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افتتاحـيـة
والسلام عىل س�يدنا حمم�د وعىل آله
احلم�د هلل رب العاملينَّ ،
والصلاة َّ

وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ..
وبعـــد:

فيسر « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعم��ل الخيري بدب��ي  -إدارة

إصداره�ا اجلديد « األبحـاث املفيدة للفتاوى الس�ديدة »
البح��وث » أن تقدِّ م
َ

إىل مجه�ور الق�راء من املفتين والفقهاء العاملني ،والس�ادة الباحثين واملثقفني

واملتطلعني إىل املعرفـة.

وه�و من أه�م إصداراهتا القيم�ة ،ملا فيه من بحث قي�م ،وتدقيق رصني،
ٍ
ومف�ت متمرس ،مجع بني النظرية الفقهية
ال ج�رم ،فهو بقلم فقيه متخصص،

والتطبيق الفعيل ،من خالل إفتائه وبحثه ،وعرضه ودرسه .

وق�د تضم�ن هذا اإلص�دار جمموع�ة م�ن األبح�اث املفيدة الت�ي يؤدي

االلت�زام بنتائجها إىل فتاوى س�ديدة ،مبنية عىل منهجية االعتدال والوس�طية،

تقوم بإصالح وتقويم املجتمع ،وتعمل عىل تقدمـه وتطـوره.

وق�د هدف املؤلف إىل معاجلة قضايا معارصة هتم من يتصدون لإلفتاء،

متثل�ت ه�ذه القضاي�ا يف :اإلفت�اء آداب وأح�كام ،وتغير الفت�وى أس�بابه

وضوابط�ه ،والفتوى يف ض�وء مقاصد الرشيعة ،وظاه�رة اإلفتاء عىل اهلواء
أحكامها وآثارها.



وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء ألرسة آل مكتوم

حفظه�ا اهلل تع�اىل التي حت�ب العلم وأهله ،وت�ؤازر قضايا اإلسلام والعروبة

بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد بن سعيد
آل مكت�وم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي يش�يد
جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وطالبه.

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والسداد،

وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء عىل درب التميز املنشـود.

األمي اخلاتم
َّبي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
ِّ
وصلىَّ اهلل عىل الن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
سيدنا َّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث



مقدمــــة
املحم�ود اهلل يف كل ح�ال ،باألق�وال واألفعال واألح�وال ،واملصلىَّ عليه
سيدنا حممد وصحبه واآلل ،يف الغدو واآلصال ،عىل مر األيام والليال ،وعىل
ألسنة النساء والرجال ،إىل يوم يقوم الناس لذي العزة واجلالل .
وبعــدَّ :
فإن حاجة الناس إىل العلم الرشعي أشد من حاجتهم للطعام
والشراب؛ ألن حاجتهم إليهام يف حال دون ح�ال ،وحاجتهم إىل العلم يف
س�ائر األح�وال ،كما قال اإلمام أمح�د رمحه اهلل تعاىل :حاج�ة الناس للعلم
أش�د من حاجته�م للطعام والشراب؛ ألهن�م حيتاجون الطع�ام والرشاب
مرتني ،والعلم حيتاجونه مع أنفاسهم .قال ابن تيمية :ألهنم لو تركوا الطعام
والشراب م�ا مات�وا  -يعني من يومه�م  -ولو ترك�وا العلم دخل�وا النار.

وال يع�ذر أح�د عن ذلك ؛ ألن الناس مل خيلقوا عبث ًا ،بل ُي ْب َعثون و ُي َ
س�ألون،

فيج�دون م�ا عملوا من خري حمضر ًا ،وما عملوا من س�وء ودوا لوأن بينهم
وبين�ه أمد ًا بعيد ًا ،كام ق�ال جل ش�أنه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ [آل عمران .] 30:


وال خيل�و ح�ال لإلنس�ان من أن يك�ون دائر ًا حتت احلظ�ر أو اإلباحة أو
الوجوب أو الندب أو الكراهة .
وليس بمقدور الناس كلهم أن يعرفوا هذه األحوال النشغاهلم بمعايشهم،
وال ب�د هل�م م�ن ذلك ،ألن اهلل تع�اىل جعل الدني�ا بالغا لآلخرة الت�ي هي دار
املقام�ة ،لذل�ك فق�د عذر اهلل تع�اىل العاجزين ع�ن التعلم لكل م�ا حيتاجون ،
وأحاهل�م ملعرف�ة ما هيمه�م إىل العلامء الربانيين ،والفقهاء احلاذقين ،كما قال
سبحانه ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [النحل.]43:
وقد زكَّى اهلل تعاىل العلامء بمحكم ذكره ،وجعلهم حمل ثقة خلقه.
وال بد هلؤالء الفقهاء والعلامء الصلحاء أن يكونوا ذوي أخالق نفيس�ة ،
ومظاهر رشيفة؛ ألهنم املبلغون عن اهلل رس�االته ،وهم الذين خيش�ونه ويتقونه
ح�ق تقاته ،كام قال تع�اىل ﴿:ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ﴾ [آل عمران.]79 :
ولما كانت حاجة الفقهاء والعلامء هلذه األحكام و اآلداب ماسة ،فقد كتبت
ّ

جل ذلك يف هذا الس�فر اجلامع ،الذي انتقيته من أمهات املراجع ،وأس�مـيته:
« األبحـ�اث املفي�دة للفت�اوى الس�ـديدة » ،وق�د عرض�ت ه�ذه األبحاث يف
املؤمت�رات والن�دوات ،وأخ�ذت حظها من النق�اش واملالحظ�ات  ،فأحببت



نرشها ليستفيد منها من كان من أهل هذه العنايات ؛ لئال أكون كامت ًا للعلم عن
أهله ،أو ضان ًا به عن مبتغيه.
واهللُ المس�ؤول أن ينفعن�ي بما أق�ول وأكتب ،وجيعل�ه خالص ًا لوجهه
الكريم .
حممد وعىل آله وصحبه .
َ
وس َّلم وبارك عىل س ِّيدنا َّ
وصلىَّ اهلل َ
وكتبه الفقري إىل عفو اهلل تعاىل

الدكتور أمحـد بن عبد العزيز احلـداد
كبري مفتني ،مدير إدارة اإلفتاء

بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب



اإلفتــاء
أحكـام وآداب

احلم�د هلل الذي رشع احللال واحلرام ،وبين اآلداب واألحكام ،وجعل

الفقه�اء خير األن�ام ،أمحده مح�د ًا طيب ًا مب�ارك ًا فيه على الدوام ،وأش�كره عىل
سوابغ اإلنعام ،وأصيل وأسلم عىل سيدنا حممد الذي ب َّلغ رشع ربه عىل الدوام،

وورث رس�الته العلم�اء األعلام ،فقاموا بواج�ب التبليغ واهلداي�ة خري قيام،
َّ

صىل اهلل وسلم عليه ،وعىل آله وصحبه ،والتابعني له إىل يوم القيام.

وبعــ�دَّ :
ف�إن اإلفتاء الرشعي هـو هن�ج األنبياء ،ومهمة حـملة الش�ـرع

همات
األتقـي�اء ،من الفقـه�اء واألولـياء ،والصلح�اء األتقياء  ..وه�و من ُم ّ

الدِّ ي�ن ،لدى مجي�ع املؤمنني ملا فيه م�ن اإلفادة ،وما يتح ّقق به من الس�عادة ،يف

الدني�ا بالعم�ران ،واآلخ�رة بالغفران ،وال يق�وم به إال ذوو اهلم�م العل َّية ،ممن

محل�وا األمانة الرشعي�ة ،والتكالي�ف الرباني�ة ،والوراثة النبوية ،وه�م العلامء
الذي�ن أوج�ب اهلل تعاىل عليهم البي�ان ،فكانوا ه�داة بني اإلنس�ان ،ومؤمتنني

عىل بيان هدي القرآن ،وس�نة س�يد ولد عدنان صىل اهلل وسلم عليه ما اختلف
الملوان وتعاقب النيرّ ان.
َ

ولما كان األمر كذلك ،كان البد من العناية ببيان أحكامه وآدابه ،ليتذكرها
ّ

املتأهلون ،ويرعوي عنها املتفيهقون ،ولئال يقتحم أسواره غري ذي دراية ،فيقع
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يف حم�ذور املخالفة ،و َيضل و ُيضل يف الغواية ،ال س�يما يف ه�ذه األزمان ،التي
كثر فيها االدعاء واألدعياء ،فكان ال بد من بيان أحكامه وحدوده وآدابه.

كن�ت من أهل العناي�ة باإلفتاء تكليف� ًا وترشيف� ًا ،أحببت أن أمجع
ولـم�ا
ُ
َّ

أحكام�ه وآداب�ه هبذا البحث املتواض�ع ،الذي مجعت في�ه متفرقات املوضوع،
ونس�قته بحسب مقتىض احلال من تنا سق األفكار ،وجيدات اآلثار واألخبار،
ليكون تذكرة لنفيس وللمتأهلني ،ومعونة للراغبني واملثقفني.

واهلل أسأل أن ينفع به وجيعله خالص ًا لوجهه ،إنه جواد كريم.
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تعريف اإلفتاء:
اإلفتاء لغــ ًة :مصدر أفتى يفتي ،يقال :أفتى الرجل يف املسألة ،واستفتيته
فيها فأفتاين إفتاء ،ويقال :أفتاه يف املسألة إذا أجابه ،واالسم منه الفتوى والفتيا،

قال ال ِّطرماح:

َ
ع�دي
أش�دق م�ن
بفن�اء
أن�خ
ٍّ
َ

وم�ن َج�رم وه�م أه�ل التَّف�ايت

أي أهـ�ل التَّحــاك�م وأهــ�ل اإلفت�اء ،ومن�ه قـول�ه س�بحانــه:
﴿ ﭑ ﴾ [النس�اء ،]176 :وقول�ه ﴿:ﮋ ﴾ [الصاف�ات،]11 :
وقوله ﴿:ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ [النمل.]32 :
عما يشكل من األحكام،
وال َفتوى ،وال ُفتيا بمعنى واحد ،وهو اجلواب َّ

مأخوذة إ َّمـا من الفتى وهو الش�اب احلدث الذي ش�ب وقوي ،أو من البيان.
قال ابن فارس :الفاء والتاء واحلرف املعتل أصالن:
يدل عىل طراوة ِ
أحدمهاُّ :
وجـدّ ة.
واآلخر :عىل ما تبني من حـكم.
ومـ�ن املعن�ى األول :الفت�ى ،وهـ�و الط�ري مـن الش�باب الذي ش�ـب
 لسان العرب البن منظور مادة فتى . 147/15

 املفردات لل راغب مادة فتى ص  ،373واللسان املادة نفسها.

15

وقـ�وي ،ومن�ه قـول�ه تـع�اىل ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾
الفتوة ،وهي الكرم والسخاء.
[الكهف ،]13:ومنه َّ

ومن الثاين قوهلم :أفتى الفقيه يف املسألة :إذا بينَّ حكمها.
وس�مي الش�اب فت�ى ؛ ألنَّـه يقوي ما أش�كل بيانه فيش�ب فيصري فتي ًا
ِّ

قويـ ًا .

ُيعرف اإلفتاء
وال يبعد هذا املعنى اللغوي عن املعني االصطالحي ،حيث َّ

اصطالح ًا بأنَّه :بيان حكم الواقعة املسؤول عنها .

وتعرف الفتوى بأهنا :اجلواب عماَّ يشكل من املسائل الرشعية.
أو هي :اإلخبار باحلكم الرشعي عىل غري وجه اإللزام.
ويق�ال أيض ًا :هي ج�واب حديث ألمر حديث ،أي ج�واب حمدث ألمر

حم�دث كذل�ك .واألمر املح�دث :احلادث الذي مل يكن موج�ود ًا ،فهو ضد

القديم .

 معجم مقاييس اللغة البن فارس ،مادة فتى  ،473/4والقاموس املحيط للفريوزأبادي،
املادة نفس�ها  ،273/4والصحاح للجوهري كذلك  ،2452/6ولسان العرب كذلك
. 148/15
مهم ات التعاريف للمناوي ص . 79
 التوقيف عىل َّ
ِ
 منار أهل الفتوى وق واعد اإلفتاء باألقوى ل َّل قاين ص  ،203والقاموس الفقهي لسعدي
أيب جيب ص . 281
 منار أهل الفتوى للقاين ص . 204
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وهو ما يعرب عنه بنازلة ،أي قضية جديدة تس�تحق جواب ًا فقهي ًا يبينّ حكم

اهلل تعاىل فيها ،كام تسمى الفتوى :جواب ًا ومسألة ،إال أن النازلة ختتص بام حدث
فعالً ،دون املسائل فإهنا تصدق عىل النازلة فع ً
ال واالفرتاضية.
أ َّم�ا االس�تفتاء ،فهو طلب الفتيا ،فالسين والتاء فيه للطلب كاالس�تغفار

واالس�تعاذة ،وه�و خاص عرف� ًا بطلب الفتي�ا يف أصول الشرع وفروعه ،فال
يدخل فيه غريه من األمور األخرى ،طبية كانت أو هندسية أو سياسية  ..وإنما
تس�مى هذه األمور استشارة ،حيث ال يرتتب عليها من األثر الديني ما يرتتب
عىل الفتوى كام سيأيت بيانه آخر البحث إن شاء اهلل تعاىل.

تعريف املفتي:

وعرفه الكرخي يف
املفت�ي يف ال ُّلغ�ة :من يتصدى لإلفت�اء بني النَّـ�اس َّ ،

قواع�د الفق�ه بأنَّـ�ه :الفقيه ال�ذي يجُ يب يف احل�وادث والن�وازل ،وله ملكة
االستنباط .ا هـ

َّأمـا يف االصطالح ؛ فله إطالقان :خاص ،وعام.
 -1فاخل�اص :ه�و إطالق�ه عن�د األصوليني بمعن�ى املجتهد ،فهو اس�م
 القاموس الفقهي لسعدي أيب جيب ص. 281

 ق واعد الفقه ص  ،498والتعريفات الفقهية للربكتي ص. 212
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عرف ابن الس�معاين املفت�ي بأنَّـه :من اس�تكملت فيه ثالث
م�رادف له ،فق�د َّ
رشائط :االجتهاد ،والعدالة ،والكف عن الرتاخيص والتساهيل.

فجعل االجتهاد رشط املفتي األول ،وسار عىل ذلك كافة األصوليني كما

ق�رره اجلصاص ،فإنَّـه بع�د ذكر رشوط االجتهاد قال :فم�ن كان باملنزلة التي

وصفن�ا جاز له االجتهاد يف أحكام احلوادث ،ورد الفروع إىل أصلها ،وجاز له

الفتيا هبا إذا كان عدالً  .اهـ

وق�ال الزركشي :املجته�د جيوز ل�ه اإلفتاء ،وأ َّم�ا املقلد فقال أبو احلس�ن

البرصي وغريه :ليس له اإلفتاء مطلق ًا .

وهذا ما قرره الشاطبي يف موافقاته ،فقد جعل بحث االجتهاد يف ثالثة

أطراف:

األول :يتعلق باملجتهد من جهة االجتهاد.
والثاين :يتعلق بفتواه.
والثال�ث :يتعل�ق بإعمال قوله واالقت�داء به ،ث�م ذكر يف الط�رف الثالث

املتعلق بفتواهَّ :
أن املفتي قائم يف األمة مقام النبي �.
 البحر املحيط للزركيش . 305/6

 الفصول يف األصول ألمحد بن عيل ال رازي اجلصاص . 273/4
 البحر املحيط . 306/6
 . 244 ،89/4

18

َّ - 2أم�ا إطالقه العام :فه�و كل من تصدى لبيان أحكام الرشع الرشيف،

منصـبـ ًا لذلك أم ال.
وعرف بذلك ،واجتهت إليه العامة ،سواء كان َّ

رشوط املفتي:
ولـم�ا كان املفتي هبذه املثابة قال عنه إم�ام احلرمني رمحه اهلل تعاىل :املفتي
َّ

من�اط األحكام ،وهو ملاذ اخلالئق يف تفاصيل احلـرام واحلـلال .ثم ذكر

رشوط أهليته وصفاته.

ونقل عن األستاذ أيب إسحاق اإلسفرايني أنَّـه أوصلها إىل أربعني خصلة،

خلصها بقوله:

 -أن يك�ون بالغ ًا  ..فإن الصبي وإن بل�غ رتبة االجتهاد وتيرس عليه درك

األحكام فال ثقة بنظره وطلبه ،والبالغ هو الذي يعتمد قوله.

 وأن يك�ون عامل� ًا باللغة َّ ..ف�إن الرشيعة عربية ،وإنما يفهم أصوهلا من

الكتاب والسنة من بفهمه يعرف اللغةُ ،ث َّم اليشرتط أن يكون غواص ًا يف بحور

اللغة متعمق ًا فيها.

 -أن يكون عامل ًا بالنحو واإلعراب  ..فقد خيتلف باختالفه معاين األلفاظ

ومقاصدهـا .

 الربهان . 1330/2
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 -وأن يك�ون عامل� ًا بالق�رآن  ..فإنَّ�ه أص�ل األح�كام ومنب�ع تفاصي�ل

اإلسالم.

 وعل�م األص�ول  ..فإنَّ�ه أص�ل الباب حتى ال يق�دِّ م َِّّ
مؤخ�ر ًا
واليؤخر

مقدَّ م ًا ،ويستبني مراتب األدلة واحلجج.

 وعلم التواريخ مما متس احلاجة إليه يف معرفة الناسخ واملنسوخ. وعلم احلديث ،وامليز بني الصحيح والسقيم واملقبول واملطعون. وعلم الفقه ،وهو معرفة األحكام الثابتة املستقرة املمهدة. -وفقه النفس  ..فهو رأس مال املجتهد ،وال يتأتى كس�به ،فإن ُجبِل عىل

ذلك فهو املراد ،وإال فال يتأتى حتصيله بحفظ الكتاب ...

�م ق�ال رمحه اهلل تع�اىل :وعَّب�رَّ وا عن مجل�ة ذلك َّ
ب�أن املفتي َم ْن يس�تقل
ُث َّ

بمعرفة األحكام الرشعية نص ًا واستنباط ًا ،فقوهلم :نص ًا ،يشري إىل معرفة اللغـة
والتفسري واحلديث.

وقوهلم :اس�تنباط ًا ،يشير إىل معرفـة األصـول واألقيسة وطرقـها وفقـه

النفس .اهـ

املس�مى باملجتهد املطلق ،أو املجتهد
فه�ذا هو املفتي عند اإلطالق ،وهو
َّ
 الربهان . 1332-1331/2
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املس�تقل الذي يس�تقل بإدراك األحكام الرشعي�ة العملية املكتس�بة من األدلة
التفصيلي�ة من غير تقليد وال تقيي�د بمذهب معني ،فتلك ه�ي رشوطه املتفق

عليها عند األصوليني.

عب عنها ال�رازي أيض ًا بقول�ه « :ال يك�ون الرجل من أهل
وه�ي الت�ي رَّ

االجته�اد يف طل�ب أحكام احلوادث حتَّى يكون عال ً
ـما بجمل األصول من

الكتاب والسنة الثابتة ،وما ورد من طريق أخبار اآلحاد ،وما هو ثابت احلكم

منها مما هو منس�وخ ،وعالـ ًام بالعام واخل�اص منها ،ويكون عالـ ًام بدالالت
الق�ول باحلقيقة واملج�از ،ووضع كل منه موضعه ،ومحله على بابه ،ويكون

مع ذلك عالـ ًام بوجوه االس�تدالالت وطرق املقاييس الرشعية ،وال يكتفي
يف ذل�ك بعلم�ه باملقايي�س العقلي�ة ألن املقاييس الرشعية خمالف�ة للمقاييس

العقلي�ة ،فم�ن كان باملنزل�ة الت�ي وصفنا جاز ل�ه االجته�اد ورد الفروع إىل

أصوهلا ،وجاز له الفتيا هبا إذا كان عدالً ،بأن يكون مسل ًام مكلف ًا ثق ًة مأمون ًا،
ِ
ومسقطات املروءة » .
منزه ًا عن أسباب الفسق
وال ري�ب َّ
بأن حتصيل هذه العلوم جمتمعة يكاد يكون متعذر ًا يف ش�خص

واح�د يف عرصنا ه�ذا ،املوصوف بعصر التخصصات الدقيق�ة ،التي ال يكاد

حيس�ن فيه�ا املتخصص غير فنِّـه ،بل باب�ه الذي ختصص فيه ،ب�ل يف العصور
األوىل أيض ًا كان كذلك ،ولذلك اس�تثقلها إمام احلرمني رمحه اهلل تعاىل ،وقال:

 الفصول يف األصول للجصاص  ،273/4ومجع اجل وامع لتاج الدين السبكي -382/2
 ،384وفتاوي ابن الصالح . 28-21/1
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املختار عندنا أن املفتي من عليه درك أحكام الرشيعة ،وهذا ال بد فيه من معرفة
اللغة والتفسير ،وأ َّما احلديث فيكتفي فيه بالتقليد ،وتيسير الوصول إىل دركه

بمراجع�ة الكتب املرتب�ة املهذبة ،ومعرفة األصول ال بد من�ه ،وفق ُه النفس هو

الدس�تور ،والفق ُه ال بد منه فهو املستند ،واليشرتط أن تكون مجيع األحكام يف

ذهنه يف حالة واحدة ،بل إذا متكن من دركه فهو كاف  .ا هـ

وهذا ما جرى عليه العلماء بعده ،فقد محلوا الرشوط السابقة عىل املجتهد
املطلق ،كام قال اخلطيب الرشبيني يف املغني :ثم اجتامع هذه ال ُعلوم إنام يشرتط

يف املجته�د املطلق ،وهو الذي ُيفتي يف مجيع أب�واب الرشع ،أ َّما املقيد بمذهب
إمام خاص فليس عليه غري معرفة قواعـد إمامـه .ا هـ

وقال ابن الصالح :إنما يشرتط اجتامع العلوم املذكورة يف املفتي املطلق يف
مجيع أبواب الرشع ،أ َّمـا املفتي يف باب خاص من العلم ،نحو علم املناسك ،أو
علم الفرائض ،أو غريمها ،فال يشرتط فيه مجيع ذلك ،قال :ومن اجلائز أن ينال
اإلنسان منصب الفتوى واالجتهاد يف بعض األبواب دون بعض.
ٍ
مف�ت » يف زماننا ،إن
وه�ذا املجته�د املقي�د هو ال�ذي يطلق عليه اس�م «
حتققت في�ه أهلية املجتهد املقيد ،بتوفر رشوط االجتهاد املقيد فيه ،وقد عرفوه
 الربهان . 1333/2

 مغني املحتاج  ،377/4ونحوه يف الروضة لإلمام النووي . 96/11

 مجع اجل وامع  ،385/2ولب األصول لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري ص . 148
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المتبح�ر يف مذه�ب إمامه ،املتمكن م�ن ترجيح قول له على آخر ،فهذا
بأن�ه:
ِّ
سمى جمتهد الفتيا .
ُي َّ

كام قال يف مراقي السعود:
جمتـه�د الفـت�وى ال�ذي ُيرجـ�ح

ق�والً على ق�ول وذاك أرجـ�ح

وحقيقتـه :أن يكون يف مذهب إمامه جمتهد ًا مقيد ًا ،فيستقل بتقرير مذهبه

بالدليل ،غري أنَّـه ال يتجـاوز يف أدلته أصـول إمامـه وقواعده ،وال يتأتى له ذلك
إال أن يك�ون عالـ ًام بالفقه ،خبري ًا بأصول الفقه ،عارف ًا بأدلة األحكام تفصيالً،
بعيد ًا بمس�الك األقيس�ة واملعاين ،تام االرتياض يف التخريج واالستنباط ،قي ًام

عرى
بإحلاق م�ا ليس بمنصوص عليه ،يف مذهب إمامه وقواعده ،وإن كان ال َي َ

ع�ن اإلخالل ببع�ض العلوم واألدوات املعتبرة يف املجتهد املس�تقل ،مثل أن

ُيخل ببعض علم احلديث أو العربية.

