

عبد الفتا  أبو  :يحتحقط الثانية،  سنن النسائ ،(. 1986) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، لنسائ ا
 مكتب المطبوعات اإلسالمية،، (1578) كي  الخطبة، باب: ،صال  العيدين كتاب غد ،

  دمشح، سوريا.

دار الكتب الوطنية  ،جامعة مصراتة(. 2018) يخ محمد مفتا  قريوابحو  المؤتمر العلم  االش
 ليبيا. بنغا  ،

 تون . ،الشركة التونسيةمقاصد الشريعة، (. 1978)محمد الطاهر بن عاشور، 

  دمشح، سوريا. دار القلم، ط األولى، ،التكيي  الفقه  (.2004) حمد عثمانشبير، م

 سلسلة حوارات لقرن جديد(، )من تجديد الفق  اإلسالم  (.2002) وهبةال حيل ، جما  الدين و عطية، 
 ، دمشح، سوريا.دار الفكر

 (1449) باب القضا  بإلحاح الولد بأبي ، رقم الموطأ،، ابن أن  )د.ت(. مالك