ويوج�د ه�ذا النوع بحم�د اهلل يف ك ُِّل املذاهب ما حيق�ق الغرض يف الفتيا،

وتقوم به احلجة ،فإن كان قادر ًا عىل إدراك مقاصد الرشع ،وتنقيح مناط احلكم
وحتقيقه ،فإنه يس�تطيع أن يعالج نوازل املسائل وجيتهد يف استنباط أحكامها يف
ضوء النصوص الرشعية والقواعد املرعية واملقاصد الكلية .

 أدب املفتي واملستفتي . 28/1

 انظر :أدب املفتي واملستفتي البن الصالح  ، 32/1ومقدمة املجموع ص. 43 :
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وقد رجح ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل أنَّـه يتأدى بمثل هذا فرض الكفاية

يف الفت�وى ،وإن مل يت�أ َّد ب�ه فرض الكفاي�ة يف إحياء العلوم التي منها اس�تمداد

الفت�وى ،ألن�ه قد قام يف فتواه مقام إمام مطلق فهو ي�ؤ ِّدي عنه ما كان يتأ َّدى به

الفرض حني كان حيـ ًا .

واحلق أن الفقيه الفطن القـ َّياس كاملجتهد يف حق العامي،
وقال الزركيش:
ّ

ال الناقل فقط.

ف�إن لم يك�ن هبذه املثابة م�ن العلم فلي�س بأهل للفتوى فال حت�ل له ،بل

إن اهلل ال يقبض العلم
يك�ون آثم� ًا عاصي ًا ،وهو الذي يشير إلي�ه قول�ه �ّ « :

انتزاع� ًا ينتزعه من النَّاس ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،حتَّى إذا مل يرتك
عالم ًا اختذ النَّاس رؤوس� ًا جهاالً فسئلوا فأفتوا بغري ِع ْل ٍم فضلوا وأضلوا » ،
وحدي�ث « :أجرؤك�م على الفتيا أجرؤكم على النَّ�ار » ،وإذا كان غري كفؤ

فإنَّـ�ه ال جي�وز إقراره ،بل جيب اإلنكار عليه ومنعه  ،كما قال ربيعة رمحه اهلل
لـما رأى َم ْن يفتي
تعاىل :بعض من يفتي أحق بالسجن من السرُّ اق ،قال ذلك َّ

 أدب املفتي واملستفتي . 32/1

 إرشاد الفحول للشوكاين ص . 223

 أخرجه البخاري يف العلم ،باب كيف يقبض العلم برقم  ،100ومسلم يف العلم ،باب
رفع العلم ،برقم . 673

 أخرج�ه الدارم�ي يف املقدمة من س�ننه برق�م  136/2 ،195من حدي�ث عبيد اهلل بن
أيب جعفر مرس ً
ال .

 إعالم املوقعني البن القيم . 217/4
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غري ٍ
أهل ،فبكى ،فقيل له :ما يبكيك ؟ أمصيبة دخلت عليك ؟ فقال :ال،
وهو ُ
ِ
علم ل ُه وظهر يف اإلسالم أمر عظيم  .اهـ
ولكن استُفتي َم ْن ال َ
�ق لربيع�ة وغيره أن يبك�ي!! فعن
وح َّ
فكي�ف ل�و رأى ربيع�ة زمانن�ا ؟ ُ

أيب أي�وب ريض اهلل تعاىل عنه أن�ه � قال « :ال تبكوا عىل الدِّ ين إذا وليه أهله،
ِ
غري أهل�ه »  ،وقد جاء عن حذيفة ريض اهلل تعاىل
ولك�ن ابكوا عليه إذا َول َيه ُ
عن�ه أن�ه قال « :إنما يفتي النَّ�اس أحـد ثالثةَ :م ْن يعلم ما نس�خ من القرآن ،أو

أمري ال جيـدُ بدّ ًا ،أو أمحق متكلف »  ،وكان ابن سريين رمحه اهلل تعاىل يقول:

ولس�ت بواحـد مـن هـذين ،وال أحـب أن أك�ون الثـالث ،فرحـم اهلل ابن

تأهـله !
سريين ما أورعــه مـع ّ

وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل :ال ينبغي للرجل أن يعرض نفس�ه لل ُفتيا

حتى يكون فيه مخس خصال:

إحداها :أن تكون له نية ،فإن مل تكن له نية مل يكن عليه نور.
الثانية :أن يكون له حلم ووقار وسكينة.
الثالثة :أن يكون قوي ًا عىل ما هو فيه وعىل معرفته.
 أدب املفتي واملستفتي  ،20/1والفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي . 153/2

 أخرج�ه احلاكم يف املس�تدرك  560/8وصحح�ه ،وأمحد يف املس�ند  ،245/5وقال فيه
اهليثمي يف املجمع  :245/5فيه كثري بن زيد ،وثقه أمحد وغريه ،وضعفه النسائي.

 سنن الدارمي . 73/1

 سري أعالم النبالء للذهبي . 612/4

25

الرابعـة :الكفاية وإال أبغضه الناس.
اخلامسـة :معرفة الناس .

أقسـام املفتني:
م�ن خلال ما تق�دَّ م تبين أن املفتين ليس�وا عىل درج�ة واح�دة ،بل هم

أقسام:

 -1املفتي املستقل ،وهو املجتهد املطلق .
 -2غري املستقل ،وهـو أنواع:
األول :أن ال يكون مقلد ًا إلمامه ال يف املذهب وال يف دليله؛ لكونه قد مجع

األوصاف والعلوم املشرتطة يف املستقل ،لكنه سلك طريقه يف االجتهاد ،ودعا
إىل س�بيله ؛ كمثل حممد بن احلس�ن وأيب يوسف ،من احلنفية ،والليث بن سعد
من املالكية ،واملزين وأيب إسحاق اإلسفرايني وابن سرُ يج من الشافعية .

الث�اين :أن يكون يف مذهب إمامه جمتهد ًا ،ويس�تقل بتقرير مذهبه بالدليل

غري أنه ال يتجاوز أدلة أصول إمامه وقواعده .

الثال�ث :ال يبل�غ رتبة أئمة املذاه�ب أصحاب الوجوه والط�رق ،غري أنه
 كشاف القناع للبهويت  ،299/6وإعالم املوقعني البن القيم . 199/4
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فقيه النفس ،حافظ ملذهب إمامه ،عارف بأدلته ،قائم بتقريرها وبنرصة مذهبه،
فهو يصور ويقرر ويوازن ويرجح ،ولكنه قرص عن درجة أولئك ،إ َّما لكونه مل

يبلغ يف حفظ املذهب مبلغهم ،وإ َّمـا لكونه مل يرت َْض يف التخريج واالس�تنباط

كارتياضه�م ،وإ َّمـا لكونه غري متبحر يف أصول الفقه ،أو لكونه مقرص ًا يف غري
ذلك من العلوم التي هي أدوات االجتهاد .

الراب�ع :أن يق�وم بحف�ظ املذه�ب ونقل�ه وفهم�ه يف واضحات املس�ائل

ومشكالهتا ،غري أن عنده ضعف ًا يف تقرير أدلته وحترير أقيسته.

فه�ذه أقس�ام املفتين إال َّ
أن القس�م األخير ختت�ص فت�واه بما حيكي�ه من

مسطورات مذهبه ،أو ما يف معناه مما يدرك املراد منه ،وال يتعدى ذلك .

وكل أولئ�ك يش�ـرتط يف ٍّ
كل منه�م أن يـك�ون حافـظ� ًا للمذه�ب ،فقيه

النفس فيه.

ق�ال اب�ن الصالح رمحه اهلل تعاىل :فمن انتص�ب يف منصب الفتيا وتصدى

هل�ا وليس على صفة واحدة من هذه األصناف اخلمس�ة ،فقد ب�اء بأمر عظيم:
﴿ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾ [املطففني .]5 ،4 :قال :ومن أراد

التصدي للفتيا ظان ًا أنه من أهلها ،فليتّهم نفسه وليتق اهلل ربه تبارك وتعاىل ،وال

حيد عن األخذ بالوثيقة لنفسه والنظر هلا .

 عمدة املفتي واملس�تفتي البن الصالح  ، 36-21/1واملجموع لإلمام النووي -42/1
 ، 44ونح�وه يف إعلام املوقعين  ، 214-212/4وال�رد على م�ن أخل�د إىل األرض
للسيوطي ص . 114

 أدب املفتي واملستفتي  ، 37/1واملجموع . 44/1
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وهـ�ذا كم�ا قال حمـمد ب�ن املنكدر رمح�ه اهلل :املفتي يدخل بين اهلل وبني

خلقه ،فلينظر كيف يفعل.

وليك�ن مهه كيف خيلص نفس�ه من هذه املس�ألة إذا وق�ف بني يدي اهلل

تعاىل ،كما سيأيت بيانه من حال السلف يف الته ُّيب من الفتيا .

على أنَّـه الجي�وز إقراره عىل ذلك لـم�ا فيه من ال�رىض بتالعبه بالدين

بس�بب جهله ،وألن إقراره عىل ذلك جيعل ل�ه صبغة رشعية يف منصبه ،فقد
ٍ
قال إمام احلرمني رمحه اهلل تعاىلَ :م ْن تصدَّ ى للفتوى يف
زمان ،وشاع ذلك
واس�تفاض ،ول�م َي ْبدُ من أه�ل الفتوى عليه نكري ؛ كان مفتي� ًا  .ا هـ  .يعني:

إلقرارهم له ورضاهم عن فـتواه .

لذلك اشترط ابن رش�د ملفت�ي املذهب رشوط� ًا زائدة ع�ن جمرد حفظ

املسائل ،حيث قسم نقلة املذهب ثالثة طوائف:

األوىل :طائف�ة تبع�ت مذهب مال�ك تقليد ًا بغري دليل ،فأخذت نفس�ها

بحفظ جمرد أقواله ،وأقوال أصحابه يف مسائل الفقه ،دون التفقه يف معانيها ؛
بتمييز الصحيح منها والسقيم .

الثاني�ة :طائفة اعتق�دت صحة مذهبه بما بان هلا م�ن صحـة أصوله التي
 سنن الدارمي  ،107/1وفيض القدير للمناوي . 158/1
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بن�ى املذهب عليها ،بأن أخذت نفس�ها بحفظ جمرد أقوال�ه وأقوال أصحابه يف
مس�ائل الفقه ،وتفقهت يف معانيها فعلم�ت الصحيح منها اجلاري عىل أصوله

من الس�قيم اخل�ارج ،إال أهنا مل تبلغ درجة التحقي�ق بمعرفة قياس الفروع عىل
األصول.

الثالثة :طائفة اعتقدت صحة املذهب بما بان هلا أيض ًا من صحة أصوله ؛

لكوهنا عاملة بأحكام القرآن ،وعارفة بالناس�خ واملنس�وخ ،واملفصل واملجمل،

واخل�اص من الع�ام ،عاملة بالس�نن ال�واردة يف األحكام ،ممي�زة صحيحها من
معلوهل�ا ،عامل�ة بأقوال العلامء ؛ ِمن الصحابة والتابعين و َمن بعدهم من فقهاء
األمص�ار ،وبم�ا اتفقوا عليه واختلفوا فيه ،عاملة من ِعلم اللس�ان بما يفهم بـه

معاين الكالم ،عاملـ ًة بوض ِع األدلة يف موضعها .

فأمـ�ا الطائفة األوىل فال يصلح هلا الفتوى بام علمته وحفظته من
�م قالَّ :
ُث َّ
قول مالك وقول ٍ
أحد من أصحابه ،إذ ال علم عندها بصحة يشء من ذلك ،إذ
ال تصح الفتوى بمجرد التقليد من غري علم ...

وأمـ�ا الطائف�ة الثانية فيصح هلا إذا اس�تفتيت أن تفتي بما علمته من قول
َّ

مالك وقول غريه من أصحابه ،إذا كانت قد بانت هلا صحته ...

وأما الطائفة الثالثة فهي التي يصح هلا الفتوى عموم ًا ،باالجتهاد والقياس
َّ

عىل األصول ؛ التي هي الكتاب والسنة وإجــماع األمــة   .ا هـ
 م واهب اجلليل  ،94/6باب يف بيان رشوط وأحكام القضاء باختصار .
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أمهـية الفتوى:
من خالل التعريف الس�ابق لإلفتاء ،يمكن أن تدرك أمهية هذه الوظيفة

التي يقوم هبا املفتي ،حيث إهنا بيان ملا يريده اخلالق س�بحانه من اخللقَّ ،
فإن
املفتي يبني بقوله حكم اهلل تعاىل الذي رشعه لعباده يف تلك الواقعة ،فهو خمرب

عن اهلل جل وعال ،كام بني ذلك اإلمام الشاطبي رمحه اهلل تعاىل بقوله :املفتي

َّبي � ،والدليل عىل ذلك أمور:
قائم يف األمـة مقام الن ِّ

إن العلماء ورث�ة األنبياء ،وإن
أحـده�ا :النقل الرشع�ي يف احلديثَّ « :

األنبياء مل يورثوا دينار ًا وال درمه ًا ،وإنما ورثوا العلم » .

الثاين :أنه نائب عنه � يف تبليغ األحكام لقوله � « :أال ليبلغ الشاهد

منكم الغائب ».

وقال � « :بلغـوا عنِّي ولو آيــة ».
سمع ممن َيسمع منكم ».
سمع منكم ،و ُي َ
وقال � « :تَسمعون و ُي َ
 أخرج�ه البخ�اري تعليق� ًا يف العلم قبل القول  ،29/1واب�ن حبان يف صحيحه برقم
 88من اإلحس�ان ،والرتمذي يف السنن برقم  ، 2682وابن ماجه يف املقدمة برقم 223

من حديث أيب الدرداء ريض اهلل عنه.

 أخرجه مسلم من حديث جابر ريض اهلل تعاىل عنه يف احلج برقم . 1679

 أخرجه البخاري يف األنبياء برقم  ، 3461ومسلم يف املقدمة رقم  8من حديث عبد اهلل
ابن عمرو ريض اهلل تعاىل عنهام .

 أخرجه أمحد يف املسند  321/1من حديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهما ،والضياء
يف املختارة . 196/10
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الثالثَّ :
أن املفتي
شارع من وجه ،ألن ما يب ِّلغه من الرشيعة إما منقول عن
ٌ

صاحبها � ،وإما مستنبط من املنقول ،فاألول يكون فيه مب ِّلغ ًا ،والثاين يكون

فيه قائ ًام مقامه يف إنش�اء األحكام ،وإنش�اء األحكام إنام هو َّ
للش�ارع ،فإذا كان

ش�ارع
للمجتهد إنش�اء األحكام بحس�ب نظره واجتهاده ،فهو من هذا الوجه
ٌ
جيب اتباعــه والعـمل عىل وفـق ما قـاله ،وهــذه هي اخلــالفة عىل التحقيق
 ...إىل أن قال :وعىل اجلملة فاملفتي خمرب عن اهلل تعاىل
كالنبي ،ومو ِّقع للرشيعة
ِّ

كالنبي ،ونافذ أمره يف األمة بمنشور اخلالفة
عىل أفعال املكلفني بحس�ب نظره
ِّ

كالنبي ،قال :ولذلك س�موا :أويل األمر ،و ُقرنت طاعتهم بطاعة اهلل ورس�وله
ِّ
يف قول�ه تع�اىل ﴿:ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾
[النساء. ]59 :

وق�ال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل :اعلم َّ
أن اإلفتاء عظيم اخلطر ،كبري

املوقع ،كثري الفضل؛ َّ
ألن املفتي وارث األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم،
وقائ�م بفرض الكفاية ،لكنه معرض للخطأ ،قال :وهلذا قالوا :املفتي مو ِّقـع

عن اهلل.

وق�د مثل�وا املفتي مع احلق س�بحانه  -وهلل املثل األعلى -باملرتجم بني

ي�دي الق�ايض ،خيرب عن م�راد القايض يف إنش�اء األحكام ،كام ق�رره القرايف

رمحه اهلل تعاىل يف الفروق  ،حيث قال :الفتوى إخبار عن اهلل تعاىل يف إلزام
 امل وافقات . 246/4

 مقدمة املجـموع . 40/1
 . 53/4
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إخبار معناه اإلنشاء واإللزام من ِق َبل اهلل تعاىل ،ثم وضح
أو إباحة ،واحلكم
ٌ

ذل�ك بمثال قال فيه :وبيان ذلك بالتمثي�ل ؛ أن املفتي مع اهلل تعاىل كاملرتجم

م�ع الق�ايض ،ينقل ما وجده عن القايض واس�تفاده منه بإش�ارة أو عبارة أو

فعل أو تقرير أو ترك.

ويقول حمـمد بن الـمنـكدر رحـمه اهلل تعاىل :املفتي يدخـل بني اهلل وبني

خلقه ،فلينظر كيف يفعل.

ومن هنا كان للعلماء تهَ ُّيب عظيم ألمر الفتوى ،خش�ية أن يب ّلغوا عن اهلل

تع�اىل ما ليس بحق ،ملا خيفى عليهم من مراد اهلل تعاىل يف خلقه ورشعه  ..وهو

م�ا أش�ار إليه املصطف�ى � بقوله « :وإذا ح�ارصت أهل حصن ف�أرادوك أن
تنزهلم عىل حكم اهلل فال تنزهلم عىل حكم اهلل ،ولكن أنزهلم عىل حكمك ،فإنَّك
ال تدري أتصيب حكم اهلل فيهم أم ال » .

ومعلو ٌم أن أمراء رسول اهلل � ما كانوا يقدمون أهواءهم يف ترصفاهتم،
ٍ
ناش�ئ ع�ن م َلـكَة ،كام كان من
ب�ل ال يترصفون إال بمقتىض علم أو اجتهاد

مع�اذ ريض اهلل تع�اىل عن�ه وعيل بن أيب طال�ب كرم اهلل وجه�ه وريض عنه،
وغريمه�ا كثير ،وم�ن كان كذل�ك فال ل�وم علي�ه إن أخطأ ،بل ل�ه أجر عىل

اجتهاده كام ورد به احلديث.

 أخرج�ه مس�لم يف اإلمارة رقم  1731من حديث س�ليامن بن بري�دة عن أبيه ريض اهلل
تعاىل عنه .

 الذي أخرجه البخاري يف االعتصام  ،7352ومس�لم يف اإلمارة برقم  1713من حديث
س�ليمان بن بريدة ريض اهلل تعاىل عنهام بلفظ « :إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب

فله أج ران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ».
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إال َّ
أن ذل�ك ال ينبغي أن يكون تُكأ ًة للمفتي ،وإن كان صاحل ًا للقـايض،
وذل�ك ِ
لع َظـم أمـر الفـتـوىَّ ،
فإن الفتوى بيان حلـكم ش�ـرع اهلل تعاىل الذي

رشع�ه لعباده فهو خيبر عن اهلل تعاىل ،ويوقع عنه س�بحانه؛ لذل�ك َح َّذر من
االفتي�ات علي�ه فيه ما مل حي�ذر يف غريه ،كما يف قوله س�بحانه﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [األع�راف ،]33 :فق�د
جع�ل القول عليه س�بحانه قرين الرشك به س�بحانه ،وس�اقه م�ع الفواحش

املحرم�ة ،واإلثم عامته ،والبغي بغري احلق عىل عباده ،وس�اق اجلميع بنس�ق
واح�د لعظم�ة خطرها عىل العباد ،وإفس�ادها لدي�ن املرء ودنياه ،وال س�يما
الق�ول علي�ه بغير علم ،ف�إن إثم�ه قد يك�ون أكرب من غيره م�ن املحرمات

خلا الرشك ب�اهلل تعاىل ؛ ألن أث�ره يتعدَّ ى ويتع�دد ،ولعله يظهر أم�ام العباد

أن�ه رشع رهب�م س�بحانه ،فتس�تباح بفت�واه املحرم�ات ،وحت�رم الطيب�ات،
واق�ع اآلن يف عرصنا املليء هبؤالء
وتش�يع املنك�رات باس�م الدين ،كام ه�و
ٌ

املتقولين عىل اهلل بغير علم ،الذين ض ّل�وا وأض ّلوا ،وأفس�دوا ،وصدّ وا عن
ِّ
وشوهوا املـ ّلة احلنيفية.
دين اهلل القويم ،وهنجه املستقيم ،ووسطية الرشيعةّ ،

وه�ذا م�ا ب َّين�ه اب�ن القي�م رمح�ه اهلل تع�اىل يف تعليقه على هـ�ذه اآليـة

فقال :رتب املحرمات أربع مراتب ،وبدأ بأس�هلها وهي الفواحشُ ،ث َّم ثنَّى

بما هـو أش�د حتريمـ ًا منه وهو اإلثم والظلم ،ثم ث ّلث بما هو أعظم تحريم ًا
منهما وهو الرشك بـه س�بحانه ،ثم ر َّبع بما هـو أش�ـد تحريم ًا من ذلك كله
وهو القول عليه بال علم.

 إعالم املوقعني عن رب العاملني . 38/1

33

السلف من الفتوى:
ّ
هتيب َّ
والس�ـلف الصاحلني ؛ هتي�ب كبري من
وم�ن هن�ا كان للعلامء الصادقين َّ

الفتوى خش�ية االفتيات عىل اهلل تعاىل ،والق�ول عليه بغري احلق ،فقد كان عمر
ابن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه إذا نزلت به نازلة سأل عنها الصحابة ،ولربما

مج�ع هلا مش�ايخ املهاجرين واألنص�ار ،وكان من هنجهم ما ح�كاه ابن أيب ليىل

بقول�ه :أدركت مائ�ة وعرشين صحابي ًا ،وكانت املس�ألة تع�رض عىل أحدهم
فري ّدها إىل اآلخر حتى ترجع لألول.

وجاء عن الرباء بن عازب ريض اهلل تعاىل عنه أنَّـه قال :رأيت ثالثامئة من

أهل بدر ما فيهم رجل إال وهو حيب الكفاية يف الفتوى .كل ذلك خش�ية أن

يقول أحدهم عىل اهلل ما ال يعلم ،وهو يعلم أن اهلل تعاىل سيسأله ليس بينه وبينه

ترمج�ان ،حت�ى كان اب�ن عمر ريض اهلل تعاىل عنهما إذا س�ئل عن مس�ألة قال:
اذه�ب إىل ه�ذا األمري الذي تق ّلد أمر الناس فضعها يف عنقه ،وقال :يريدون أن

جيعلونا جرس ًا يمرون علينا عىل جهنم .ا هـ
وسار عىل هنجهم التابعون وتابعوهم.

فق�د حكي عن مالك رمحه اهلل تعاىل أنَّـه كان إذا س�ئل عن مس�ألة فكأنـه
 فيض القدير للمناوي . 159/1

 الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي . 16/2
 فيض القدير للمناوي. 159/1
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واق�ف بين اجلنة والنار ،فلذلك كان يكثر أن يقول :ما ُأ ِ
حس�ن ،وما أدري،
كما قال موس�ى بن داود :ما رأيت أحد ًا من العلماء أكثر أن يقول :ال ُأ ِ
حسن،
من مالك ،وربام سمعته يقول :ليس نبتىل هبـذا األمر ،ليس هـذا ببلدنا .

وكان رمحه اهلل تعاىل يقول عن نفس�ه :ربما وردت عيل املس�ألة فأفكر فيها

لي�ايل .وكان من منهجه رمحه اهلل تعاىل أنَّـه إذا س�ئل عن املس�ألة قال للس�ائل:

انصرف حت�ى أنظر فيه�ا  .فينصرف ،و ُي َردد فيه�ا ،فقيل له يف ذل�ك ؟ فبكى

وقال :إين أخاف أن يكون يل من املسائل يوم وأي يوم !! .

وحرك شفتيه بذكر اهلل تعاىل ،ولـم يلتفت
وكان إذا جلس نكَّس رأسهَّ ،

يـمين ًا وال ش�ـماالً ،فإذا س�ـئـل عـن مس�ـألة تغــري لونــه  -وكان أمحر-
فيصفر ،وينكس رأس�ه وحيـرك ش�فتيه ،ثم يقول :مـا ش�ـاء اهلل ،وال حـول

وال قــوة إال باهلل .

وكان ربما سئل عن مخسني مسألة ،فال جييب منها يف واحدة ،وكان يقول:

أحب أن جييب عن مس�ألة فليعرض نفس�ه قبل أن جييب عىل اجلنَّـة والنار،
من ّ

وكيف يكون
خالصه يف اآلخرة ،ثم جييب.
ُ
 امل وافقات للشاطبي . 286/4

 امل وافقات للشاطبي . 287/4
 امل وافقات للشاطبي . 286/4
 امل وافقات للشاطبي . 286/4
 امل وافقات للشاطبي . 286/4
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هـ�ذا مـع أنـه مل يتصدَّ لإلفتاء حتَّى ش�هد له مجع كبري من مش�ايخ املدينة

وعلامئها أنَّـه أهـل لإلفتاء .كما قال الناظم:



ٌ
فمالك أجــــازه س�بعونــا

محنَّ�ك ًا للصح�ب يتبعونــ�ا

أفتيت حتى شهدا
وقـال :مــا
ُ

سبعون شيخ ًا أنني عىل اهلدى

َّ
�افعي أج�ازه اإلمـ�ا ُم
والش
ُّ

بـ « حـان أن تُفتي يا غالم »

()1

وكان اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل يقول :لوال اخلوف من اهلل أن يضيع

وعيل الوزر.
العلم ما أفتيت أحد ًا ،يكون له املهنأ
َّ

مرة ،فلم جي�ب ،فقيل له يف ذلك؟
ُ
وس�ئل اإلمام الش�افعي رمحه اهلل تعاىل َّ

فقال :حتى أدري أن الفضل يف السكوت أو يف اجلواب.

ونق�ل األث�رم عن أمحد رمحه اهلل تع�اىل أنه كان يكثر أن يق�ول :ال أدري،

وذلك فيما عرف األقاويل فيه.

وكان اب�ن أيب ِح َّل�زة يق�ول لربيعة الرأي :إذا جاء رجل يس�ألك فال يكن

مهك أن خترجه مما وقع فيه ،وليكن مهك أن تتخلص مما سألك عنه.
 بو طليحية ص . 148

 الفقيه واملتفقه . 168/2

 املجموع لإلمام النووي . 140/1
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وال ري�ب أن يكون ذلك منه�ج الصحابة والتابعني وتابعيهم ،فقد جاء

يف احلديث الرشيف « :أجرؤكم عىل الفتيا أجرؤكم عىل النَّار » ،وقال �
وم ْن استش�اره أخوه
أيض ًاَ « :م ْن َّ
عيل ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النارَ ،
تقول َّ

وم ْن أفتي بفتيا غري ثبت فإن ََّما إثمه عىل َم ْن
فأشار عليه بغري رشد فقد خانهَ ،

أفتاه » .

حدود التوقف يف املسائل:
غير َّ
أن ه�ذا ال ينبغي أن يك�ون ديدن املفتي ؛ ألن املس�ائل منها الواضح

اجليل ،ومنها اخلفي ،ومنها ما بني ذلك.

أ َّمـ�ا الواض�ح اجليل منها ،فال بد من بياهن�ا من غري تردد ،لئال يدخل يف
وعيد « :من س ِ
�ئ َل عن مس�ألة فكتمها ُأجلم يوم القيام�ة بلجام من نار » ،
َ ْ ُ

َّ
ف�إن اهلل تع�اىل قد أخذ امليثاق على العلماء بالبيان عن�د مقتىض احلاجة ،كما

ق�ال س�بحانه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﴾ [ آل عمران.]187 :

 تقدّم خترجيه ص . 24

 أخرجه أمحد يف املس�ند  ،321/2والبيهقي يف الكربى  ،112/10واحلاكم يف املس�تدرك
 ،183/1كلهم من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه .

 أخرجه ابن حبان برقم  95من اإلحسان ،وأبو داود يف العلم برقم  ،3658والرتمذي يف
العــلم برقــم  2649من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه.
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ولذل�ك كان أب�و هريرة  -ريض اهلل تعاىل عن�ه  -يقول :واهلل لوال آيتان

أنزلهم�ا اهلل يف كتاب�ه ما حدَّ ثتكم ش�يئ ًا أب�د ًا ﴿:ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﴾ [البق�رة ،]159 :وإذا كان العام�ي ق�د التجــ�أ إىل العـالـ�م
ليس�ـــأله ع�ن دينـ�ه كـما أمــ�ره اهلل تع�اىل بقـول�ه ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [ النح�ل ،]43 :وقول�ه تع�اىل ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ [النس�اء ،] 83:ث�م جي�د

الص�د من الع�امل بحجة الورع عن اإلجاب�ة فإنَّـه غري جدي�ر بالفتيا ،بل وال
َّ

يع�د م�ن العلماء ،إ ْذ لو كان عال ً
ـما لنضح علمه عىل غريه ؛ ألن ش�أن العلم
أن يـك�ون نفع�ه متعديـ� ًا بعـ�د أن ينفـ�ع صاحـبـ�ه ،كما قــ�ال اهلل تعاىل:

﴿ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ [التوبة ،]122 :وكما قال اإلمام الشافعي
رمحه اهلل تعاىل:

أن يمنعـــوه أهـــله

العلم يمنــع أهـــله

وال مستمس�ك بم�ا تقدَّ م من التوقف مع وضوح املس�ائل مل�ن امتنع عن

اإلجابة ،ال س�يما إن تع ّينت عليه ،ولذلك مل�ا عابوا عىل القايض شرُ َ ْيح رسعة

إجابت�ه يف املس�ائل وفصل�ه بين اخلصوم ق�ال هلم:كم ع�دد هذه ؟ وأش�ار إىل

أصابع يده  .فقالوا :مخس� ًا ،فقال :عجلتم ،فقالواَّ :
إن مثل هذا واضح الحيتاج
 أخرج�ه البخ�اري يف املزارعة ،برقم  . 2350واآلية األخرى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ [آل عم ران .]187
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إىل تأم�ل ،ق�ال :فكذل�ك املس�ائل عن�دي  ..وكان اإلم�ام عيل ك�رم اهلل تعاىل

وجه�ه وريض عن�ه ربما أجاب عن مس�ألة من أعقد املس�ائل وهو خيطب عىل
املنرب ،كام يف املس�ألة الفرضية املش�هورة باملنربية ،وكان يقول :س�لوين ،واهلل

ال تسألوين عن يشء يكون إىل يوم القيامة إال حدثتكم بـه .

وأ َّمـ�ا مـا كان خفي ًا منها فه�ي التي حتتاج إىل االعتذار أو طلب االنتظار،

هب�دف البحث واالس�تبصار ،وهي التي كان يتوقف فيه�ا اإلمام مالك وغريه

م�ن العلم�اء رمحهم اهلل تع�اىل ،أو يمتنع عن اإلجابــة عنه�ا ،وال غضاضة يف

فإن اإلنسان مهما علم َّ
ذلكَّ ،
فإن مـا جيـهـله أكثر ،كام قال تعاىل ﴿ :ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ [اإلرساء.]85 :

بل َّ
إن من العلم أن يقول لـما ال يعلم :اهلل أعلم .وقد قالوا :العلم ثالثة:

ناطق ،وس�ن ٌة ماضي ٌة ،وال أدري  .أيَّ :
إن ق�ول (ال أدري) هو من
كت�اب ٌ
ٌ
العل�م الذي ُّ
يدل عىل َّ
أن صاحبه يعرف قدر نفس�ه ،فال يتكلف فوق طاقته،

وقد قال اهلل تعاىل عن رسوله � الذي ع ّلمه ما مل يعلم وكان فضل اهلل عليه

عظي ً
عل�م البرش قاطب� ًة بجنب ما ع َّلم�ه اهلل تعاىل ل�ه � إال كقطرة
ما ،وم�ا
ُ

ـ�م  ،ومـ�ع ذلك ع َّلمـ�ه اهلل تعاىل أن يقـ�ول يف مـثـل هـــ�ذا احلــال:
يف َي ٍّ

 وه�ي زوج�ة وأب�وان وبنت�ان ،واألث�ر أخرج�ه البيهق�ي يف الس�نن الكبرى ،253/6
والدارقطني يف السنن  ،68/4وانظر :روضة الطالبني لإلمام النووي . 63/6

 الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي . 166/2
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﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [ص ،]86 :كم�ا ق�ال ابن مس�عود ريض اهلل تعاىل عنه،
وأم�ره اهلل تعاىل أن يس�ـأله الـمـزي�د مـن العلم فقال ل�ه ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﴾ [ طه.]114 :

غير َّ
أن كثير ًا م�ن ه�ذه املس�ائل التي كان�ت خف ّي� ًة عىل بع�ض علامئنا

وفرعوا،
السابقني ،لم تعد خف ّي ًة عىل الالحقني لكثرة ما أ َّلف العلماء َّ
وأصلوا َّ

ونظروا وافرتضوا ،فما من نازلة تنزل إال ويف كتاب اهلل تعاىل وس�نة
وق َّعدوا
ّ

ٌ
نبي�ه �
بي�ان هلا برصي�ح العب�ارة أو دقيق اإلش�ارة ،وأوضحه�ا العلامء يف
بطون الكتب ومفردات املسائل ،وجواب النوازل .كما قال اإلمام الشافعي
رمحه اهلل تعاىل :فليس�ت تنزل بأحد من أه�ل دين اهلل نازلة إال ويف كتاب اهلل

الدلي�ل عىل س�بيل اهلدى فيها  .ا هـ ُ ..ث َّم اس�تدل بآي�ات من كتاب اهلل منها

قول�ه س�بحانه ﴿:ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﴾  [النحل.]89 :

وق�ال إم�ام احلرمني رمح�ه اهلل :املعتقد أنَّه ال يفرض وق�وع واقعة مع بقاء

الشرَّ يع�ة بين ظهراين محلتها إال ويف الشرَّ يعة مستمس�ك بحكم اهلل تعاىل فيها،
وقال أيض ًا :ونعلم أنَّـه ال ختلو واقعة عن حكم اهلل تعاىل عىل املتعبدين.

وعليه ،فإنَّـه إن مل يس�تطع عالِ ُم اليوم اجلواب عن هذه املس�ـائـل ،فذلك

لقصـوره يف البحث ،واسرتواحـه يف الطلب ،وقـد قـالوا :
 الرسالة لإلمام الشافعي رمحـه اهلل تعاىل ص  ،20فقرة . 48

 الغياثي ص . 193
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إن لم يكن يف الصدر أمج ُعـه
والعلم ْ
ُ

ِ
القراطي�س صغ�را ُه وكبرا ُه
فف�ي

ال س�يما مسائل العبادات ،وأكثر املعامالت ،وقليل من املعامالت هي
التي تصلح أن تكون مرتددة بني الواضح من املسائل واخلفي ،وذلك كمسائل
املعامالت املالية احلديثة ،يف املصارف واألس�واق املالية ،والعقود املستجدة
ووسائلها ..فإن هذه قد ختفى عىل كثري من النَّاس ،لكن سبيل بياهنا املجامع
الفقهية ،والدراس�ات اجلامعية ،واملؤمترات والندوات العلمية ،التي تتالقح

فيها اآلراء وتتالقى األفكار ،وتنضج املس�ائل تصور ًا وبحث ًا ونقاش� ًا ،فينتج
ع�ن ذل�ك حكم فقهي هوأق�رب ما يكون إىل الص�واب إن مل يكن الصواب
عينه ،كما قالوا:
وهلل قـومـ� ًا كلـمـ�ا جئ�ت زائ�ر ًا

لئت حلما
وجدت قلوبـ ًا كله�ا ُم ْ

ٍ
فـضيلة
إذا اجتمع�وا جاؤوا ب�ك ُِّل

ويزداد بعض القوم من بعضهم علما

أولئ�ك مث�ل الطيب ك ٌُّل له ش�ـذا

ـمـا
ُ
هم أذكى أريـج ًا إذا ُش َّ
وبعـض ُ

تعاطوا كؤوس العلم يف روضة التقى

ِ
�ن ذلك ال�ري ال يظمـا
فك ُّل ُه�م م ْ
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فم�ا على العامل ال�ذي يتص�در للفتوى ،أو تتعين عليه لتوح�ده يف البالد
ٍ
مسألة استقرا ًء وتصور ًا
وبني العباد ؛ إالَّ أن يكون عىل متابعة كاملة جلديد ك ُِّل

بخل�و البالد عن غريه ،أو تكليفه ،وال
وقناع�ة ،وإفت�ا ًء بعد ذلك إن تعني عليه
ِّ

يغف�ل مع ذل�ك :ال أدرىَّ ،
فإن جديد املس�ائل أكثر من قديمه�ا ،وقد قال ابن
عب�اس ريض اهلل تع�اىل عنهام :إذا أخطأ الع�امل أن يقول :ال أدري ،فقد أصيبت

مقاتله ،ويف ذلك يقول ابن دريد األزدي:
وم�ن كان هيوى أن ُي�رى ُمت ََصدِّ ر ًا

ويكره « ال أدري »
أصيبت مقاتِ ُله
ْ

هــذا ،وقد ناقش جممع الفقه اإلسلامي بعض ظواهر الفتوى وما يتعني

فعــل�ه يف اإلفت�اء ،وذل�ك يف دورت�ه احلادي�ة عشرة ،وأصــدر ق�رار ًا تضمن
التوصيات التالية:

( )1احل�ذر م�ن الفتاوى التي ال تس�تند إىل أصل رشع�ي ،وال تعتمد عىل أدلة
معتربة رشع ًا ،وإنَّام تس�تند عىل مصلحـ�ة موهومــة ملغـاة رشع ًا ،نابعـة

م�ن األهـواء ،والتأث�ر بالظروف واألح�وال واألع�راف املخالفة ملبادئ

وأحكام الرشيعة ومقاصدها .

( )2دع�وة القائمين باإلفت�اء م�ن علم�اء وهيئات وجل�ان إىل أخـ�ذ قرارات

وتوصي�ات املجام�ع الفقهي�ة بعين االعتب�ار ،س�عي ًا إىل ضب�ط الفتاوى
وتنسيقها وتوحيدها يف العامل اإلسالمي .
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( )3االقتص�ار يف االس�تفتاء على املتصفين بالعل�م وال�ورع ومراقب�ة اهلل
وج َّل .
َع َّز َ

( )4مراع�اة املتصدري�ن للفتيا لضوابط اإلفتاء التي ب َّينه�ا العلامء ،وبخاصة ما
ييل :

أ -االلتزام باألدلة الرشعية من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس وغريها
من األدلة الرشعية ،والتـزام قواعد االستدالل واالستنباط.
ب -االهتامم برتتيب األولويات يف جلب املصالح ودرء املفاسد .
ج -مراع�اة فق�ه الواق�ع ،واألع�راف ،ومتغيرات البيئ�ات ،والظروف

الزمانية التي ال تصادم أص ً
ال رشعي ًا .

د -مواكب�ة أح�وال التط�ور احلضاري ال�ذي جيمع بني املصلح�ة املعتربة
وااللتزام باألحكام الرشعية.
وه�ذه توصيات هلا صبغ�ة القرار لـم�ا فيها من ال�رأي الصائب واحلكم
جللل الذي به صالح الدِّ ين والدنيا أو خرابهما ،فتتعني
الرشيد ،يف هذا األمر ا َ

مراعاهتا يف أحوال املفتني اليوم ،ال سيام من قبل والة أمر املسلمني.
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الفرق بني الفتوى والقضاء:
تق�دَّ م تعري�ف الفت�وىَّ ،أمـ�ا تعري�ف القضاء لغـ�ة :فهو إح�كام اليشء

والفراغ منه ،كما قال الشاعر يرثي عمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه:
غ�ادرت بعـدَ ها
قضيت أمور ًا ُث َّم
َ
َ

بوائ�ج يف أكمــامـه�ا ل�م تُفت�ق
َ

فت بعدَ ك ٍ
دواه خافي ًة كامن ًة .
أي:
أحكمت أمور ًا وأمض ْيتَها ،وخ َّل َ
َ
ويقال :هو فصل األمر عىل التامم ،من قولك :قضاه ،إذا أمته وقطع عمله،

ومنه قوله تعاىل ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [األنعام ،]2 :أي :فصل احلكم به.

وي�أيت القض�اء بمعنى إمض�اء احلكم كما قال س�بحانه ﴿ :ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ[ ﴾ ...اإلرساء ،]4 :أي :أمضيناه وأهنيناه ،وسمي القايض بذلك

ألنَّـه يميض األحكام.

كم�ا ي�أيت بمعنى اإلجي�اب كما يف قول�ه تع�اىل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﴾ [اإلرساء.]23 :

وللقضاء تعريفات اصطالحية خمتلفة بحسب استعامله يف معانيه اإليمانية

والفقهية واألصولية.

 الزاهر يف غريب ألفاظ اإلمام الش�افعي أليب منصور األزهري ،550 :والفروق يف اللغة
أليب هالل العسكري ص . 215
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ع�رف يف مقام اخلصوم�ة بأنَّه :فصل اخلصومة بين خصمني بحكم اهلل
ف ُي َّ

تعاىل.

ويقال أيض� ًا :بأنَّـه صفة حكمية توجب ملوصوفها نفوذ حكمه الشرَّ عي،

ول�و بتعدي�ل أو جتري�ح ال يف عم�وم مصال�ح املس�لمني  . .ويق�ال فيه غري
ذلك.

وسمي القضاء « حكم ًا » لما فيه من احلكمة التي توجب وضع اليشء يف

حمل�ه ،لكون�ه يكف الظامل عن ظلمه ،أو من إحكام الشيء بمعنى منعه ،ومنه:
حكمت اللجام للفرس ،ملنعه الدابة ،يقال :حكَّمت الرجل وحكمته وأحكمته

إذا منعته ،ومنه قول الشاعر:

س�فهاءكم
أبن�ي َحنِي َف� َة أحكِموا
َ

أن أغـضب�ا
إين
ُ
ُ�م ْ
أخ�اف عليك ُ

أي :امنعوهم.
عما
وهو بك ُِّل هذه املعاين خُيالف اإلفتاء الذي تقدَّ م تعريفه بأنَّـه :اجلواب َّ

يش�كل م�ن األح�كام  .إال أنَّـه يتفق مع�ه يف أنه حكم اهلل تع�اىلَّ ،
ألن القايض

الرشعي اليقيض إال بحكم اهلل َج َّل و َع َّز ،فالفتوى أعم موقع ًا وأخص لزوم ًا،
 رشح الغزي عىل متن أيب شجاع بحاشية الباجوري . 353/2

 حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري . 129/4

 انظر :كشاف القناع للبيهقي  ،285/6وحاشية ابن عابدين . 152/5

 الزاهر أليب منصور األزهري ص  ،551ومغني املحتاج للخطيب الرشبيني . 372/4
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واحلك�م بالعك�س ،فبينهما عموم وخصوص مطل�ق ،جيتمعان يف كون كل
من املفتي والقايض يب ّينان حكم اهلل تعاىل ،وخيتلفان يف أمور كثرية :

أوهل�اَّ :
أن الفت�وى حمض إخبار ع�ن اهلل تعاىل يف إل�زام أو إباحة ،واحلكم

إخب�ار مآل�ه اإلنش�اء واإلل�زام ،أي التنفيذ مل�ا كان قبل احلكم فت�وى ،فاملفتي
ٌ
م�ع اهلل كاملرتجم م�ع القايض ،واحلاكم ينفذ ويميض بين اخلصوم ما كان قبل

ذلك فتوى.

ثانيه�اَّ :
أن كل م�ا يتأتى فيه احلك�م تتأتى فيه الفت�وى وال عكس ،فبينهام

عم�وم وخصوص من وج�ه ،جيتمعان يف احلك�م وينفرد كل واح�د منهام عن
اآلخر يف غريه.

وبي�ان ذلك َّ
أن العبادات كله�ا عىل اإلطالق اليدخلها احلك�م ألبتة ،إنام

تدخله�ا الفتيا فقط ،وضابطهَّ :
أن ما كان متعلق ًا بمصالح اآلخرة ال يدخله إال

الفتوى ،بخالف ما كان متعلق ًا بمصالح الدنيا فيدخله احلكم ،فليس حلاكم أن

حيكم أن هذه الصالة صحيحة أو باطلة ،لكن له أن يفتي بذلك.
 هتذيب الفروق للشيخ حسني مالكي . 96/4

 ق�ال الق�رايف يف اإلحكام ص  :43مثال احلاكم واملفتي مع اهلل تعاىل مثال قايض القضاة
ي وليّ ش�خصني ؛ أحدمها نائبه يف احلكم ،واآلخر ترمجان بينه وبني األعاجم ،والرتمجان
جي�ب عليه اتب�اع تلك احلروف والكلامت الصادرة ع�ن احلاكم ،وخيرب بمقتضاها من

غير زيادة وال نق�ص ،فهذا هو املفت�ي ،جيب عليه اتب�اع األدلة بعد اس�تق رائها وخيرب
اخلالئق بما ظهر له منها من غري زيادة وال نقص إن كان املفتي جمتهد ًا ،وإن كان مقلد ًا
كما يف زماننا فهو نائب عن املجتهد يف نقل ما خيص إمامه ملن يستفتيه ،فهو كلسان

إمامه واملرتجم عن جنانه . ...ا هـ
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ثالثه�اَّ :
أن الفتوى ال إل�زام فيها قضاء ،وإن كانت ملزم�ة ديانة ،إذا ركن
إليها املس�تفتي ،وإال فله أن جيدد االس�تفتاء ويسأل أكثر من م ٍ
فت حتى يتّضح
ُ
َ
له احلكم ويقوى لديه الدليل ،وعندئذ جيب عليه العمل ،بينام ال تكون الفتوى
ملزمة للمس�تفتي وال للقايض إذا مل يركن إليه�ا .بخالف القضاء فإنَّه لـام كان

لفصل اخلصومة بني النَّاس ،وجب أن يكون ملزم ًا لئال يتمادى ا َّللجاج.

رابعه�اَّ :
أن الفت�وى ال ترف�ع اخللاف ،فللمفت�ي اآلخ�ر إذا رأى غري ما

الـمدرك،
رأى األول أن يفت�ي بخالفه ،ولكن ال بمجرد التش�هي ،وإنما ّ
بقوة ُ
ووض�وح الربهان ،وهذا بخلاف القضاء ،فإنَّـه يرفع اخللاف ،ويتعني قطع
اخلصومة به ،وإن كان يف املسألة خالف.

أن الفت�وى عامة للمس�تفتي وغيره ،فيصلح ّ
خامس�هاَّ :
ل�كل من كانت

نازلت�ه متح�دة مع واقع�ة الفتوى أن يعم�ل بالفتوى الس�ابقة ،ألن الفتيا رشع

ع�ام ،لكوهنا إخب�ار ًا عن حك�م اهلل تعاىل ،بخلاف القضاء فإن�ه يعالج قضية
جزئي�ة خاصة التتعدى غري اخلصمين ،ولو كانت اخلصوم�ة الثانية كاألوىل،
الختالف مالبسات القضاء بني واقعة وأخرى.

سادسهاَّ :
أن القضاء ال بد فيه من تولية من ويل األمر مع توافر رشوطـه،

بخالف الفتوى فإهنا تكون لصاحب األهلية ولو لم َّ
يول ؛ ألهنا حمض إخـبار

ع�ن حكم اهلل تعاىل الذي ارتضـاه لعـب�اده ،والـمنـوط إبالغـه بالعلمــاء:

﴿ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﴾ [األحزاب:

.]39
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س�ابعهاَّ :
أن القايض اليقيض إال ل َفصل النزاع ،وال يقيض لنفس�ه ،وال

مل�ن ال تقبل ش�هادته له كالول�د والوالد ،وال عىل ع�دوه ،بخـالف املفتي يف

كل ذلك.

ثامنهاَّ :
أن الفتوى تكون بالقول ،والفعل ،واإلقرار ،واإلش�ارة ،بخالف

القضـاء فإنَّـه اليكون إال بالقول الرصيح.

ولـم�ا بينهما من الف�رق ،فإنَّـه ال يغني أحدمها عن اآلخ�ر ،فال بد للبلد
م�ن م ٍ
ٍ
نص عىل ذلك اإلم�ام الغزايل رمحه اهلل
ف�ت كم�ا ال بد هلا من
قاض ،كما َّ
ُ

تع�اىل حيث قال « :ال يس�تغنى ع�ن الفقيه املنصوب يف الناحي�ة بالقايض ،فإن
الق�ايض مل�زم من رفع إلي�ه عند التن�ازع ،واملفت�ي يرجع إليه املس�لم يف مجيع

أحواله العارضة» .

وهـذا ما عليه عمل األمة من العصور األوىل ،يف كل بلد.

 انظ�ر :الف�روق للق�رايف  ،98-89/4وللق�رايف أيض ًا كت�اب خاص لبي�ان الفرق بني
الفتي�ا والقضــاء اس�ــمه « :اإلحـ�كام يف متييز الفتـاوى ع�ن األحـكام وترصفات

القـايض واإلمـام » ،مطبوع بتحقيق الش�يخ عبد الفتاح أيب غدة ،فانظره وال س�يما

ص  ، 45-43وإعلام املوقعين ع�ن رب العاملني الب�ن القي�م  ،83/1وأصول الفتيا

والقض�اء يف املذه�ب املالك�ي للدكت�ور حمم�د ري�اض ص  ،187-186وامل وافق�ات

للشاطبي  ،246/4وبدائع الف وائد البن القيم . 22/4
 كام يف املنثور يف ق واعد الفقه للزركيش ً 34/1
نقال عن كتاب هنج الرشيعة للغ زايل .
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متيز الفتيا عن التعليم:
ُّ
تتميز الفتيا عن التعليم من وجوه عدة ،منها:
َّ -1
أن الفت�وى كام تقدم م�ن تعريفها :جواب حديث ألمر حديث .أو ما

يعرب عنها باجلواب عن النازلة ملعرفة حكم اهلل تعاىل فيها .

أ َّم�ا العل�م فإنَّه ال يلزم من نرشه وبيانه أن تك�ون هناك نازلة ،إذ قد يكون

طرح ًا ملس�ائل افرتاضية ،أو رشح ًا ملس�ائل حادثة يف مقام التعلـيم أو اخلطابــة
أو الدعــوة أو األمـر باملعروف والنهي عن املنكر .

َّ -2
أن الفتوى تس�تلزم مس�تفتي ًا بعينه يطرح مسألة يريد جواهبا ،بخالف

العلم فإنَّـه قد يكون مع طالب العلم خاصة ،وقد يكون مع مجاعة من النَّاس،

أو أمة متفرقة يف األمصار والبلدان والدول ،من خالل قناة فضائية ،أو أجهزة
إذاعية ،من غري طرح سؤال ،بل لبيان العلم وتثقيف النَّـاس.

َّ -3
أن الفتوى قد تكون متعينة عىل شخص ال عذر له برتكها إذا مل يوجد

من هو أكفأ منه ،أو كان ملزم ًا هبا نظام ًا ،س�واء كان الس�ائل أه ً
ال للعلم أم غري

أهل ،بخالف نرش العلم ،فإنه ال يتعني عليه بذله إال ملن هو أهل له ،وإذا خيش

من عدم بذله إضاعته ،ومل يوجد أحد غريه يقوم بمثله.

َّ -4
أن العل�م ال يقتصر على بيان األح�كام الرشعية ،بل يش�مل العربية

واألصولي�ة واملهني�ة ،والدنيوي�ة وغريه�ا ،أما الفت�وى فال تك�ون إال يف أمور
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الشرع وأصول الدين والعربية ونحوها مما خيدم الواجبات الدينية ،كام س�يأيت
بحثه يف جمال اإلفتاء.

ضامن املفتي:
إذا رك�ب أحد الش�طط وحتامق فأفتى وهو ليس أهل ً
ا للفتوى ،يكون قد

ارتك�ب كبيرة لتقوله عىل اهلل تعاىل بغير علم كما تقدَّ م ،لك�ن هل يضمن إذا

ترتب عىل فتواه هالك يشء ،أو فوات حق؟

الذي ذهب إليه أبو إسحاق اإلسفرايني َّ
الشافعي أنَّـه ال يضمن يف هذه

احلـال�ة ؛ َّ
ألن املس�تفتي قرص يف اس�تفتائه وتقليده من ليس أهل ً
ا  ،وكان

الواجب عليه أن يبحث وال يسأل إال من يثق بعلمه ودينه ممن اشتهر بذلك،

ألن اهلل تع�اىل إنم�ا أوجب الرجوع إىل أه�ل العلم ،وهذا لي�س منهم ،وقد

إن هـذا العلم دي�ن فانظروا
كان حمم�د ب�ن سيرين رمحه اهلل تع�اىل يق�ولَّ « :

عم�ن تأخـذون دينك�م »  ،وهذا مل ينظر ومل يتحر ،ول�و كان يتعلق بدنياه
َّ

لتحرى وبحث ومل يقدم عىل يشء حتَّى يتيقن النجاح ،وكما قال اإلمام عيل
ريض اهلل تعاىل عنه:

ِ
ـ�ن ب�ك ُِّل رز َّيـــ�ة يف مـال�ه
َفط ٌ

وإذا أصي�ب بدينـ�ه ل�م يفط�ن

 أدب املفتي واملستفتي  ،46/1وإعالم املوقعني . 225/4
 أدب املفتي واملستفتي  ،46/1وإعالم املوقعني . 225/4
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ف�كان جدي�ر ًا ب�ه الضياع لتقصيره َّ
ف�إن اهلل تعاىل يق�ول ﴿:ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ [النساء.]83 :

وهـ�ذا مل ي�رده إىل أويل األم�ر ف�كان مفرط� ًا يف حق�ه ،وكان الل�وم عليه

لتقصيره ،بخالف ما إذا كان من أهـل الفتيا فأخطأ ،فإنَّـه يضمن عىل ما قرره

أبو إسحاق اإلسفراييني.

غري َّ
أن اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل استشكل ما قرره الشيخ أبو إسحاق

من تضمينه يف هـذه احلالة ،بحجة أنه ليس يف الفتوى إلزام وال إجلاء.

والذي أراه َّ
أن الضمان يف احلالة األوىل أجـدر منه يف احلالة الثانية ،لتعديه

العام�ي قد يكون
وتصدِّ ي�ه لـما ليس هـ�و بأهـل له ،ولعل
بإضلال النَّ�اسَ ،
َّ

معـ�ذور ًا عندما حيس�ن به الظن لكونـ�ه متحلي ًا بحلية العلماء ،أو مرتبع ًا حم ً
ال

ال يشغل مثله إال العلامءُّ ،
ويدل لضامنـه ما أخرجه البيهقي واحلاكم من حديث

ب
عم�رو بن ش�عيب عن أبيه عن ج�ده أنه � قالَ «:م ْن تط ّب�ب ومل يكن بال ِّط ِّ
معروف ًا فأصاب نَـ ْفس ًا فما دوهنا فهو ضامن » .

حيمل الطبيب
وقد صدر قرار من جممع الفقه اإلسلامي رق�م (ّ )142

الضمان يف مثل هـذه احلالة ،فإذا ضمن الطبيب ،فاملفتي أجدر بالضامن منه،
إذ ليس�ت األب�دان بأوىل يف الضامن من األديان ،فطبي�ب األديان أخطر فتك ًا

 املجموع لإلمام النووي . 46/1

 البيهق�ي يف الكبرى  ،141/8واحلاك�م يف املس�تدرك  212/4وصحح�ه على رشط
الشيخني ،ووافقه الذهبي ،واللفظ للبيهقي.
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م�ن طبيب األبدان ،فإن خطر ذاك قد يكون متعدي ًا بخالف هذا ،فإن خطره

قارص غالب ًا .اهـ

احلجر
فلذل�ك ينبغ�ي اجلزم بتضمين املفتي اجلاه�ل ،فالضمان أوىل من ْ

الذي قرره السادة األحناف يف املفتي املاجن ،وهو الذي يعلم الناس احليل ،أو

يفتي عن جهل ،فقد جاء عن أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل أنه كان ال ُي ْج ِري احلجر
إال عىل ثالثـة :املفتي املاجن ،والطبيب اجلاهل ،واملكاري املفلس.

واحلج�ر يف نظر الشرَّ ع أش�د م�ن الضامن ،ألنَّـ�ه تقييد حلريـة الش�خص

وملكيته ،بخالف الضامن فإنَّـه غرم يسري رسعان ما يذهب أثره.

ِ
الكفء فإنَّـه بعدم الضامن أجـدر ،إذ ال يفتي إال بعد بذل
بخالف املفتي

اجله�د يف اس�تنباط احلكم ،ف�إن أصابه فذلك فض�ل اهلل تعاىل علي�ه ،وإال فقدْ

َع َ
احلاك�م فأصاب فله أج�ران ،وإذا
�ذره اهلل تع�اىل كما ق�ال �  « :إذا اجتهد
ُ
اجته�د فأخط�أ فله أجر »  ،فأثبت له َّ
الش�ارع احلكيم أجر ًا م�ع خطئه مادام

رصح به
أنه أهل للحكم ،وقد بذل وس�عه يف االجتهاد إلصابة احلق ،وهذا ما ّ

السادة املالكية ،فقد قرروا َّ
أن املفتي املجتهد ال يشء عليه إذا أتلف شيئ ًا بفتواه،
َّ

أ َّمـا غري املجتهد فيضمن إن نصبه السلطان أو نائبه للفتوى ألهنا كوظيفة عمل
قّص�رّ فيه�ا ،وإن ل�م يكن منتصب� ًا وهو مقلد فف�ي ضامنه قوالن  ..واملش�هور

 بدائ�ع الصنائع للكاس�اين ، 169/7واملبس�وط للرسخسي  ،157/24والبحر ال رائق
رشح كنز الرقائق . 88/8

 تقدّم خترجيه ص . 32
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ع�دم الضمان ،واس�تظهر الدس�وقي أنَّـه إن قّص�رّ يف مراجع�ة النقول ضمن،
وإال فال. 

احلكم التكليفي للفتوى:
الشرَّ يع�ة اإلسلامية متكامل�ة تُعن�ى باحلي�اة الدني�ا ،واآلخ�رة ،واإليامن

والعب�ادات واملعاملات ،كام تُعنى باألخلاق والقيم ،واملس�لمون حمكومون

هب�ذه الرشيع�ة اخلالدة التي أنزهلا اهلل تعاىل لعب�اده ،وفرضها عليهم لتحقق هلم
مصالح الدنيا واآلخرة ،وأوكل بياهنا لرس�وله � الذي تركنا فيها عىل بيضاء

نقي�ة ،ليلها كنهارها ،اليزيغ عنها إال هال�ك ،وجعل بياهنا من بعده خللفائه يف
الرسالة ،وهم العلامء العاملون العدول ،الذين هم ورثته يف البيان والتبليغ كام

إن العلماء ورثة األنبي�اء ،وإن األنبياء لم يورثوا
ق�ال عليه الصالة والسلامَّ «:

دينار ًا وال درمه ًا ،إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ ٍّ
بحظ وافر » .

فالعلماء ه�م األمن�اء عىل ه�ذه الرشيعة يف بياهن�ا والدعوة إليه�ا ؛ لذلك

أوج�ب اهلل تع�اىل عليهم البيان كما قال س�بحانه ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ [ آل عمران.]187 :
 حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري. 444/3

 أخرج�ه أب�و داود يف العل�م ،ب�اب احل�ث عىل طلب العل�م برق�م  ،3641والرتمذي يف
العل�م ،باب ما ج�اء يف فضل الفقه على العبادة برقم  2681من حدي�ث أيب الدرداء

ريض اهلل تعاىل عنه.
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وأوجـب عىل النَّـاس أن يرجــعـوا إليهم عند احلاجـــة فقال ﴿:ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [ األنبياء.]7 :

رجع إليهم لبي�ان الرشع ،فكان فرض ًا عىل
لذل�ك ال ب�د لألمة من علماء ُي َ
الكفاية أن يوجد يف كل بلد م ٍ
فت يبني للنَّـاس ما نزل هبم ،وما هيمهم يف رشع
ُ

رهب�م ،ألهن�م متعبدون هبـ�ذا الشرَّ ع عقيدة وس�لوك ًا ،عب�ادة ومعامل�ة ،مادي ًا

واجتامعي ًا ،صحة وسق ًام ،سفر ًا وحرض ًا ،سل ًام وحرب ًا.

نصوا عىل أنه جيب أن يكون يف كل بلد
وهـذا ما قرره علماء اإلسالم فقد ّ

م�ن يفت�ي للناس يف أمر دينه�م كام قال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل يف س�ياق
تع�داده ف�روض الكفاي�ة « :ومن فروض الكفاي�ة القيام بإقام�ة احلجج وحل
املش�كالت يف الدِّ ي�ن وبعلـوم َّ
الش�ـرع كالتفسير واحلديث والف�روع بحيث

يصلـ�ح للقضـ�اء  » ..ورصح يف املجم�وع َّ ... « :
ب�أن اإلفتاء ف�رض كفايـة،
وأنَّـه إذا استفتي وليس يف الناحية غريه تعني عليه اجلواب » .

وقال إبراهيم اللقاين :فإن مل يكن يف ال ُق ْطر متأهل له إال واحد تعني عليه،

وإن كان في�ه غريه فهو فرض كفاية يتوجه اخلط�اب به عىل اجلميع ابتداء ،فإذا
قام به البعض س�قط وجوبه عن الباقني  .وفروض الكفاية إن مل يقمها النَّـاس

بأنفس�هم تعينّ عىل ويل األمر أن ُيعني َم ْن يقوم هبا كما يعني القضاة ونحوهم،

وإن كان هن�اك َم ْن يقوم هبا من غري تعيين ،نظر ًا ألن الفتوى بيان للعلم الذي

 منه�اج الطالبني  ،258/3بتحقيق الباحث ،وبرشح�ه للخطيب الرشبيني ، 210/4
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أوج�ب اهلل تع�اىل عىل العلم�اء بيانه كما تقدَّ م ،فإن على ويل األمر مع ذلك أن
يتصف�ح أح�وال املفتني ،فمن كان يصلح للفتوى أق�ره عليها ،و َم ْن مل يكن ِمن

أهله�ا منع�ه منه�ا ،وأوعده بالعقوب�ة إن مل ينت�ه عنها ،كما ق�رر ذلك اخلطيب
البغ�دادي ،قال « :والطريق لإلم�ام إىل معرفـة أحوال من يريد نصبه للفتوى:

أن يسأل عنه أهل العلم يف وقته ،واملشهورين من فقهاء عرصه ،ويعول عىل ما

خيربونه عن أمره » .

الح ْجر على املفت�ي املاجن كام
الس�ـادة األحناف م�ن َ
وه�ذا م�ا ق�رره َّ


رصح العلامء بأنَّـ�ه إن مل يوجد يف البالد عال�م يبينّ رشع اهلل
تق�دَّ م  ،وق�د َّ

تع�اىل و ُيس�تفتى عند حلول الن�وازل ،وجب عىل س�اكنها أن يرحل إىل بلدة
فيها علماء ليتعلم ُث َّم يعود إىل بلده ،كما أمر اهلل تعاىل عباده بذلك بقوله:

﴿ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ [التوب�ة،]122 :

وال ري�ب َّ
أن ه�ذا القول وجيه إذا مل يؤد إىل ترك البالد للكفار ؛ ألن املس�لم

مكل�ف بعبادة اهلل تعاىل ،وال يتعبد يف هذه احلياة إال برشعه ،وال س�بيل ألن

يع�رف رشع�ه إال عن طريق العلماء والتعلم منهم ؛ ألنَّ�ه إن تعبد أو تعامل

بغري هدى كانت عبادته باطلة ،ومعاملته فاسدة لقوله �َ «:م ْن عمل عم ً
ال

أمرنا فهو َر ٌّد » .
ليس عليه ُ
 الفقيه واملتفقه . 54/2

 ص . 52

 م واهب اجلليل . 139/2

 أخرجه مسلم من حديث عائشة ريض اهلل تعاىل عنها برقم . 1718
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ويف هذا يقول ابن رسالن رحــمه اهلل تعاىل:
ِ
فليس�أل
م�ن ل�م يك�ن يعل�م ذا

ِ
فلريح�ل
م�ن ل�م جيـ�د معلم� ًا

وم�ن أجل ذل�ك رحل كثري من العلماء لطلب العلم ،كام هو مش�هور يف

السالم يف سبيل ذلك
الرحلة يف طلب العلم ،بل لقد رحل نبي اهلل موسى عليه َّ

كما هو معل�وم ،ورحل الصحاب�ة والتابعون .وللمحدِّ ثني تأري�خ حـافــل يف

الرحــلة لطـلب العــلم ال خيفى.

نص العلامء عىل َّ
أن حكمه حينئذ حكم ما قبل
ف�إن لم يتيرس ل�ه ذلك فقد َّ

الصالح رمح�ه اهلل تعاىل ،وتبعـه اإلمام النووي
ورود الَّش�رَّ ع ،كما قرره ابن َّ

رمحـه اهلل تعاىل.

الصلاح « :وهذه مس�ألة فترة الرشيع�ة األصولي�ة  -أي عند
ق�ال اب�ن َّ

األصوليني  -والصحيح يف ك ُِّل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد.» ...

َّ
�م
اس�تدل لذل�ك بحديث حذيفة ب�ن اليامن ريض اهلل تع�اىل عنه أنه �
ُث َّ

ق�الُ « :ي�درس اإلسلام كم�ا ي�درس ويش الث�وب حتَّ�ى ال يدرى م�ا صيام
وال صالة وال نس�ك وال صدقة ،ول ُيرسى عىل كتاب اهلل تعاىل يف ليلة فال يبقى

 أف�رد اخلطيب البغدادي رمحه اهلل تعاىل هذا املوضوع بمؤلف حافل اس�مه « :الرحلة يف
طلب احلديث » ،وهو مطبوع.

 فتاوى ومسائل ابن الصالح . 41/1
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يف األرض منه آيـة ،وتبقى طوائف من النَّـاس؛ الشيخ الكبري والعجوز الكبرية
يقولون :أدركنا آباءنا عىل هذه الكلمة :ال إله ال اهلل فنحن نقوهلا ،فقيل حلذيفة:

فما تغني عنهم :ال إله إال اهلل ،وهم ال يدرون ما صالة وال نسك وال صدقة ؟!
فقال حذيفة :تنجيهم ِم َن النَّار ،تنجيهم ِم َن النَّار ،تنجيهم ِم َن النَّار ».

حكم االلتزام بمذهب معني يف اإلفتاء:
تقدَّ مت اإلشارة إىل َّ
أن املفتي إ َّما أن يكون جمتهد ًا مطلق ًا مستقالً ،أو غري

ذلك ،فإن كان جمتهد ًا مس�تق ً
ال عندئذ ال يس�عه أن يقلد جمتهد ًا آخر ،لقاعدة:

« املجته�د ال يقل�د جمتهد ًا »  ،وعليه عندئذ أن يق�دم الفتوى من خالل ما
توص�ل إليه من القول بعد اس�تفراغ الوس�ع لتحصيل احلك�م الرشعي عىل

سبيل الظن.

ف�إن مل يك�ن هبذه املثاب�ة فهو جمته�د غري مس�تقل ،وهو املس�مى بمجتهد

الفتوى ،وقد تقدمت تقس�يماتـه ،وعليه عندئذ أن الخيرج عن أصول إمامـه ؛

ألنّه ليس جمتهد ًا حقيقي ًا كام تقدّ م تقريره .

�م قال :فعىل ه�ذا َم ْن عددناه من املفتين املقلدين ليس�وا مفتني حقيقة،
ُث َّ
 أخرج�ه اب�ن ماجه يف الفتن برقم  ،4049واحلاكم يف املس�تدرك  473/4وصححه عىل
رشط مسلم ،وأقره الذهبي.

 تبصري النجباء بحقيقة االجتهاد والتقليد واإلفتاء ملحمد إب راهيم احلفناوي ص.311
 بيان املخترص لألصفهاين  ،288/3وحاشية البناين عىل مجع اجل وامع. 383/2
 ص . 23
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لك�ن لما قا ُم�وا مقامه�م وأ ّد ْوا عنهم ُعدوا معه�م ،قال :وس�بيلهم أن يقولوا
مثالً :مذهب َّ
الش�ـافعي كذا أو نحـو هــذا ،وم�ن تـرك منهم اإلضافـة فهـو
اكتفاء باملعلوم من احلال عن الترصيح بــه ،قال :وال بأس بذلك.

وق�ال اب�ن القيم رمحه اهلل تع�اىل :إذا كان الرجل جمتهـ�د ًا يف مذهب إمام،

ول�م يكن مس�تق ً
ال باالجتهاد فهل له أن يفتي بق�ول ذلك اإلمام ؟ عىل قولني:
ومها وجهان ألصحاب الشافعي وأمحد:

أحدمه�ا :اجلـواز ،ويكون متبعه مقل�د ًا للميت ،ال له ،وإنام له جمرد النقل

عن اإلمام.

الث�اين :ال جيـ�وز ل�ه أن يفتي ؛ َّ
ألن الس�ائل مقلد ل�ه ،ال للميت ،وهو لم

جيتهـد له ،والسائل يقول له :أنا أقلدك فيما تفتيني بـه.

نعم ،إن كان غرض املس�تفتي معرفة حكم اهلل تعاىل ورس�وله � ليس

إال ،فهـذا يتعني عىل املفتي إذا تيقن ذلك احلكم أن جييبه بنحو ما س�أل ،وال

يسعه غري ذلك.

أ َّمـا ْ
إن س�أله عن معرفة ما قاله اإلمام الذي ش�هر نفس�ه باتباعه وتقليده

دون غريه من األئمة ،فإنَّـه يتعني عليه بيان ذلك إن عرفه وتيقنه ،وال حيل له أن

متقوالً عليه.
ينسب إليه القول إال أن يعلم يقين ًا أنه قوله ومذهبه ،وإال كان ِّ
 املجموع . 45/1
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الصواب
ترجح عنده وما يعتقده تعينَّ عليه أن جييبه بام ظنه َّ
عما ّ
فإن سأله ّ
بع�د بذل جهده واس�تفراغ وس�عه ،ولك�ن ال يكون كذل�ك إال إذا كان من

أه�ل الرتجيح ،وإن كان مقل�د ًا ،لكن عنده ملكة املوازنة بين األدلة وترجيح
مايس�تحق الرتجيح منها من غريه ،كام يكون من مرجحي املذاهب وأصحاب
الس�ادة الش�افعية وآخري�ن،
االختي�ارات كاإلم�ام اخلط�ايب والن�ووي عن�د َّ

والقاضيني أيب يعىل وأيب عيل بن موس�ى من احلنابلة ،وأيب يوس�ف وحممد من
احلنفية ،وأشهب وابن عبد احلكم وابن القاسم وابن وهب من املالكية .

ْ
فإن لم يكن أه ً
ال لذلك مل يسعه أن جييب ،بل عليه أن يسند القول لصاحبه،

فإن شاء أخذ به ،وإن شاء استفتى غريه.

ُث َّم ْ
إن كان املفتي متمكن ًا من حفظ املذاهب أصوالً وفروع ًا وقيود ًا جاز له

أن يفتي الس�ائل باملذهب الذي سأل عنه ،ولو مل يكن مذهبه ؛ ألنَّـه يف احلقيقة
ناق�ل لـما حيف�ظ ،وعليه العهدة فيما نقل ،ورشط ذل�ك أن ال يتتبع له رخص

الفقه�اء ،أو أن ُيركِّ�ب من جمم�وع األقوال قوالً يف ظاهره الصحة وهو فاس�د
الـم َّجـان:
عند اجلميع من حيثيات خمتلفة ،كما قال بعض ُ

َ
أح َّ
النبي�ذ وشرُ ْ َبـ� ُه
العراق�ي
�ل
َ
ُّ
والسك ُْر
الـم َ
وقال :حرامان ُ
دامـ ُة ُّ
�ان و ِ
ِ
احدٌ
�ازي :الشرَّ َ ا َب ِ َ
وقال احل َج ُّ
فح َّ
اخلم�ر
�ل لن�ا م�ن بين قوهلما
َ
ُ
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ٌ
فمث�ل هذا
فس�وق ب�ل زندقة ،ولذل�ك قال بعضه�م يف ضابط رشط نقل

األقوال والتلفيق بينها:

وترك�ب
عـ�دم ال َّت َت ُّب� ِع رخص� ًَة
ٌ
ٍ
ُ
يق�ول هب�ا أحـ�د
حلقيق�ة م�ا أن
وك�ذاك
رجـح�ان املقل�د يعتق�دْ
ُ
ٍ

وحلاج�ة تقــيي�دُ ه ت�م الـع�دد

وهذا ما قرره القرايف يف الذخرية ً ،
نقال عن الزنايت حيث قال:
« جيـ�وز تقلي�د املذاه�ب يف الن�وازل واالنتقال من مذه�ب إىل مذهب

بثالثـة رشوط:

 -1أن ال جيم�ع بي�ن المذهبين عل�ى ٍ
صفة تخالف اإلمج�اع ،كمن تزوج

بغري صداق وال ويل وال شهودَّ ،
فإن هــذه الصـورة مل يقل هبا أحــد.

 -2أن يعتق�د فيم�ن يقلده الفضل بوص�ول أخباره إلي�ه ،وال يقلده رمي ًا

يف ِعمايـة .

 -3أالَّ يتتبع رخص املذاهب .
ُث َّم قال :واملذاهب كلها مسالك إىل اجلنة ،وطرق إىل السعادة ،فمن سلك

منها طريق ًا وصله » .اهـ

 تبصري النجباء للحفناوي ص . 270

  ،140/1ونحوه يف الف واكه الدواين . 356/2
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واس�تثنى بعضهم ما ينتقض فيه حكم احلاكم ،فال جيوز تقليد املذاهب

املختلف�ة في�ه ،وه�ي خمالفة اإلمج�اع أو القواع�د ،أو النص أو القي�اس اجليل،

املجموعة يف قول بعضهم:

حاك�م يـوم� ًا بأربع�ة
إذا قضى
ٌ

ٌ
منتق�ض م�ن بع�د إب�را ِم
فاحلك�م
ُ
ٍ
وقاعـــدة
نــص وإجـمـــا ٍع
خالفُ ٍّ
جيل دون إيــــهــا ِم
كذا
ٌ
قيـــاس ٌّ

جمــال اإلفـتاء:
اإلفتاء أوسع جماالً من القضاء كام تقدَّ م ،فهو يدخل يف مجيع جماالت الدِّ ين

أص�والً وفروع ًا ،من عقائ�د ،وعبادات ،ومعامالت مادية وأرسية ،وسياس�ية
وعسكرية ،سل ًام وحرب ًا  ..ويف النصوص الرشعية تفسري ًا وحديث ًا ،وذلك َّ
ألن
ٍ
مفردات
الفت�وى إخبار عماَّ يش�كل من األم�ور الرشعية  ..ومجيع ما ذك�ر من
للَّش�رَّ ع فيه�ا أحكام تنظمها كام تق�دَّ م عن إمام احلرمني حي�ث قال :ال يفرض

وق�وع واقع�ة مع بقاء الرشيعة بين ظهراين محلتها إال ويف الرشيعة مستمس�ك

بحكم اهلل تعاىل فيها . ...

واملفت�ي يبني ه�ذه األحكام نص ًا أو اجته�اد ًا ،وال مندوحة له يف االعتذار
 كما يف الذخرية . 140/1
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ع�ن اإلجاب�ة إذا تعين�ت عليه كما تق�دَّ م ،يف أي جمال يطلب في�ه بيان رشع اهلل

تع�اىل وه�و يعلمه َّ
ألن الناس قد التجؤوا إليه بمقتضى أمر اهلل تعاىل هلم ،وهو
مكلف بالبيان كام تقدَّ مت اإلشارة إليه.

وهل�ذا اتس�عت دائرة الفتوى عن�د املفتني يف املجاالت كله�ا ،حتى أدخل

فيها بعضهم املسائل اللغوية كام فعل مجال الدين ابن مالك يف مؤلف خاص له

اس�مه « الفتاوى النحويـة » .وكتب النوازل والفتاوى الشرَّ عية تعج بمختلف
القضايا يف كل مذهب ال سيما مذهب اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل تعاىل كام

يف املدونة من رواية ابن القاسم ،والعتب َّية ملحمد العتبي القرطبي (ت  255هـ)
التي خلصها بعد ذلك أبو الوليد ابن رشد اجلد (ت  520هـ) ،واملعيار املعرب

للونرشييس ،ونوازل الربزيل ،وفتاوي ابن رشد ،وغريها كثري  .ومجيعها مسائل
وفتاوى عن خمتلف أبواب الفقه واألمور الشرَّ عية.

الس�ادة َّ
الش�افعية كما يف الفت�اوى الكربى البن حجر
ومث�ل ذلك عند َّ

اهليتمي ،وفتاوى الس�بكي ،وفت�اوى ابن الصالح ،والنووي ،والس�يوطي،

وباقشير احلرضم�ي ،وحمم�د بن أمح�د األهدل اليمن�ي ،وحممد بن س�ليامن

الكردي.

الس�ـادة األحن�اف كفتاوى قاضيخ�ان اهلندي ،وفتاوى
ومثل ذلك عند َّ

دار العل�وم الديوبندية ،والفتاوى الظهريي�ة ،والفتاوى الكربى لإلمام الصدر
الكبري (املتوىف شهيد ًا سنة  536هـ ) وغريها.
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الس�ــادة احلنابلة كـ « الفتاوى الكربى» للش�ـيخ احلافظ
ومثل ذلك عند َّ

أحـمد بن عبد احلليم ابن تيمية ،وهي من أشهر املؤلفات يف هذا الباب اليوم،
لكثرة انتشارها وشمول أبواهبا.
ومث�ل ذل�ك عن�د األئم�ة املحدثني فله�م فت�اوى حديثية ك�ـ « األجوبـة
املرضية » للسخاوي ،و« الفتاوى احلديثية » البن حجر اهليتمي.
السادة الصوفية كفتاوى اإلمام الغزايل املسامة  « :األجوبة
ومثل ذلك عند َّ

الغزالي�ة ع�ن األس�ئلة الصوفية » ،وفت�اوى ابن العامد األقفهسي ت  808هـ
املسامة « :كشف األرسار عام خفي عن األفكار » ،وفتاوى عبد الغني النابليس
والسـلمي ،وغريهم كثري.
(ت  1143هـ)ُّ ،
وللعلماء املعارصين فت�اوى خمتلفة فكري�ة وطبية واقتصادي�ة ورشعية..

ومنه�ا فتاوان�ا الشرَّ عي�ة التي تص�در تباع� ًا يف دائرة الش�ؤون اإلسلامية ،

وكلها تدور يف فلك اإلجابة عماَّ أش�كل من أمر الدين أو الدنيا ،أو علوم اآللة
اخلادمة للعلوم الرشعية التي ُيس�أل عنها الع�امل كام فعل اإلمام ابن مالك يف
فتاواه اللغوية حيث أجاب عن مس�ائل مش�كلة يف احلديث الرشيف ،ومثله

السيوطي أفتى كثري ًا يف مسائل النحو واللغة كما يف كتابه احلاوي.
 وتقع إىل اآلن يف أربعة عرش جملد ًا يف مجيع أب واب الفقه ،وقبلها اإليامنيات.

 الفتاوى النحوية وما ضم إليها  296-269/2من احلاوي.
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َّ
فـ�دل ذل�ك كله على َّ
أن الفـتوى أعـم مـ�ورد ًا ،وأخـ�ص متعلـقـ ًا ،

وهذا مما هو معلو ٌم لدى العلامء.

اإلفتـاء اجلزئي:
جتـ�زؤ أهلي�ة اإلفتاء أم�ر يقتضيه ح�ال األمة العلم�ي قدي ً
ـما وحــديث ًا،

حيث َّ
إن األهـلية الكامـلة التي جيب أن تكون يف املجــتهد املطـلق ،ال تتوافر
يف كل زم�ان وم�كان ،ولذل�ك كان النزاع قوي� ًا يف بقاء االجته�اد بعد القرون
األربع�ة األوىل ،وهذا الق�ول وإن كان مدحـوض ًا يف اجلـملة ؛ ألنَّــه ال جيـوز

أن ختـل�و األرض م�ن قائم هلل باحلج�ة يف كل وقت ودهر وزم�ان ومكان ،كام

قرره األصوليون  ،وكما ر َّده اإلمام السيوطي رمحه اهلل تعاىل يف سفر مستقل

أسماه « :ال�رد عىل م�ن أخل�د إىل األرض ،وجه�ل أن االجته�اد يف كل زمان
ف�رض » إال َّ
أن الشروط الثقيلة التي اشترطت يف االجته�اد املطلق أو املقيد،

وهي رشوط يكاد يكون االتفاق قائ ًام عليها كام تقدَّ مت اإلشارة لذلك  ..جتعل

يف األم�ر عسر ًا كبري ًا م�ن حيث الواقع ،فق�د يتعذر حتصيل تل�ك الرشوط يف
اجلملة ،فال س�بيل إليها وذلك ُيفيض إىل انقطاع االجتهاد ،وهو ممنوع كام تقرر

آنف� ًا ،فتعين القول بتجزؤ االجتهاد واإلفتاء ،وهذا ما تش�هد ل�ه عموم األدلة
يف االجتهاد كقوله س�بحانه ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ [التوب�ة،]122 :
 أي أن موردها الرشع وآالته عموم ًا ،ومتعلقها بالسؤال.

 إرشاد الفحول للشوكاين ص . 423
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وه�و احل�ال ال�ذي كان علي�ه أم�راء رس�ول اهلل � ومبعوثوه ،وح�ال بعض
الصحاب�ة ريض اهلل تع�اىل عنه�م أمجعني .فق�د كان أفرضهم زي�د ًا ،وأقضاهم

عل ّي ًا ،وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ ًا ريض اهلل تعاىل عنهم.

وهــ�ذا م�ا قرره أه�ل األص�ول وغريهم ،فقد ق�ال تاج الدين الس�بكي

رمح�ه اهلل تعاىل :والصحيح جـ�واز جتـزؤ االجـتهاد  .ق�ال املحيل :بأن حتصل
لبعض النَّـاس قوة االجتهاد يف بعض األبواب كالفرائض.

الرازي يف املحصول :واحلق َّ
أن صفة االجتهاد قد حتصل يف فن دون
وقال َّ

فن ،بل يف مسألة دون مسألة خالف ًا لبعضهم.

الصــلاح رحـم�ه اهلل تعاىل وق�ال :إنَّــه
وهـ�ذا ال�ذي مـ�ال إليـه اب�ن َّ

الصحـيح الذي عليه العمل ،وإليه مفزع املفتني مـن مــدد مـديدة  .اهـ

قل�ت :وه�و ال�ذي عليه عم�ل األم�ة اآلن ،فإنَّـهم يس�ندون كل مس�ألة
ُ

ألهلها املتخصصني يف فنها دون غريهم ،كام يف جممع الفقه اإلسلامي الدويل،

َّ
ف�إن أهل الط�ب يبحثون املس�ائل الطبية ويصوروهن�ا للفقهاء ،فيبين الفقهاء

احلكم بناء عىل تصور األطباء ،وليس بوس�ع الفقهاء أن يصوروا املس�ألة لعدم

ختصصه�م يف الط�ب ،وكذلك يف مس�ائل االقتص�اد ،واحلديث ،والسياس�ة،
والسلم واحلرب ،وغري ذلك.

 مجع اجل وامع برشحه للمحيل . 386/2

 كام يف منار أهل الفتوى للقاين ص . 175
 أدب املفتي واملستفتي . 33/1

65

غري أنَّـه ال يستقل غري الفقيه ببيان احلكم الشرَّ عي ،لعدم تأهــله للنظر يف

األدلة حظر ًا وإباحـ ًة ،ويف احلاجـة والرضورة ،وما تعم به البلوى وما ال تعم،
فتح هلا ،وما حيقق املصلحة العامـة أو يفسدها.
وما يكون بـه سدٌّ لذريعة أو ٌ
وكم�ا كان منهج املحدثني من قبل م�ع الفقهاء ،فقد كان املحدث يروي،
والفقي�ه ينتقي ،كام ق�ال األعمش أليب حنيفة :يا نعامن م�ا تقول يف كذا وكذا؟
ق�ال :ك�ذا وكذا ،قال :من أي�ن قلت؟ قال :أنت حدثتنا ع�ن فالن بكذا ،فقال
األعم�ش :أنتم يامعرش الفقهاء األطباء ونحن الصيادلة  .يعني َّ
أن الصيديل
خاص َّيت�ه ،فكذلك ال�راوي ي�روي احلديث
يع�رف ال�دواء ولك�ن ال يع�رف ِّ
واليدري داللته ،ومثله الطبيب يعرف الداء والدواء واليعرف احلكم الشرَّ عي

فيه ،ومثله االقتصادي أو السيايس أو املهندس أوغري ذلك ،فكل واحد يصور
للمفت�ي املس�ألة وعلى املفت�ي االجته�اد والبي�انَّ ،
ألن االجته�اد الفقهي من
خصائصه هو دون صاحب التخصص اآلخر.

 كما يف الثق�ات الب�ن حب�ان  ، 468/8والكامل يف ضعفاء الرج�ال البن عدي . 7/7

ور َّب حامل فقه ليس
ف�ر ّب حامل فقه إىل من هو أفقه منهُ ،
وه�ذا معنى قوله � ُ « :

بفقيه » أخرجه ابن حبان ،واحلاكم وصححه .
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اإلفـتـاء الجـماعي:
األص�ل يف اإلفتاء هو االجتهاد كما تقدَّ م ،وهي امللكة العلمية التي متكِّن

امل�رء م�ن الوصول ملعرفة احلكم الشرَّ ع�ي من دليله الظن�ي  ..وهذه امللكة كام
تك�ون يف الفرد فكذلك تكون مع اجلامعة ،ب�ل هي مع اجلامعة أرجى ،وأقرب

م�ا تكون للص�واب حلـديث « :ال جيـم�ع اهلل هــذه األمــة على ضاللة أبد ًا،
ويـ�د اهلل على الجماعة »  .أي معونته وتأييده س�بحانه هلم ،قال ابن األثري:
أي َّ
إن اجلامعة املتفقة من أهل اإلسالم يف كنف اهلل ،ووقايتُه فوقهم.

وق�د كان االجته�اد اجلامع�ي حاصل ً
ا من�ذ العصر األول ؛ عرص صدر

اإلسلام ،فقد ر ّبى النبي � أصحابه عليه كما يف قصة أرسى بدر ،واخلروج

ألحد ،ويف شأن أهل اإلفك وغري ذلك مما ال خيفى.

ونش�أ علي�ه الصحابة رض�وان اهلل تعاىل عنهم فامرس�وه بأنفس�هم يف أمر

اخلالفـة بعده � أليب بكرُ ،ث َّم من بعدهم ط َّبقـه عمر ريض اهلل عنه ،فكان إذا

نص من كتاب أو سنة مجع هلا أهل الشورى من كبار
نزلت به نازلة مل يبلغه فيها ٌّ
املهاجرين واألنصار ،ومش�يخة قريش ،كام يف قصة طاعون َع ْمواس ،وس�واد

 أخرج�ه احلاكم يف كتاب العلم من املس�تدرك  115/1م�ن حديث ابن عمر ريض اهلل
تعاىل عنهام  ،وساق له الذهبي ش واهد بعد أن توقف فيه ،وعزاه السخاوي يف املقاصد

احلسنة ص  460ألمحد يف مسنده والط رباين يف الكبري بلفظ « :سألت ريب أن ال جتتمع

أمت�ي على ضالل�ة فأعطانيها » قال :وه�و حديث مش�هور املتن ،ذو أس�انيد كثرية،
وش واهد متعددة يف املرفوع وغريه .اهـ.

 النهاية يف غريب احلديث . 293/5
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العراق ،واملس�ألة املشرتكة يف الفرائض ،وغري ذلك ،وسار التابعون وتابعوهم
يف كل عرص ومرص عىل هنج الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم.
واملس�ائل االجتهادي�ة التي أمجعت عليها األمة كثير ٌة جد ًا ،وهي من هذا

القبيل.

ولئ�ن كان االجته�اد اجلامع�ي يف العص�ور األوىل يقترص على أهل البلد
الواح�د ،فإن�ه اليوم أيرس م�ن ذي قبل ،لس�هولة االجتامع واالتص�ال وتبادل
اآلراء عرب الوسائل املختلفة ،من نرش الكتب ويرس االنتقال ،ورسعة االتصال

املبارش سلكي ًا والسلكي ًا ،هاتفي ًا وفضائي ًا وإذاعي ًا ،وغري ذلك.

واألمة اليوم يف عرص التخصصات الدقيقة واملتنوعة ،وكثرة املس�تجدات
احلديثة  ،فكان ال بد لكل نازلة باألمة فقهية أو اجتامعية أو فكرية أو نحوها من

أن ُيقدِّ م علامء األمة الفتاوى مجاعي ًة يف هذه املس�ائل التي مل تعد هتم فرد ًا بعينه،

وإنام هتم األمــة كلها ،وذلك لتـكون الفتوى أقرب إىل الصـواب ،وأبـعد عن

اخلطـأ لـام تقدَّ م من األدلة ،كام يشهد له الواقع ،وكام قال الشاعر:
ُ
أفـضـ�ل م�ن واحــ�د
فرأيــ�ان

ورأي الـجمـاعـــ�ة ال يـنقضي
ُ

وذل�ك ألن كثري ًا م�ن نوازل اليوم ،هي أعقد وأش�د من ن�وازل األمس،
لكث�رة تش�ابكها وتعقيداهت�ا ،فتحت�اج إىل تالق�ح األف�كار ،واجتماع اهلم�م،
68

وتثقيف اآلراء ،السيام مع ضعف املعارف العلمية ،املطلوبة يف اإلفتاء جمتمعة،
وتوزعها يف األفراد يف التخصصات الدقيقة .

وق�د أدرك العلامء أمهية هذا النوع من االجتهاد ،فأنش�ؤوا بمعونة الدول

اإلسلامية ،والتجمع�ات اإلقليمي�ة :املجام�ع املختلف�ة ،الت�ي أضحت مالذ

الفقه�اء والعامـة عىل َحـدٍّ س�واء :أ َّمـ�ا الفقهاء فإلبداء آرائهم ملناقش�تها أمام
نظرائهم لالس�تظهار هب�ا ،والتوثق من صحة االس�تدالل هلا ،وق�وة مدركها،

وأ َّمـا العامـة فللعمل واالطمئنان.

 -وذل�ك كـمجم�ع الفقه اإلسلامي ال�دويل املنبث�ق عن منظم�ة املؤمتر

اإلسالمي الدويل.

 واملجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي. وجممع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر الرشيف. وجممع الفقه اإلسالمي اهلندي ،التابع لندوة العلامء يف اهلند. وجملس اإلفتاء األورويب. -وكاملجال�س الفقهية يف كل بلد ،كهيئة كبار العلامء يف الس�عودية ،ودار

اإلفت�اء بمصر ،وإدارة اإلفتاء لدينا يف إم�ارة ديب باإلم�ارات العربية املتحدة،
 انظر :املدخل الفقهي العام ملصطفى أمحد الزرقا . 205/1
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وجلن�ة اإلفت�اء بدول�ة الكوي�ت ،ودار اإلفت�اء التونس�ية ،واملجال�س العلمية

باململكة املغربية  ...وغريها كثري.

وقد صـدر عن هـذه املجامع واهليئات واللجان فتاوى مجاعية كثرية أ ْث َرت

الفقه اإلسلامي ،وس�دّ ت احلاجة يف كثري من املس�ائل الفقهية ببيان األحكام
الفقهية القديمة واملستجدات احلديثة ،وحتقق للفرد واجلامعة ما تطلبه من البيان

لألح�كام الشرَّ عية العملية يف مجي�ع النوازل واملس�ائل .واملطلوب هـو تفعيل

هذه اهليئ�ات واإلدارات واملجام�ع واللجان باألكفاء املتخصصني والتنس�يق

بينها مجيع ًا ،لتصدر كلها عن رأي واحد إمجاعي أو أكثري ،لئال تتشعب اآلراء

عىل املسلمني عموم ًا واملستفتني خصوص ًا ،فتحصل هلم احلرية.

تغري الفتوى بحسب الزمان واملكان:
مل�ا كانت الشرَّ يعة اإلسلامية رشيع َة ِّ
كل زمان وم�كان ،كانت نصوصها

وقواعده�ا مرنة لتطب�ق يف كل زمان ومكان ،فكان منه�ا الثابت ومنها املتغري،
فالثواب�ت ج�اءت نصوصه�ا قطعي�ة ال حتتمل التأوي�ل ،أو االجته�اد ،وذلك

كأركان اإلسلام اخلمس�ة ،وكأمه�ات الفضائل من م�كارم األخالق كاحللم

والش�جاعة واإليثار واملحبة  ...وكاحل�دود واجلنايات ،وكاملواريث ،وأصول
املعامالت املادية واألرسية واالجتامعية.

فه�ذه كلها ونحوه�ا وردت فيها نص�وص قطعية ال حتتم�ل االجتهاد أو

التغيري بحسب الزمان أو املكان.
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فلا يمك�ن أن يق�الَّ :
إن هذا العصر عرص الرسع�ة والعم�ل والتقدم

احلض�اري ،فلا بد م�ن تغيري وض�ع الصالة من مخس�ة أوق�ات إىل أقل من
ذلك ،أو من كيفيتها ،فال مانع أن تؤم املرأة الرجال يف اجلمع واجلامعات ،أو

ختطب هلم ،أو تؤذن.

أو أن يق�الَّ :
إن الصي�ام يقل�ل اإلنت�اج ،أو أن احل�ج أضح�ى حمفوفـ� ًا

باملخاط�ر ،لكث�رة م�ا تطرأ في�ه من احل�وادث التي ت�ودي بحي�اة املئات من
النَّـاس ،فال بد من تغيري نسكه.

وال أن يق�الَّ :
إن هذا العرص عرص املصالح ،فلا جمـال ملن يتكرم بامله أو

بأحس�ن أقوال�ه وأفعاله .أو ّ
إن ه�ذا العرص عرص األقويـاء فلا جمال للتحمل
واحللم عن امليسء أو الصرب عليه أو نحـو ذلك.

وال أن يق�الَّ :
إن احل�دود ال تصل�ح يف ه�ذا الزمان ،نظ�ر ًا للوضع الذي

تعيشه األمة من الوهن والتفرق وتكالب األعداء عليها ،فال قصاص وال جلد
وال رجم وال قطع.

كما ال يمكن أن يقالَّ :
إن املرأة اليوم أضحت كالرجل يف ميادين العمل،

وهلا من احلقوق املدنية واالجتامعية كام للرجل.

فال جمال ألن يكون مرياثها أقل من الرجل ،أو ش�هادهتا نصف ش�هادته،

أو ديتها نصف ديته ،أو أن تقبل شهادهتا يف كل يشء ،أو تيل ما يليه الرجل من

الواليات.
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وال أن يق�الَّ :
إن الرب�ا أصب�ح ال مف�ر من�ه لكون�ه عص�ب املعاملات

املرصفية.

كل ذل�ك وغيره ال ينبغ�ي أن يق�ال ،وال يقب�ل عقل ً
ا وال رشع� ًا؛

ألن هـ�ذه املس�ائل والقضاي�ا هلا ثوابت رشعي�ة ،وهلا نص�وص قطعية ،فال

جم�ال ألن يتط�رق االجته�اد لتغيير كيفيتها ووضعه�ا  ،س�واء أدرك العقل

مغزاه�ا أو لم يدرك ،فذلك حمض اإليمان ،كام قال اهلل تعاىل ﴿:ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﴾ [النور ،]51 :وكما قال الشاعر:
ٍ
ُ
لشيء
العـقـ�ل ل�م ُيعـ ِّل�ل
وإذا

ِ
األش�ــيـاء
فم�ن الشرع عـِـ َّل� ُة

غير َّ
أن هن�اك فروع� ًا رشعي�ة ومس�ائل خمتلفة مبني�ة عىل تغير األحوال

اإلنس�انية ؛ م�ن صحة وم�رض ،وحرض وس�فر ،وس�عة ورضورة ،ورخصة
وعزيمة ،واختيار وإكراه .

أو على تغري األعراف والعادات من زم�ان أو مكان آلخر :كتغري حال

النَّاس من كامل االستقامة إىل خفتها ،ومن عرص البداوة البسيطة إىل احلضارة
الراقي�ة ،وم�ن الصناع�ة اليدوية البس�يطة إىل التقنيات احلديث�ة اإللكرتونية

والذري�ة والفضائي�ة ،ومن العملة املرضوب�ة حتت احلديد والن�ار إىل العملة
الورقية ،واإللكرتونية ،واألس�واق املالية يف األسهم والسندات والبورصة،

والنفط واملعادن إىل غري ذلك .
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كل هـذه األمور وغريها حيكمها اإلسالم ويتسع الستيعاهبا ،بل إلصـالح

خـللها ووضعـها ؛ وال تصلح حاالً ومآالً إال بـه.

فمثل هـذه األمور ختتلف الفتوى فيها باختالف الزمان واملكان ،وهـذا

م�ا قرره علماء اإلسلام من تغري الفت�وى بتغري الزمان وامل�كان واألعراف
والبلدان .

أن الشرَّ يعة مبناها وأساس�ها عىل ِ
الحكَ�م ومصالح العباد يف املعاش
ذلك َّ
ُ

واملع�اد ،وه�ي ٌ
ومصالح ك ُّلها ،وحكم� ٌة ك ُّلها ،فك ُُّل
عدل ك ُّلها ،ورمح ٌة ك ُّله�ا،
ٌ
مس�ألة خرجت عن الع�دل إىل اجلور ،وعن الرمح�ة إىل ضدها ،وعن املصلحة
إىل املفس�دة ،وعن احلكمة إىل الع َبث ،فليس�ت من الشرَّ يع�ة وإن ُأدخلت فيها

إن اجلمود عىل املنقوالت أبد ًا
بالتأويل..كما ذكره ابن القيم ،ولذلك قالواَّ :

ٌ
ٌ
وجهل بمقاصد علامء املس�لمني والس�لف املاضني ،وقـد
ضلال يف الدِّ ين،
علل ذلك ابن عابدين الش�امي يف رس�الة خاصة هبذا املوضوع ،أسامها « :نرش

الع�رف فيم�ا بني من األحكام عىل العرف » َّ ،
بأن كثري ًا من األحكام ختتلف
باختالف الزمان لتغري عرف أهله ،أو حلدوث رضورة أو لفس�اد أهل الزمان،
بحيث لو بقي احلكم عىل ما كان عليه أوالً لزم املشقة والرضر بالناس ،وخلالف
قواعد الرشيعة املبنية عىل التخفيف والتيسري ودفع الرضر والفساد  .اهـ

 إعالم املوقعني . 14/3

 الفروق للق رايف. 171/1

 مطبوعة ضمن جمموعة رسائل ابن عابدين . 147-114/2
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ويقول�ونَّ :
اختلاف عصر وزم�ان ،ال اختلاف حجــ�ة
ب�أن ذل�ك
ُ
وبرهـان.
وم�ن هـذا الباب م�ا ُعهد عن الشرَّ يعة من التدرج يف األحكام ،ووضعها

يف املدين�ة غير ما كانت عليه يف مـكة ،ويف الس�لم غري احل�رب ،وما كان عليه
الس�ائلني ،وما جرى علي�ه أصحابه من
النب�ي � من األح�وال املختلفة مـع َّ

بعده يف أحوال خمتلفة ليست بالقليلة ،كجمعهم القرآن ،وسياستهم يف احلرب
والسلم ،وتغيري األحكام من ٍ
سعة لضيق أو العكس ،كمسألة الطالق الثالث
ُ
بلف�ظ واحد ،ومس�ألة ع�دم إعطاء املؤلف�ة قلوهبم ،أو عدم إقام�ة احلد يف عام
الرمادة لشدة املجاعة ،وغري ذلك من أحوال كثرية ال يأيت عىل مثلها احلرص.
وهـذه مس�ألة مس� َّلمة ال يأيت اخللاف يف واقعها ،كام ق�ال اإلمام الغزايل

رمحه اهلل تعاىل « :لو طبق احلرا ُم الدنيا حتى ُعلم يقين ًا أنه مل يبق يف الدنيا حالل،

عما س�لف ،ونقول :ما
لكنت أقول :نس�تأنف متهيد الرشوط من وقتنا ،ونعفو ّ
جاوز حده انعكس إىل ضده ،فمهام حرم الكل حل الكل » .

هذا مـع أنَّـه من أش�ـد علامء اإلس�ـالم ورع ًا ،وما كان ذلك منه إال لتغري

احلال املقتيض لتغيري احلكم تبع ًا.

وهل�ذا يتعين عىل املفتي أن يكون فامه ًا عرف البل�د ،ويتعني عليه أن ينظر
 إحياء علوم الدين للغزايل . 96/2
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إىل عاداهتم يف املسائل االجتهادية املبنية عىل العرف ؛ َّ
ألن النَّـاس بزماهنم أشبه

منهم بآبائهم ،كما قال عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه.

وم�ن مأث�وره ريض اهلل تع�اىل عنه قوله « :حت�دث للنَّاس أقضي�ة بقدر ما


وكرم وجهه  -لما
أحدث�وا من الفج�ور »  ،وأثر عن عيل ريض اهلل تعاىل عنه ّ

ضمن الصناع مع أن األصل فيهم عدم الضامن ألن أيدهيم أيادي أمانة ،وذلك

لما رأى من خراب ذممهم  -قوله  « :ال يصلح للنَّاس إال ذاك ».

طريقة اإلفتاء ووسائله:
لإلفتاء طرق متعددة قديمة وحديثة ،وأهم هذه الطرق ما ييل:
 -1اإلجاب�ة املبارشة عىل األس�ئلة الواردة ،ويف الق�رآن الكريم مـن هـذا

عرش س�ـؤاالً وجـوابـ ًا ،مث�ل قوله س�بحانه ﴿ :ﮮ ﮯ
النـ�وع بضع� َة َ
ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﴾ [البق�رة ،]189 :وقـول�ه س�بحـانـه:

﴿ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾
[البقرة ،]215 :وقوله جل ش�ـأنه ﴿:ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﴾ [البق�رة ،]219 :وقول�ه س�بحانه ﴿:ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
 معجم ابن األع رايب  369/2من النسخة اإللكرتونية .

 أخرجه مالك يف املوطأ (رواية حممد بن احلسن)  ، 275/3النسخة اإللكرتونية.
 أخرجه البيهقي يف الكربى . 122/6
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ﯭ ﯮ ﴾ [البق�رة ،]186 :وقــول�ه ج�ل ش�أنه ﴿:ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [املائ�دة ،]4 :وقول�ه س�بحانه ﴿:ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ [األعــ�راف،]187 :

وقــول�ه عــز مــ�ن قائـــ�ل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾

[النس�اء ،]167 :وقول�ه س�بحانه ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﴾ [النس�اء ... ]127 :إىل غير ذل�ك من اآليات املش�هورة املعلومة التي
كان�ت تب�دأ بالس�ؤال فيتلوه اجل�واب ،أو تبدأ بذك�ر اجلواب كقوله س�بحانه:

لـما س�أل
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ [اإلخالص ،]1،2:نزلت َّ

النبي � عن صفة اهلل عز وجل ،فقالوا :صف لنا ربك ما
املرشكون أو اليهود َ
هو؟ ومن أي ٍ
يشء هو؟ فأنزل اهلل تعاىل السورة  ،وغالب فتاوى رسول اهلل
� كانت من هذا الباب ،وهي كثرية جد ًا مجع منها العالمة ابن القيم يف إعالم

املوقعني مجلة كبيرة يف العقيدة والعبادات واملعامالت واألخالق وغري ذلك،
مجعها يف فصل خاص ختم به الكتاب .

 -2ط�رح املس�ألة عىل احلارضين  ،لش�حذ مهمهم وش�د انتباههم لـما

إن من الش�جر ش�جرة ال يس�قط ورقها وهي
س�يلقى عليهم ،كقوله �َّ « :
َم َثـل املسلم َحدِّ ثوين ما هي؟ . »...وكما يفعل األستاذ مع طالبه يف طرح

املسائل عليهم .

 تفسري ابن جرير الطربي . 343/30

 انظر :إعالم املوقعني . 414-266/4

 أخرجـه البخاري يف العلم برقم  ،72،131من حديث ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام.
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 -3أو إفادهتم باملس�ألة
ابتداء  ،جلهلهم بحكمها ،كقوله � وقد َم َّر بشاة
ً

ميت�ة مليمون�ة ريض اهلل تعاىل عنه�ا أو موالة هلا « :هال أخذت�م إهاهبا فدبغتموه

فانتفعت�م ب�ه؟ فقالوا :إهنا ميت�ة  .قال :إن ََّما ُح ِّرم أكله�ا »  .وكما يقرر الفقيه

املسألة أثناء الدرس استنباط ًا أو قياس ًا.

 -4طريق�ة الرشح والتقرير لبعض املجمالت  ،كبيانه � اخليط األبيض

م�ن اخليط األس�ود ،بأنَّه س�واد الليل وبياض النه�ار كم�ا يف الصحيح من

حديث عدي بن حاتم ريض اهلل تعاىل عنه ،وكام جيري مع األس�تاذ أثناء رشح

املتون وغريها.

وهناك طرق كثرية أخرى قد ال تكون خافية ،وكلها تؤ ِّدي وظيفة واحدة

من بيان األحكام الرشعية املكتسبة من األدلة التفصيلية أو اإلمجالية.
َّأمـا وسائل اإلفتاء فهي كثرية جد ًا ،ومنها:

 -1ال�كالم املب�ارش ،وه�و أفي�د من اإلش�ارة واملث�ال :ألنه اليبقي لبس� ًا

وال ومه ًا .

 -2اإلش�ارة مل�ن اليس�مع الكالم كاألص�م ،أو إذا كان املفت�ي ال يتكلم،

فإشارته مثل نطقه إال يف أحوال معدودة مجعها بعضهم بقـوله:

 أخرجه مسلم يف الطهارة من حديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام برقم . 363
 أخرجه البخاري يف التفسري برقم . 4509
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ِ
األخـ�رس ُ
مث�ل نـطـقـ�ه
إش�ار ُة

ٍ
ثــالثــ�ة لـصدقـ�ه
فيمـ�ا عـ�دا

احلن�ث ،والص ِ
ِ
لاة ،والش�هاد ْه
يف
َّ

تـلـ�ك ثـالثــ� ٌة بلا زيــــ�اد ْه

 -3الكتابة ،وقد كتب الصحابة بحرضة النبي � وأمره ،كام يف قصة أيب

ٍ
شاه اليامين ريض اهلل تعاىل عنه ،كام كتب هو � لبعض عامله ككتابه لعمرو
ابن حزم ريض اهلل عنه ،عامله باليمن.
والكتابة للفتاوى من أه�م عوامل حفظها واإلفادة منها ،وكتب الفتاوى

كثرية جد ًا تقدمت اإلشارة لبعضها .

 -4الوسائل احلديثة التي ترجع إىل الوسائل السابقة ،وهي:
أ -الفتاوى عرب القنوات الفضائية أو املحلية.
ب -الفتاوى عرب اإلذاعات املسموعة.
جـ -الفتاوى اهلاتفية.
د -الفتاوى يف الصحف واملجالت.
 أخرجها البخاري يف اللقطة برقم  ،2434ومسلم يف احلج برقم . 1355
 أخرجه النسائي يف الكربى  ،375/6والصغرى . 59/8
 ص . 62
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هـ -الفتاوى عرب الشبكات العاملية (اإلنرتنت).
و -الفتاوى عرب الربيد (الفاكس) ،والربيد اإللكرتوين (اإليميل)،
والرسائل اهلاتفية.

فه�ذه كله�ا وس�ائل خت�دم الفت�اوى الرشعية واألح�كام اإلسلامية،

حتتاجها األمة اليوم ،لكثرة مس�ائلها ،وقلة علامئها ،وتباطؤ اهلمم يف البحث

والتعلم.وال بد من استغالهلا االستغالل األمثل ؛ لتحقق األغراض الرشعية

لألمـة اإلسالمية.

ضوابط اإلفتــاء:
تقدَّ م�ت اإلش�ارة إىل عظي�م أمر اإلفت�اء وخطورته ؛ ألنَّه ٌ
بي�ان لرشع اهلل

وج َّل ،وداخ�ل بينه وبني خلق�ه ،فإذا أفتى
تع�اىل ،واملفت�ي مو ِّقـع عن اهلل َّ
ع�ز َ

تكون فتاواه دين ًا ُيتع َّبد اهلل تعاىل به .لذلك ال بد له من ضوابط حتميه من اخللل
والزلل ،ومن ذلك:

 -1تأهل املفتي بالوصف الذي ت َقدَّ م يف تعريف املفتي.
ف�األوىل عدم
 -2أن تك�ون املس�ألة واقع�ة فعلاً ،فإن مل تك�ن قد وقعت
ْ

التكل�ف يف اإلجابـ�ة ،ألن�ه ال يعان عىل ذل�ك حلديث « :ال ي�زال يف أمتي َم ْن
 ص . 17
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إذا ُس�ئل ُس�دِّ د وأرشد حتَّى يتس�اءلوا عما لم ينزل »  .ولذلك كان السلف

يكره�ون اإلجاب�ة عم�ا لم يك�ن ،كام جاء عن اب�ن عم�ر ريض اهلل تعاىل عنهام

أنَّـه كان إذا س�ئل عن اليشء يقول :كان هذا ؟ فـإن قيل :ال ،قال :دعوه حتى

يـكون ،ويرش�ـد هلــذا قــ�ول اهلل تعاىل ﴿:ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [املائ�دة ،]101:وهني�ه � ع�ن « قي�ل وقال وكثرة

الس�ؤال وإضاعة املال » ،ولذلك عن�ون اإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل هلذه

املسألة بقوله « :باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه »  .اهـ

وهذا كله حيث كانت املسألة افرتاضية بعيدة املنال ،أو كان املسؤول يكره

ذل�ك ،فـإن كانت قريبة التصور ،فال ب�أس من افرتاضها قبل وقوعها ،أو كان
املسؤول يطرح ذلك استنباط ًا وتفقه ًا توقع ًا حلاجة النَّـاس هلا عند حدوثها ،كام
هو شأن الفقه االفرتايض الذي أصبح واقع ًا وأصبح افرتاضه نافع ًا.

فـإن التيسري ْ
 -3أن ال يتتبع الرخص طمع ًا يف التيسيرَّ ،
وإن كان مطلوب ًا،

ب�ل ه�و مقصد رشع�ي ،إال أنَّـه ال بد أن يك�ون منضبط ًا بقواع�د الشرَّ عَّ ،
ألن
التيسري غري تتبع الرخص ،فالتيسري يف الدِّ ين حاصل يف َّ
أن اهلل تعاىل رفع احلرج

عنَّ�ا ومل يكلفن�ا فوق طاقتنا ،فأب�اح لنا من أجل ذلك رخص� ًا رشعية معروفة،
 ع�زاه احلاف�ظ يف الفت�ح  267/13أليب داود يف امل راس�يل ،وهو عند الدارمي يف الس�نن
 145/2من حديث معاذ موقوف ًا ،وعند البيهقي يف املدخل للس�نن الكربى 227/1
كذلك.

 أخرجه البخاري يف الزكاة ،برقم . 1477

 صحيح البخاري ،كتاب االعتصام  ،180/8وانظر :فتح الباري . 35 -24/20
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وخ ّفف عنّ�ا ختفيفات معلومة ،وهي منضبطة برشوطها وأحكامها ،فال جيـوز
بع�د ذل�ك أن تحُ ّ�ل املحرم�ات بغير رضورة بحج�ة الرتخي�ص ،كمن جلس

م�ع قوم يرشبون اخلم�ر و َع َّز عليه خمالفته�م فيقال له :إنَّـ�ه رضورة كاملغتص
فلا يبرح حتى يرشب معه�م ،أو كان قد أقره�م وكثر س�وادهم ،وال حيل له

فع�ل ذلك رشع� ًا .أو س�افر وخاف عىل نفس�ه العن�ت فتمتع بحج�ة أنه قول

لبع�ض املس�لمني م�ع أن املتعة أخ�ت الزنا ،أو نح�و ذلك مما يتب�ع فيه اهلوى،

ف�إن م�ن تت ّبع يف فتياه الرخص ،جمتهد ًا كان أو مقل�د ًا  ،فهو ُمتّبع هلواه أو هلوى

املس�تفتيَّ ،
ألن الشرَّ يعة جاءت لتخ�رج النَّـاس من أهوائهم لتك�ون تبع ًا لـما

جاء به رشع رس�ول اهلل � كام ق�ال � « :ال يؤمن أحدكم حتى يكون هـواه
جئت بـه » .
تبع ًا لـما ُ

الرخص فس�ق كام حكي يف قصة أيب إسامعيل القايض
وقد ّقرروا أن َ
تتبع ّ

مع املعتضد باهلل العبايس ،حيث دخل عليه فدفع إليه كتاب ًا جمُ عت فيه الرخص
احتج بـه ٌّ
كل لنفس�ه ،فقال له :ي�ا أمري املؤمنني ،مصنف
م�ن َزلل العلامء ،وما
َّ
تصح هـ�ذه األحاديث ؟ فقال ل�ه القايض:
هـ�ذا الكت�اب زندي�ق! فق�ال :أمل ّ

األحاديث عىل ما ُرويت ،ولكن َم ْن أباح املسكر لم ُيبح املتعة ،و َم ْن أباح املتعة
ل�م ُيبح الغناء واملس�كر ،وم�ا ِم ْن عاملٍ إال وله َز َّل�ة ،و َم ْن مجع َز َل َ�ل العلماء ُث َّم
 أخرج�ه البيهق�ي يف املدخل ص  188من حديث عب�د اهلل بن عمرو ،وابن أيب عاصم
يف الس�نة  ،12/1وعزاه احلافظ يف الفتح  289/13للحسن بن سفيان ،وقال :رجاله
ثقات ،وقد صححه النووي يف آخر األربعني.
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أخـ�ذ هبا ذه�ب دينه .فأمر املعتض�د بإحراق ذلك الكت�اب ،ولذلك ّقرروا

عدم جواز استفتاء َم ْن هذا حاله.

وقد ناقش جممع الفقه اإلسلامي العاملي مس�ألة األخ�ذ بالرخصة متى

جي�وز ؟ ومت�ى ال جي�وز ؟ وضواب�ط ذل�ك ،وأص�در بذلك ق�رار ًا ج�اء فيه
نصـه:
ما ُّ

 -1الرخص�ة الشرَّ عي�ة :ه�ي م�ا شرُ ع م�ن األح�كام لع�ذر ،ختفيف� ًا عن

املكلفني ،مع قيام السبب املوجب للحكم األصيل .

وال خلاف يف مرشوعي�ة األخذ بالرخص الرشعية إذا وجدت أس�باهبا،

بشرط التحقق م�ن دواعيها ،واالقتصار عىل مواضعها ،م�ع مراعاة الضوابط
الشرَّ عية املقررة لألخـذ هبا .

 -2امل�راد بالرخص الفقهية :ما جاء من االجتهادات املذهبية مبيح ًا ألمر

يف مقابلة اجتهادات أخرى حتظره .

واألخ�ذ برخ�ص الفقه�اء ،بمعنى اتباع م�ا هو أخف م�ن أقواهلم ،جائز

رشع ًا بالضوابط اآلتية يف البند (.)4

 -3الرخ�ص يف القضاي�ا العامة تُعام�ل معاملة املس�ائل الفقهية األصلية
 سنن البيهقي الكربى . 211/10

 إعالم املوقعني . 222/4

82

ربة رشع ًا ،وصادرة عن اجتهاد مجاعي ممن تتوافر
إذا كان�ت محُ ققة ملصلحة معت َ
فيهم أهلية االختيار ،ويتصفون بالتقوى واألمانة العلمية .

ألن ذلك يؤ ِّدي
 -4ال جيـوز األخذ برخص املذاهب الفقهية ملجرد اهلوى ؛ َّ

إىل التحل�ل م�ن التكليف ،وإن ََّما جيـ�وز األخذ بالرخص بمراعـ�اة الضوابـط
التاليـة :

أ -أن تك�ون أق�وال الفقهاء الت�ي يرتخص هبا ُمعتبرة رشع ًا ولم
توصف بأنَّـها من شواذ األقـوال .

ب -أن تق�وم احلاجة إىل األخذ بالرخصة ،دفع ًا للمش�قة ،س�واء
أكانت حاجة عامة للمجتمع ،أم خاصة ،أم فردية .

جـ -أن يكون اآلخذ بالرخص ذا قدرة عىل االختيار ،أو أن يعتمد
عىل من هو أهل لذلك .

د  -أال يرتت�ب على األخذ بالرخ�ص الوق�وع يف التلفيق املمنوع
اآليت بيانه يف الفقرة (.)6

هـ  -أال يكون األخذ بذلك القول ذريع ًة للوصول إىل غرض غري
مرشوع .

ّ
املرتخص لألخذ بالرخصة .
و -أن تطمئن نفس
 -5حقيق�ة التلفي�ق يف تقلي�د املذاه�ب ه�ي :أن ي�أيت املقل�د يف مس�ألة
83

واح�دة ذات فرعين مرتابطني فأكثر بكيفي�ة ال يقول هبا جمته�د ممن قلدهم يف
تلك املسألة .
 -6يكون التلفيق ممنوع ًا يف األحوال التالية :
أ -إذا أ َّدى إىل األخ�ذ بالرخ�ص ملجرد اهل�وى ،أو اإلخالل بأحد
الضوابط املبينة يف مسألة األخذ بالرخص .

ب -إذا أ َّدى إىل نقض حكم القضاء .
جـ  -إذا أ َّدى إىل نقض ما ُعمل به تقليد ًا يف واقعة واحدة .
د  -إذا أ َّدى إىل خمالفة اإلمجاع أو ما يستلزمه .
هـ  -إذا أ َّدى إىل حالة مركّبة ال يقرها أحد من املجتهدين.
 -4أن ال يفت�ي بالضعي�ف م�ن أق�وال أه�ل العل�م ،أو يتب�ع أضع�ف
األدل�ة ،بل ال يفتي إال بالصحيح ،الذي عليه العم�ل ،وبه الفتوى ،وقامت

عليه األدلة ،فإذا كان متس�اه ً
ال يفتي بالضعيف مل جيز أن ُيس�تفتى ،السيام إن
كان ألغراض فاسدة  .ويف ذلك يقول الغالوي يف نظم بوطليحية:
ٌ
َس�اهل يف الفت�وى
ول�م جي�ز ت

حت�ر ُم الفت�وى بغير األق�وى
ب�ل ُ

 ق رارات جممع الفقه اإلسالمي ص. 241

 أدب املفتي واملستفتي البن الصالح  ،46/1ومقدمة املجموع لإلمام النووي . 46/1
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وكل عـال� ٍم بـ�ذاك ُع ِ
ُّ
ـرفــ�ا

الفتاوى والقض�اء صـ ُِرفا
ع�ن
َ



نعم قد يكون هناك مقتىض للتساهل أحيان ًا إذا مل يكن ذلك ديدن ًا له ،بل

عن�د مقتىض احلاجة ،ويف غري املس�ائل العامة ،إال أن يعم هبا البالد ،وبرشط

أن يك�ون من أهل الرس�وخ التام يف التفقه والفتوى ،مع حس�ن القصد كما

جاء عن سفيان الثوري رمحه اهلل تعاىل أنَّـه قال « :إنَّـما العلم عندنا الرخصـة

فأمـا التَّـشـد ُد فيحسنـه كل أحد »  .ويف ذلك يقول بعضهم:
من ثقـةَّ ،
ُ
ورشط فـت�وى امل�رء بالضعي�ف

سلامـة م�ن ش�ــدة الـتضعي�ف

ِ
حتـق�ق الضـ�رر
وع�زوه بعـ�د

لعال� ٍم م�ا يف اقتفـائـ�ه ضـ�رر



 -5معرفـ�ة أع�راف النَّـ�اس وعـاداهت�م ؛ ألن األعـ�راف ختتـل�ف

باخـتلاف البـل�دان كما ختـتـل�ف باخـتـلاف األزمــ�ان ،وه�ي حمكمة

يف الَّش�رَّ ع لـحدي�ث « :مـا رآه املس�لمون حس�ن ًا فه�و عند اهلل حس�ن » .
 بو طليحية ص . 65

 أدب املفتي واملستفتي البن الصالح . 47/1

 حاشية بو طليحية للدكتور حييى بن ال رباء ص . 123

 أخرجه أمحد يف السنة كما يف كشف اخلفاء للسخاوي  245/2من حديث ابن مسعود
موقوف ًا ،وقال احلافظ ابن حجر يف الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية  :187/2إس�ناده
حسن ،وعزاه كذلك للب زار والطرباين والطياليس والبيهقي يف االعتقاد.
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ولذلك اتفـق الفقـهاء عىل قاعـدة مطـردة أسمـوها « :العـادة حمـكـَّمـة »،
وعبرَّ عنها بعضهم بقوله:

�رف يف َّ
الش�ـر ِع ل�ه اعتب�ار
وال ُع ُ

احلك�م قـ�د ُيـ�دار
لـ�ذا علي�ه
ُ

فلا ب�د إذن للمفت�ي أن يعل�م عرف البل�د الذي ج�اء منه الس�ؤال أو

السائل حتَّى يعامله بعرفه ،لذلك ورد يف هتذيب الفروق « :إذا جاء املفتي

رجل يس�تفتيه  ..ال يفتيه بحكم بلده ،بل يس�أله هل ه�و من أهل بلد املفتي
فيفتي�ه حينئ�ذ بحك�م ذل�ك البل�د ،أو هو م�ن بلد آخ�ر فيس�أله حينئذ عن
املش�هور يف ذل�ك البل�د ،فيفتي�ه ب�ه » ،ق�ال « :وحيرم علي�ه أن يفتي�ه بحكم

بلده » ،بل قال القرايف يف األحكامَّ « :
إن هذا أمر متعني واجب ال خيتلف

فيه العلامءَّ ،
وأن العادتني متى كانت يف بلدين ليس�تا سواء ،أن حكمهام ليسا

سواء » .ا هـ

ومث�ل ذلك م�ا لو تغري الع�رف فإنَّـه يقتضي تغري احلكم وال جي�وز إبقاء

احلكم السابق مع تغري العادة َّ .
فـإن األحكام تتغري بتغري الزمان واملكان.

 للشيخ عيل حسني املالكي هبامش الفروق للق رايف . 43/1
 ص  ،232ونحوه يف أدب املفتي واملستفتي . 51/1
 األحكام للق رايف ص . 218
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ذكر الدليل يف الفتوى:
م�ن أهم م�ا تفتقر إليه الفت�وى الشرَّ عية ،ويميزها ع�ن غريها من الرشح

والبي�ان ،ذكر الدليل للفت�وى ؛ َّ
ألن الفتوى كام تقدَّ م إخبار عن اهلل تعاىل ،واهلل

تع�اىل ق�د أنزل كتاب ًا مبين ًا  ،وجعل س�نة نبيه � ش�ارحة ومتمم�ة ،ويف هذين
املصدري�ن ما يكف�ي ترشيع ًا تأصي ً
ال وتفريع ًا ،اس�تقالالً أو اس�تنباط ًا ،نص ًا أو

ال أو قياس� ًا ،فال بد للمفتي من أن ينزع لذكر الدليل؛ َّ
اجتهاد ًا ،أص ً
ألن احلكم

ناشىء عنه ،وقد قال اهلل تعاىل يف غري ما آية ملن أسند إليه حك ًام ﴿ :ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾ [ البق�رة ،]111 :ويف ذل�ك يق�ول ابن
القي�م رمح�ه اهلل تع�اىل يف ر ِّده على َم ْن ع�اب ذكر الدلي�ل يف الفت�وى « :وهذا

العي�ب َأ ْوىل بالعيب ،بل مجال الفتوى وروحه�ا هو الدليل ،فكيف يكون ذكر

كالم اهلل ورس�وله وإمج�اع املس�لمني وأق�وال الصحابة ريض اهلل تع�اىل عنهم
والقياس الصحيح عيب ًا ؟ وهل ذكر قول اهلل ورسوله إال طراز الفتاوى ،وقول

املفت�ي لي�س بموجب لألخذ ب�ه ،فإذا ذك�ر الدليل فقد حرم عىل املس�تفتي أن
خيالف�ه ،وب�رئ هو م�ن عهدة الفتوى بال عل�م ،قال :وقد كان رس�ول اهلل �
يس�أل عن املس�ألة فيرضب هلا األمثال ،ويش�بهها بنظائرها ،هذا وقوله وحده

حجـة ،فام الظن بمن ليس قوله بحجـة ،وال جيب األخذ به .اهـ.

وق�ال احلافظ ابن الصلاح رمحه اهلل تعاىل « :ليس بمنك�ر أن يذكر املفتي

يف فتواه احلجة إذا كانت نص ًا واضح ًا خمترص ًا ،مثل أن ُيس�أل عن عدة اآليس�ة
 إعالم املوقعني . 260/4
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فحس�ن أن يكت�ب يف فتواه :قال اهلل تبارك وتع�اىل ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [الطالق ،]4 :أو ُيسأل :هل يطهر
جل�د امليتة بالدب�اغ ؟ فيكتب :نعم ،قال رس�ول اهلل � « :أيما إهاب دبغ فقد
طهر » .

قال :أ َّمـا األقيسة فال ينبغي له ذكر يشء منها » .
وقي�ل :يف�رق بين أن تك�ون الفت�وى لعامي فلا يذك�ر فيه�ا الدليل،

أو تك�ون لفقي�ه فيذك�ره له ،وذل�ك َّ
ألن العامي ال يس�تفيد من ذك�ر الدليل

بخـالف الفقيه .

َّ
ولعل هـذا التفريق حس�ن لو َّ
أن العامي واث�ق كل الثقة باملفتي ،فإن كان

غري ذلك فيحسن باملفتي أن جيعل لكالمه وزن ًا عنده حتَّى ال حيرم االنتفاع.

وق�د كان املحدِّ ث�ون إذا ذك�ر هلم احلديث بغري إس�ناد يقول�ون عنه :ليس
ٍ
بيشء ،أو يقولون :هـو خـل وبقل.
وم�ا ذاك إال لع�دم الوثاقة بـه ،وال ريب أن انتش�ار الثقاف�ة اليوم ،وكثرة
 أخرج�ه مس�لم يف احلي�ض برقم  366م�ن حديث ابن عب�اس ريض اهلل تعاىل عنهما،
وابن حبان يف صحيحه برقم  1287من اإلحسان.

 أدب املفتي واملستفتي . 82/1

 مقدمة املجـموع لإلمام النووي ص . 52

 سير أعالم النبالء للذهبي  ،208/7روي ذلك عن شعبة رمحه اهلل تعاىل قال :كل يشء
سمعت ،فهو خل وبقل ،واملعنى :ال قيمة له .
ليس يف احلديث:
ُ
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األدعي�اء يف الفت�اوي تقتضي الق�ول بلزوم ذكر مس�تند الفتوى م�ن النص أو
االجته�اد أو املص�ادر املعتم�دة عىل األقل ،حتَّ�ى تتضح منزلة املفت�ي للنَّاس،

فيك�ون النَّ�اس منه على ب ّينة ،وه�و يف منطق الق�وة ليحصل به النف�ع وتعم به

الفائ�دة ،وال يضيره ذكر الدلي�ل إن كان حافظ� ًا له ،فإن مل يك�ن حافظ ًا رجع

إلي�ه وأظهره ،وقد قال املحدِّ ثون :إن كنت ناقل ً
ا فالصحة ،أو مدعي ًا فالدليل،

وقالوا أيض ًا :العلم إ َّما نقل مصدق ،وإ َّما استدالل حمقق .وهذا مـا كان عليه
السـلف كام قال ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام جلابر بن زيد :يا جابر ،إنك من
َّ

فقهاء البرصة ،وإنك تُستفتى ،فال
تفتني إال بقرآن ناطق أو سنة ماضية ،فإنَّـك
َّ

إن فعلت ذلك وإال فقد
هلكت وأهلكت.
َ

وقال أبو سلمة بن عبد الرمحن رمحه اهلل تعاىل للحسن بن أيب احلسن :إنَّـه

بلغني أنك تفتي النَّاس ،فاتق اهلل يا حس�ن ،وأفت الناس بما أقول لك ،أفتهم
ٍ
بيشء من القرآن قد علمته ،أو سنة ماضية قد سنها الصاحلون واخللفاء ،وانظر

رأيك الذي هو رأيك فألقه .اهـ

هك�ذا كان هنج الس�لف يف اإلفتاء ،وهو منهج نب�وي هيدي إىل احلق وإىل

طريق مس�تقيم ،لكن ال يقدر عليه إال َم ْن له عناية باألثر وسماع احلديث ،كام

ق�ال اإلم�ام أمحد بن حنبل رمحه اهلل وقد س�ئل :كم يكف�ي الرجل من احلديث
 كتاب « اإلسناد من الدِّ ين » للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهلل تعاىل ص . 35

 سنن الدارمي . 161/2

 الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي  ،163/2وسنن الدارمي . 160/2
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حتَّ�ى يمكن�ه أن يفتي؟ يكفيه مائة أل�ف حديث ؟ قال :ال ،قي�ل :مائتا ألف ؟
ق�ال :ال ،قيل:ثالثامئ�ة ألف؟ ق�ال :ال ،قي�ل :أربعامئة ألف؟ ق�ال :ال،؟ قيل:

مخسامئة ألف؟ قال :أرجو.

واملراد هبذا العدد طرق األحاديث وأسانيدها كام هو منهج املحدثني.
فه�ذا ال�ذي ينبغ�ي أن يك�ون عليه املفت�ي ،وبذلك تقوى حجت�ه كام قال

اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل :ومن حفظ احلديث قويت حجـته .

غير أنَّـه ال يك�ون هبذه املثاب�ة إال ذو اهلمة العالية الذي يكابد األس�حار

ويعانق األخطار .

ومن جيمع الفق�ه ثم احلـــــــديـ

فــ�إن ل�ه هـم�ة عالـيـ�ة
ـ�ث
َّ

أخــذ األجــرة عىل الفـتوى:
ّ
وأجل الطاعات لرب الربية ،ملا فيها من بيان
الفتوى من القرب الشرَّ عية،

رشعه ،وداللة الناس عىل ما يرضيه س�بحانه ،ويقرهبم إلىه َّ
جل ش�أنه ،لذلك
يدل له قوله �َ « :م ْن َّ
كان األجر عليها عند اهلل كبري ًا كام ُّ
دل عىل خري فله مثل

أجر فاعله » .

 الفقيه واملتفقه . 163/2

 التمهيد البن عبد الرب  ،151/23وسري النبالء . 24/10

 أخرجه مسلم يف اجلهاد برقم  1893من حديث أيب مسعود األنصاري ريض اهلل عنه.
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أن املفتي ُّ
وال ري�ب َّ
يدل عىل اخلري حي�ث يبني احلالل ،وحيذر من احلرام،

ويرغ�ب يف الطاع�ات ،وينهى عن املنك�رات ،ويبني صحي�ح العقائد ،ومجيل
العوائ�د ،وصحي�ح العب�ادات وس�ليم املعاملات ،وكل ذل�ك مم�ا يريض اهلل

تع�اىل ملا فيه م�ن اتباع رشعه ،وق�د قال س�بحانه ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [األح�زاب ،]39 :وكان
م�ن هن�ج ه�ؤالء أن يق�ول أحده�م ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [يونس،]72:

ويقول ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ [هود ،]29 :وهؤالء

ه�م األنبي�اء الذين مل يرتض اهلل تعاىل هلم أجر ًا يف الدنيا لرسعة فنائها ودناءهتا،

بل ادخر هلم األجر موفور ًا منه س�بحانه ،والعلامء هم ورثة هؤالء األنبياء ،كام
وإن األنبياء لم يورثوا دينار ًا وال درمه ًا ،
إن العلماء ورثة األنبي�اءَّ ،
ق�ال �َّ « :
ور ُثوا العلم ،فمن أخذ به أخذ بحظ وافر » .
وإن ََّما َّ

لذل�ك ق�رر العلم�اء أنَّـه ال جيوز ل�ه أخذ األج�رة عىل الفتيا من الس�ائل

املس�تفيد ،فق�د قال ابن القيم رمحه اهلل تع�اىل « :أ َّما أخذه األجرة فال جيـوز له ؛

َّ
ألن الفتيا منصب تبليغ عن اهلل ورس�وله ،فلا جيــوز املعاوضــة عليه ،كام لو
الصلاة إال بأجرة ،أو س�ئل عن
ق�ال ل�ه :ال أعلم�ك اإلسلام أو الوضوء أو َّ
حالل أو حرام فقال للس�ائل :ال أجيبك عنه إال بأجرة ،قال :فهذا حرام قطع ًا
ويلزمه رد العوض وال يملكه » .اهـ

 تقدم خترجيه ص . 53

 إعالم املوقعني . 231/4
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وكالمه رمحه اهلل تعاىل فيام إذا كان األجر مرشوط ًا من الس�ائل املس�تفتي،

أ َّما أخذه من بيت املال فال حرج فيه ،فقد كان النبي � يعطي أمراءه ومبعوثيه

م�ا َيس�د حاجته�م كام هو معلوم ،ال س�يام إن مل يكن له مورد آخ�ر ،إذ ال بد له

ملجه النَّـاس
م�ن أن يع�ان عىل ذلك ،وإال ملا اس�تطاع القي�ام بواجبه معه�م أو َّ
واس�تثقلوه ،وهذا مم�ا ينفر النَّـاس ع�ن اإلفادة منه ،كام تقدَّ م ع�ن اإلمام أمحد

رمحه اهلل تعاىل يف صفات املفتي.

ولذل�ك ق�ال ابن الصلاح رمحه اهلل تع�اىل :األَ ْوىل باملتص�دي للفتوى أن

يتربع بذلك ،وجيـوز له أن يرزق عىل ذلك من بيت املال ،إالَّ إذا تعني عليه وله

كفاي�ة ،قال :فظاهر املذهب  -أي َّ
الش�افعي  -أنَّه ال جيـ�وز ،وإذا كان له رزق
فال جيوز له أخـذ أجرة أصالً ،وإن مل يكن له رزق من بيت املال فليس له أخذ
أجرة من أعيان َم ْن يفتيه كاحلاكم عىل األصح » .

إال أنهَّ م قالوا :ال يلزمه الكتابة ،بل يفتيه مشافهة ،فله أن يقول للسائل :ال

يلزمني أن أكتب لك خطي إال بأجرة ،وله أخذ األجرة وجعله بمنزلة الناسخ.

كما أجازوا له أن يأخذ من جمموع أهل البلد رزق ًا ليتفرغ لفتياهم.

إال َّ
أن املتعني عىل بيت املال أن يغنيه ويكفيه ،كام قال اخلطيب البغدادي:
 ص . 26-25

 أدب املفتي واملستفتي  ،50/1ومقدمة املجموع ص . 46

 إعالم املوقعني  ،231/4واملرجعان السابقان.
 أدب املفتي واملستفتي . 50/1
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وعىل اإلمام أن يفرض ملن نصب نفس�ه لتدريس الفقه والفتوى يف األحكام

م�ا يغنيه عن االحرتاف والتكس�ب ،وجيع�ل ذلك يف بيت مال املس�لمني ..
ُث َّم روى عن عمر بن عبد العزيز ريض اهلل تعاىل عنه أنَّـه كتب إىل وايل محص
يقول له :انظر إىل القوم الذين نصبوا أنفس�هم للفقه وحبس�وها يف املس�جد

ع�ن طل�ب الدُّ نيا فأعط كل رجل منه�م مائة دينار يس�تعينون هبا عىل ما هم

علي�ه م�ن بيت مال املس�لمني حني يأتيك كت�ايب هذاَّ ،
فإن خير الرب أعجله،

والسـالم عليك.
َّ

أثر الفتيا يف لزوم العمل:
معني بمعرفة هذا احلكم،
الفت�وى بيان حلكم اهلل تعاىل ورشعه ،واملس�لم ٌّ

فال يس�عه ديان ًة إذا عرفه أن خيالفه ،لقي�ام احلجة عليه بذلك ،نعم له أن يطلب

لنفس�ه الطمأنينة يف الفتوى ويستوثق بمعرفة الدليل ،أو استفتاء آخر  ،أو نحو
اطمأن إليه
ذلك ،حتى يركن لصحة القول ،كام يرشد لذلك قوله � « :الرب ما
ّ

وإن
القلب ،واطمأنّت إليه النفس ،واإلثم ما حاك يف القلب ،وتردد يف الصدرْ ،

أفتاك النَّاس وأفتوك » .

وقد قرر العالمة ابن القيم رمحـه اهلل تعاىل هـذه املس�ألة فقال :إذا استفتى
 الفقيه واملتفقه . 164/2

 أخرجه أمحد يف املسند  228/4من حديث وابصة بن معبد ريض اهلل تعاىل عنه.
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ُ
العمل هب�ا ،بحيث يكون
فأفت�اه املفتي فهل تصير فتواه موجبة عىل املس�تفتي

عاصي ًا إن مل يعمل هبا ،أو ال يوجب عليه العمل؟
فيه أربعة أوجه ألصحابنا وغريهم:

أحدها :أنه ال يلزمه العمل هبا إال أن يلتزمه هو.
الثاين :أنه يلزمه إذا رشع يف العمل ،فال جيوز له حينئذ الرتك.
الثالث :أنَّه إن وقع يف قلبه صحة فتواه وأهنا حق لزمه العمل هبا.
الراب�ع :أنَّ�ه إن مل جي�د مفتي ًا آخ�ر لزمه األخ�ذ بفتياه ،فإن فرضـ�ه التقليد

وتقوى اهلل ما اس�تطاع ،وهذا هـو املس�تطاع يف حقـه ،وهو غاية مايقدر عليه،
وإن وجد مفتي ًا آخر ،فـإن وافق األول فأبلـغ يف لزوم العـمل ،وإن خالفه فإن

اس�تبان له احل�ق يف إحدى اجلهتني لزم�ه العمل به ،وإن مل يس�تبن له الصواب

فهل يتوقف أو يأخذ باألحوط ؟ أو يتخري أو يأخذ باألسـهل ؟
فيه وجــوه  .ا هـ

وال ريب بأنَّه إذا أخذ بأحد هذه الوجوه كان له ذلك ،ألن كل وجه له قوة

والـمـدرك ،إال َّ
أن احلافظ ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل رجح القول
يف الدالل�ة
ُ
الثالث الذي عند ابن القيم ،وقال :إنَّه أوىل األوجـه .

 إعالم املوقعني . 264/4

 أدب املفتي واملستفتي . 90/1

94

ومع ذلك َّ
فإن الفتوى بحسب الظاهر فقط ،وال تبيح له غري احلقيقة التي

يعلمها من نفس�هَّ ،
فإن الفتوى كاحلكم إنام هي بحسب الظاهر ،وما يطرح من
إيل،
س�ؤال ال ُيغـيرِّ من احلقيقة ش�يئ ًا كما أخرب � بقوله « :إنَّـك�م ختتصمون َّ

َّ
ت له بحق أخيه ش�يئ ًا بقوله،
فم ْن قض ْي ُ
ولعل بعضكم أحلن بحجته من بعضَ ،
فإنما أقطع له قطعة من النَّار فال يأخـذها » .

واملعن�ىَّ :
أن احلك�م ال يغري احلقيقة التي يعلمها اخلصم أو املس�تفتي ،بل

جيب عليه أن يعمل بمقتىض علمه ،وإال كانت التبعة عليه ،وهو بمعنى حديث

وإن أفتاك الناس وأفتوك ».
وابصة السابقْ ... «:

ف�إن اختلفت عليه الفتوى ،فقيل :يأخذ بأغلظها ؛ َّ
ألن ذلك أحوط لدينه

واحلق ثقيل ،وقيل :يأخذ بأخفها ؛ ألنَّـه � بعث باحلنيفية السمحة السهلة .

وقيل :جيتهد يف األوثق ،فيأخذ بفتوى األعلم األورع ،وقيل :يس�أل مفتي ًا آخر

فيعمل بفتوى من يوافقه ،وقيل :يتخري فيأخذ بقول أيهما شاء.

لك�ن اخت�ار ابن الصلاح رمحه اهلل تع�اىل َّ
أن عليه أن جيته�د ويبحث عن

األرج�ح فيعم�ل به ،فهذا هو الش�أن عند التعارض ،ف�إن مل يرتجح لديه يشء

عمل بفتوى َم ْن وافقه اآلخر.

 أخرج�ه البخاري يف األقضية برقم  ،2534ومس�لم يف اإلمارة برقم  ،1713من حديث
أم سلمة ريض اهلل تعاىل عنها.

 كما أخرجه أمحد يف املسند 266/5من حديث عائشة ريض اهلل عنها.
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ْ
فإن تعذر ذلك وكان اختالفهام يف احلظر واإلباحة وكان قبل العمل اختار

جانب احلظر وترك غريه ،فإنَّـه أحوط.

طبعي بني
ولي�س يف ه�ذا االختلاف غضاض�ة ،فإن ه�ذا االختلاف
ٌّ

العلمـ�اء ؛ الختلاف مش�ارهبم ومداركه�م ،ويف ذل�ك فس�حـة يف الدِّ ي�ن
ورحـم�ة للمؤمنين ،ويف هــذا يقـول عـمر بن عب�د العزيز ريض اهلل تعاىل

عن�ه « :ال يسرين أن أصحاب حممد � لم خيتلفوا ؛ ألهن�م لو لم خيتلفوا لم
تكن رخصة » .

آداب اإلفـتـاء:
للفتوى آداب مرعية ال بد للمفتي أن يتمثلها ،ألنَّـه حمل أنظار النَّاس ،وبه

اقتداؤه�م ،وهو فوق ذل�ك نائب عن رس�ول اهلل � يف تبليغ رشع اهلل تعاىل،
فال بد أن يكون متمث ً
ال ِخالالً أساسية يف نفسه وعمله ،حتَّى تكمل به الفائدة،

وتعظم به العائدة ،وهي آداب كثرية ،وأمهها ما ييل:

 -1إظهار الكامل ِ
اخللقي واخلُلقي من نفس�ه ،فيتزين بأحسن ما جيـد من

غير سرَ َ ف وال خميلة ،تأس�ي ًا برس�ول اهلل � الذي كان حي�ب اجلامل والطيب
والنظاف�ة والثي�اب البي�ض ولب�س اجلدي�د ،ويتجم�ل يف مظهره ما اس�تطاع،
 أدب املفتي واملستفتي  ،89/1وم واهب اجلليل حلطاب . 95/6

 فيض القدير للمناوي . 209/1
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ال س�يما يف اس�تقبال الوف�ود ويف املناس�بات من عي�د أو نح�وه ،فذلك أدعى

لالس�تامع ل�ه ؛ َّ
ألن نف�وس النَّ�اس ُجبل�ت على
ح�ب ذل�ك وإكب�ار املظاهر
ِّ
الصورية.

 -2علي�ه أن يبتعد عن مواطن الريبة ُّ
والش� َبـه ،وإن كان تقي ًا يف نفس�ه،


ك إىل ما ال َيري ُب َ
فقد قال �َ « :د ْع ما َيري ُب َ
إسال ِم
ك »  ،وقال « :من ُح ْس ِن ْ
الم�ر ِء ،تَركُ�ه م�ا ال يع ِ
ني�ه »  .و َم َّر علي�ه بعض أصحابـ�ه وعنده إحـدى
َ ْ
َ ْ َ ُ
بنت
نس�ائـه فاس�تحـييا وأرسعا  ،فقال � لهما « :عىل ِر ْسلِك َُما إهنا َص ِف َّي ُة ُ

ُح َي ٍّي  . » ...هذا وهو املعصوم � فكيف بغريه ؟!

 -3عدم االس�تعجال يف الفتوى إذا اقتضت التأمل واملش�اورة ،فقد كان

املصطف�ى � ُيس�أل عن الشيء ال يعلمه فيرُ ج�ئ اإلجابة حتَّ�ى يأتيه جربيل
وين�زل علي�ه الوحي ،ولربما تأخر يف ذلك األيام والليايل ،كما يف قصة َن َف ٍر من
قريش الذين سألوا بإيعاز من أحبار هيود يثرب عن مسائل ثالث ،وهي :قصة

الفتي�ة (أصحاب الكهف) ،وعن رجل َط َّواف بلغ مش�ارق األرض ومغارهبا

(ذي القرنين) ،وع�ن الروح  ..فلم جيب النبي � من فوره ،بل قال :أجيبكم

 أخرج�ه الرتم�ذي يف صفة القيامة  ،2520والنس�ائي يف األرشب�ة  ، 327/8من حديث
احلسن بن عيل ريض اهلل تعاىل عنهام .

 أخرجه الرتمذي يف الزهد برقم  2318وقال :حديث غريب ،وأخرجه مـالك يف املوطـأ
 ،210/2من حــديث عيل بن احلسني ريض اهلل تعاىل عنهام .

 البخاري يف االعتكاف برقم  ،2035ومسلم يف السالم برقم  ،2175من حديث عيل بن
احلسني ريض اهلل تعاىل عنهام .
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غـد ًا .ومل يس�تثن ،فمكث رس�ول اهلل � مخس عرشة ليل�ة ال حيدث اهلل تعاىل


الس�لف يف أمر النوازل املش�كلة
يف ذلك إليه وحي ًا  ..القصة  .وهـذا منهج َّ

كما تقـدَّ م.

 -4ف�إن كان يع�رف َم ْن ه�و أدرى باجلواب منه فعليه أن يدل الس�ائل

علي�ه ،فق�د ق�ال اهلل تع�اىل ﴿ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [يوس�ف،]76 :
وإال لزم�ه اإلمس�اك وترك اجل�واب حتى يتضح ل�ه ،فقد ق�ال اهلل تعاىل:
﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ﴾ [اإلرساء. ]36 :
 -5عدم اإلفتاء عند تغري حاله وتشوش فكره ؛ ألنَّه ال يتمكن من إدراك
الصواب مع ذلك احلال ،كام هو الش�أن يف القايض ،وقد « هنى رس�ول اهلل �

أن يقضي َحـك ٌَم بين اثنني وهو غضبان »  ،ولذل�ك ترجم اإلمام البخاري

بقول�ه « :ب�اب هل يقيض احلاكم أو يفتي وهو غضب�ان ؟ »  ،ومثل الغضب
كل حال يشوش عليه فكره .
 كام يف تفسري ابن جرير الطربي . 191/15

 ص . 34

 الفقيه واملتفقه للخطيب . 107/2

 أخرج�ه البخاري يف األقضية برقم  ،7158ومس�لم فيه أيض ًا برقم  ،1717من حديث
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وق�د مج�ع ابن القيم رمحــه اهلل تعاىل األحوال الت�ي يمتنع الفتوى فيها،

هم
فقال « :ليس للمفتي الفتوى يف حال غضب ش�ديد ،أو جوع ُمفرط ،أو ٍّ
ٍ
ُمقل�ق ،أو خوف ُمزعج ،أو نعاس غالب ،أو ش�غل قلب
مس�تول عليه ،أو
حال مدافعة األخبثني ،بل متى أحس من نفس�ه شيئ ًا من ذلك خيرجه عن

حال اعتداله وكمال تثبته وتبينه أمس�ك عن الفتوى ،قال :فإن أفتى يف هـذه

ت ُفتياه » .
صح ْ
احلالة بالصواب ّ

 -6معرف�ة الواق�ع ال�ذي يعايش�ه ،فال يكون غافل ً
عما علي�ه النَّاس يف
ا َّ

معاشهم وأحواهلم وأعرافهم ؛ ألن النَّاس سيحتاجون إليه يف ضوء ما يعيشون،
ف�إذا كان بعيد ًا عن ذلك احلال فـإنهَّ م اليس�تفيدون من�ه ،ولربام تقحم الفتيا يف
ذلك احلال عىل غري بصرية ،فلذلك كان ال بد عليه أن يعايش أحوال النَّاس.

ق�ال اب�ن القيم رمحه اهلل تع�اىل :وال يتمكن املفت�ي وال احلاكم من الفتوى

واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم:

أحدمه�ا :فهم الواقع والفقه فيه ،واس�تنباط علم حقيق�ة ما وقع بالقرائن

واألمارات والعالمات حتى حييط به عل ًام.

والنوع الثاين :فهم الواجب يف الواقـع ،وهـو فهم حكم اهلل الذي حكم

بـه يف كتابـه أو عىل لسان رسوله � يف هذا الواقـع ،ثم يطبق أحـدمها عىل
اآلخر  .ا هـ

 أي :البول والغائط .

 إعالم املوقعني . 227/4
 إعالم املوقعني . 87/1
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رصح له العامي بعبـارة
وق�ال القرايف رمحـه اهلل تعاىل :ينبغي للمفت�ي إذا َّ

رصحيـ�ة أن يتفق�د قرائ�ن أحـواله ،وش�أن واقعتـه ،هـل َث َّم م�ا ينايف رصحيـه

أم ال  ؟

ومعلو ٌم َّ
أن واقع الفتوى اليوم غريها باألمس.
ف�إذا كان املفتي ال يعاي�ش الثورة الصناعية يف االتص�االت ،واملالية يف

الصناعة وأس�واق املال والبنوك واملصارف ،والتأمينات والعقود املستجدة،

املسماة وغري املسَّم�اَّ ة ،والثورة العمرانية يف األبراج وامل�دن الربية والبحرية،

والثورة الطبية يف خمتلف املجاالت ،والعس�كرية وما ينش�أ عنها من إس�قاط

دول وقي�ام أخ�رى ،وتدمري أمـ�م وهتك قي�م  ...إذا كان ال يعايش هـــذه
األحــ�وال ،وه�ي ُج ُّ
ـل هــم�وم األمــة على اختالف أصنافه�ا وثقافتها

وأعرافها ،فكيف يفزع النَّاس إليه امتثاالً لقوله سبحانه ﴿:ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [النح�ل ،]43 :وقول�ه ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ [النساء.]83 :

لـمـا كان كثري من أه�ل الفتوى اليعايش واقع األمة أعرض
وم�ن هنا َّ

كثير من النَّاس عنه�م ،بحجة أهنم ال يفهمون الواقع ،ويف ذلك من اإلزراء
بالعلماء ما ال جيـ�وز رشع ًا ،فيتعني عىل أهل العلم مم�ن تناط هبم الفتوى أن
يواكب�وا التطورات التي تعيش�ها األمـة ،ليوضحوا للنَّـ�اس حكم اهلل تعاىل
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يف كل َحـ�دَ ث ،وق�د ق�ال عمر ريض اهلل تع�اىل عنه « :النَّاس بزماهنم أش�به
منهم بآبائهم »  ،وإذا كان علماؤنا الس�ابقون قد عايش�وا زماهنم وعاجلوا
قضاياهم ،ما نزل هبم وما لم ينزل ،ملا كان لدهيم من ملكات علمية خارقة،
فجـدير بعلماء اليوم وقد توفرت هلم وسائل املعارف ،وتقرب ما كان بعيد ًا

عىل غريهم ،أن يكونوا كذلك ،وإال فال يعنُّوا غريهم بالبحث عنهم ،فرحم
اهلل امرء ًا عرف قدر نفسه ،فأراح واسرتاح.

يس�ـر اهلل تعاىل مجعه وهتذيبه يف هذا البحث ،واحلمد هلل الذي
هذا آخر ما َّ

بنعمته تتم الصاحلات.

وس َّلم وبارك عىل س ِّيدنا محُ َ َّم ٍد وعىل آله وصحبه *
* َ
وصلىَّ اهلل َ
(وكان الفراغ من حتريره يف الثامن والعرشين من شهر شوال 1426هـ)

 ع�زاه احلافظ الس�خاوي يف املقاصد احلس�نة ص 441إىل احلاف�ظ الصريفيني يف بعض
أجزائه ،وقال :إنه من قول سيدنا عمر ريض اهلل تعاىل عنه.
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الفتـوى
يف ضوء مقاصد الشريعة

احلم�د هلل ال�ذي تنتهي إلي�ه املقاصد ،وتبت�دئ منه العوائ�د ،لكل خملوق

وعاب�د ،وهـ�و أهـل الثناء واملحامـد ،أمحده يف ك ُِّل حال ،وأش�كره عىل جزيل
النوال ،وأصليِّ وأس ِّلم عىل سيدنا محُ َم ٍ
ـد وصحبه واآلل .
ِّ
َّ
وبعـــد:
َّ
ف�إن املقاصد الشرَّ عية من أهم املهامت العلمي�ة والقضايا الدينية ،لم يزل

العلماء ينهلون م�ن مواردها ،ويبينون غامضها من جليها ،ليصدر عن معينها
ال�واردون ،ويرت�وي م�ن حياضه�ا املتطلعون؛ ألهن�ا املعني ال�ذي ال ينضب،
واملورد الذي يستعذب.

وقد رسم طريقها األقدمون ،وسار عىل هنجهم الالحقون ،فبينوا ما يلزم

فيها من البيان ،وبقي من ذلك ما ال بد منه يف كل زمان ومكان.

ونحن اليوم يف أشد احلاجة إىل تفعيل هذا العلم الفياض ،لـام يستجدُّ من
املسائل ،وما يتجدّ د من النوازل ،التي حت ك َُّل ٍ
ٍ
عاقل.
فقيه
يرّ
أسهمت فيه هبذا البحث املتواضع ،الذي حاول أن جيمع بني النظرية
وقد
ُ

املقاصدي�ة ،والتطبيق العميل يف الفتوى ،ليكون املفتي عىل ب ِّينة من فقه الواقع،
105

فين�زل األح�كام عىل بصرية من غري إمه�ال للعلل الشرَّ عي�ة ،واحلكم العقلية،
لكيلا يظن أن الشرَّ يعة بعيدة عن العقل ،أو أن يعتمد كل االعتامد عىل العقل،
ف�إن صحيح املنقول ال يناق�ض رصيح املعقول ،بل جاءت الرشيعة بام تقتضيه
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وترتضيه العقول ملن كان له ٌ
واهللَ أسأل أن ينفع به وجيعله خالص ًا لوجهه الكريم بمنِّه وكرمه ..
وسـ َّلم وبارك عىل س ِّيدنا محُ َ َّم ٍد وعىل آله وصحبه.
َ
وصلىَّ اهلل َ
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تعريف الفتوى:
ُع�رف الفت�وى يف االصطلاح بأنهَّ ا :اإلخب�ار باحلك�م الشرَّ عي عىل غري
ت َّ

وجـه اإللـزام ،ويقال بأنـها :اجلواب عام يشكل من املسـائل الرشعـيـة.
أو بمعنى أعم هي :جـواب حـديث ألمـر حـديث.

واملفتي ه�و :العامل باألح�كام الرشعي�ة والقضايا واحلوادث املس�تجدة،
وه�و الذي رزق من العلم والقدرة ما يس�تطيع به اس�تنباط األحكام الرشعية
من أدلتها اإلمجالية ،وتنزيلها عىل الوقائع والقضايا احلادثة .
َّأم�ا املقاص�د الرشعي�ة ،فهي لغـ�ة  :مجع مقص�د ،يقال :قص�دت اليشء

األس�دَّ
وقص�دت إليه إذا طلبته بعينه ،وقصد يف األمر قصد ًا ؛ توس�ط وطلب َ
ولم جياوز احلـدَّ .

ويف االصطالح ،هي :املعاين واحلكم امللحوظة للش�ارع يف مجيع أحوال
الترشي�ع أو معظمها ،بحيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من
أحكام الترشيع .
 منار أهل الفتوى للقاين ص . 204

 ق رار جممع الفقه اإلسالمي . 17/2/153
 املصباح املنري. 163/2

107

فيدخ�ل يف هـذا أوصاف الشرَّ يعـة وغايتها العامـة ،واملعاين التي ال خيلو

الترشيع عن مالحظتها .

ويدخ�ل يف ه�ذا أيض� ًا معان م�ن احلكم ليس�ت ملحوظة يف س�ائر أنواع

األحكام ،ولكنها ملحوظة يف أنواع كثرية منها .

وهي تنقسم إىل :مقاصد رضورية ،وحاجية ،وحتسينية.
َّأمـا املقاصد الرضورية فهي التي ال بد منها يف قيام مصالح الدِّ ين ،بحيث

إذا فق�دت مل جت�ر مصالح الدنيا عىل اس�تقامة ،بل عىل فس�اد وهتارج ،وفوات

حياة ،ويف اآلخرة فوات النجاة والنعيم ،والرجوع باخلرسان املبني.

واملقاص�د الرضورية هي :حف�ظ الدِّ ين ،والنَّـ ْفس ،والنس�ل ،والعقل،

والمال .

وأمـ�ا املقاص�د احلاج َّي�ة ،فه�ي ما افتُق�ر إليها م�ن حيث التوس�عة ورفع
َّ

الضي�ق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملش�قة الالحقة بف�وت املطلوب ،فإذا مل
ُراع دخل عىل املكلفني يف اجلملة احلرج واملش�قة ،ولكنه ال يبلغ مبلغ الفس�اد
ت َ

الع�ادي املتوق�ع يف املصال�ح العامـة ،وذل�ك كالرخص الت�ي حيتاجها املرء يف
س�فره أو مرض�ه ،أو حيتاجها يف بعض معامالت�ه ،فأبيح له ما األصل فيه املنع،
أو ما حيتاجه يف خطأ جناياته التي قد تكثر فتحمل عنه عاقلته ،أو ما حيتاجه يف

عاداته ،كالصيد والتمتع بالطيبات.
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َّأم�ا املقاصد التحس�ينية فهي األخذ بام يليق من حماس�ن العادات ،وجتنب

األحوال املدنـس�ات التي تأنف منه�ا العقول الراجحات ،وذلك ما يكون من

باب مكارم األخالق.

وكل ه�ذه املقاص�د جـاء اإلسلام ليحققها برشعه القوي�م الذي تضمنه

كتاب اهلل وس�نة رس�وله � ،وما اس�تقر من فقه األئمة املس�تنبط منهام ،حيث

ال خيل�و حك�م من أحكامه ع�ن ذلك ،يدركه�ا كل عاقل ،تارة بب�ادئ الرأي،
وأخرى بنظر وتأمل  ..كام قال اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل :ومقصود َّ
الشارع

م�ن اخللق أن حيفظ عليهم دينهم ونفس�هم وعقلهم ونس�لهم وماهلم ،فكل ما
يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة ،وكل ما ُي َف ِّوت هـذه األمور

فهو مفسدة ،و َدفعه مصلحـة  ،ولذلك قالوا :مبنى الشرَّ يعة كلها عىل جلب

املصالح ودرء املفاس�د ،وقرروا أن درء املفاس�د أوىل م�ن جلب املصالح ،ألن
املصلحة كامنة يف درء املفسـدة  .

ويق�ول العالمة اب�ن القيم رمحه اهلل تع�اىل « :وإذا تأملت رشائع دينه التي

وضعه�ا بني عباده ،وجدهتا ال خترج عن حتصيل املصالح اخلالصة أو الراجحة
مهها وأج ُّلها ،وإن فاتت أدنامها ،وتعطيل
حس�ب اإلمكان ،وإن تزامحت ُقدِّ م أ ُّ

املفاس�د اخلالص�ة أو الراجحة بحس�ب اإلمكان ،وإن تزامح�ت ُع ِّطل
أعظمها
ُ
 انظر :امل وافقات للشاطبي . 12-8/2

 املستصفى . 287/1
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فس�اد ًا باحتم�ال أدناها ،ق�ال :وهلذا وضع أحك�م احلاكمني رشائ�ع دينه دالة
ش�اهدة له بكامل علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحس�انه إليهم ،ثم قال :وهذه
اجلملة ال يسرتيب فيها من له ذوق من الشرَّ يعة ،وارتضاع من ُث ِديهِّ اِ ،
وور ٌد من

صفو حوضها ،وكلام كان تضلعه منها أعظم كان ش�هوده ملحاسنها ومصاحلها
أكم�ل  ..إىل أن قال :والقرآن وس�نة رس�وله � مملوءان م�ن تعليل األحكام
باحلك�م واملصال�ح وتعلي�ل اخللق هبما  ...فت�ارة يذكر الم التعلي�ل الرصحية،

وت�ارة يذك�ر أداة (كي) ،وتارة يذكر (الفاء) ،وتارة يذك�ر أداة َّ
(لعل) املتضمنة
للتعليل ،املجردة عن معنى الرجاء املضاف إىل املخلوق ،وتارة ينبه عىل السبب

يذكره رصحي ًا ،وتارة يذكر األوصاف املش�تقة املناسبة لتلك األحكام ثم يرتبها
عليها ترتيب املس�ببات عىل أس�باهبا ،وتارة ينكر عىل من زعم أنَّـه خلق اخللق

ورشع دين�ه عبث� ًا وس�دى ،وت�ارة ينكر عىل َم ْن ظن أنه يس�وي بين املختلفني

اللذين يقتضيان أثرين خمتلفني ،وتارة خيرب بكامل حكمته وعلمه املقتيض أنَّه ال
يفرق بني متامثلني وال يس�وي بني خمتلفني ،وأنَّـه ينزل األشياء منازهلا ،ويرتبها
مراتبه�ا ،وتارة يس�تدعي من عباده التفكُّر والتأمل والتدبر والتعقل حلس�ن ما

بعث به رس�وله ورشعه لعباده ،كام يس�تدعي منهم التفك�ر والنظر يف خملوقاته
وحكمها وما فيها من املنافع واملصالح ،وتارة يذكر منافع خملوقاته منبه ًا هبا عىل

ذلك ،وأنَّه اهلل الذي ال إله إال هو ،وتارة خيتم آيات خلقه وأمره بأسامء وصفات
تناس�بها وتقتضيها ،ثم قال :والقرآن مملوء من أوله إىل آخره بذكر حكم اخللق
110

واألمر ومصاحلهام ومنافعهام وما تضمناه من اآليات الشاهدة الدالة عليه ،وال

يمكن ملن له أدنى اطالع عىل معاين القرآن إنكار ذلك .اهـ

وم�ن هذا كله تعل�م أن الشرَّ يع�ة اإلسلامية بعمومها تس�عى لتحقيق

مقاصد إهلية من الربية ،لذلك جاءت أحكامها مبينة علة ترشيعها ،وكوامن
املصلح�ة فيه�ا ،بل إن الكون بم�ا فيه خلقه اهلل تعاىل حلكم�ة ،كام بينه الذكر

احلكيم بمث�ل قوله تع�اىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ﴾ [ص:

 ،]27وقوله جل شأنه ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﴾ [الدخان .]39 ،38 :وكام

ق�ال ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [املل�ك ،]2 :أفيك�ون
ترشيع�ه بعد ذل�ك خالي ًا من املصلحة ؟ وقد قال س�بحانه ﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﴾ [ املائدة. ]50 :

وم�ن هنا كان ال ب�د من أن تكون الفت�وى مدركة هل�ذه املقاصد الشرَّ عية

واملصالح املرعية ،لتكون إخبار ًا حقيقي ًا عن الشرَّ ع اإلهلي ،وتوقيع ًا صادق ًا عن

رب العزة واجلالل ،ألن الشرَّ ع إنام ُيتلقى بطريق البالغ عن اهلل تعاىل ورس�وله

� ،فهو س�بحانه الذي رشع احلالل واحل�رام ،وأوجب العبادات ورتب عىل

فعله�ا الثواب وعىل تركها العقاب ،وترك مس�احة كبيرة ليكون املرء فيها عىل
اختي�ار الفع�ل والترك ،وكل ذلك تضمن�ه كتابه العزي�ز املحكم ،وس�نة نبيه

 مفتاح دار السعادة  350/2ط مرص .
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املصطف�ى � ،الذي أويت الكتاب ومثله مع�ه ،وذلك إ َّمـا برصيح العبارة ،أو
دقيق اإلش�ارة ،يف عـمومات النصوص ومفهومها ،كام قـال اإلمام َّ
الشـافعي
رمح�ه اهلل تع�اىل :فليس�ت تنزل بأحد من أه�ل دين اهلل نازل�ة إال ويف كتاب اهلل

َّ
الدليل عىل س�بيل اهلدى فيها ،ثم
اس�تدل بآيات من كتاب اهلل تعاىل عىل ذلك،
منـه�ا قـوله س�بحـانـه ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ [ النحل:

. ]89

وقال إمام احلرمني :املعتقد أن ال يفرض وقوع واقعة مـع بقـاء الشرَّ يـعة

بني ظهراين محلتها إال ويف الشرَّ يعة متمسك بحـكم اهلل تعاىل فيها .وقال أيض ًا:

ونعلم أنَّـه ال ختلو واقعة عن حكم اهلل تعاىل عىل املتعبدين.

هل�ذا كان ال ب�د للمفتي م�ن إدراك املقاص�د الشرَّ عية ،واملصال�ح املرعية

يف هـ�ذه املل�ة احلنيفي�ة ،لتك�ون فتواه قائم�ة عىل حتقي�ق هذه املقاص�د ،جمتنبة

للمفاسد .

َ
وأ َج ُّ
ـل املقاصــد الشرَّ عية هي:
 -1حتقيق العبودية هلل تعاىل.
 -2حتقيق االستخالف يف األرض.
 -3املحافظة عىل الكليات.
 الرسالة ص 20فقرة . 48
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 -4رفع احلرج عن األمة.
وسأتناول هذه املقاصد بيشء من التفصيل.

ً
أوال :حتقيق العبودية هلل تعاىل:
العبودية تعني اخلضوع والذل للمعبود ،لضعف العابد وقوة املعبود ،وملنَّة

املعبود عىل العابد يف النعم التي ال تصل إال منه ،وال تستقيم حياته إال هبا.

والعبودية هبذا املعنى ال يس�تحقها غري اهلل تع�اىل ،فهو القوي املتني ،وهو

الق�وي العزيز ،وهو الذي إن أراد اليشء قال له :كن فيكون ،وهو الذي حيكم

فال معقب حلكمه ،وهو الذي ال ُيس�أل عام يفعل ،وهو الذي أحاط بك ُِّل يشء

عل ًام ،وهو الف ّعال لـام يريد ،وهو الذي أعطى كل يشء خلقه ثم هدى .

وم�ن كان كذل�ك فحق�ه أن ُيره�ب وأن ُيعب�د ،جلربوت�ه وقه�ره ،وقوته

وقدرت�ه ،وجلالله ومجاله ،فإذا كان مع ذلك ل�ه الطول واإلنعام ،واملنة التي ال

ترامَّ ،
فإن العبودية له تكون حمب ًة ورغب ًة ،كام قالوا:
أحس�ن إىل النَّاس تَس�تعبد رقابهَ م

اإلحس�ان أحرارا
فطامل�ا اس�تعبد
ُ

واهلل َّ
جل وعال هو املحسن ابتدا ًء وانتها ًء ،أنعم باإلجياد ،وتطول باإلمداد،

وتفضل باإلس�عاد ،منّ ًا من�ه وفضالً ،خلق اخللق من الع�دمّ ،
وغذاهم بالنعم،

وتكفل بأرزاقهم من غري حاجته إليهم ،وال واجب عليه نحوهم.
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فم ْن كان كذلك فحقه أن يعبد ،وأن يوحد له ويصمد ،ويرجع إليه ويعتمد،
َ

وه�ذا م�ا أراده اهلل تعاىل من عباده ،كام نطقت به آياته القرآنية والكونية ،كقوله
س�بحانـه ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ [الذاري�ات ،]56،57 :وقال َّ
جل ش�أنه ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ [األنبياء ،]92 :وأرسل الرسل لتبلغ
الن�اس هذا املقصد من اخلل�ق ،فنوح قال لقومه ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [األع�راف ،]59 :وه�ود ق�ال
لقوم�ه ع�اد ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﴾ [ األع�راف:

 ،]65وصال�ح قال لقومه ثمود ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾ [األع�راف ،]73 :وش�عيب ق�ال لقوم�ه:
﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﴾ [ األعراف ،]85 :وإبراهيم قال لقومه ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [العنكبوت ،]16 :وهكذا كل رسول
ب ّلغ هذه الرس�الة من احلق للخلق ،قال س�بحانه ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [النحل ،]36 :وذلك َّ
حق له سبحانه بسبب
ألن العبادة ٌّ
نعم اإلجياد واإلمداد.
وامل�راد بالعب�ادة هنا هي العب�ادة الطوعية االختيارية ،الت�ي يرتتب عليها
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الث�واب والعقاب ،ال العبادة القهرية التس�خريية الت�ي ال مندوحــة ليشء من
خل�ق اهلل تع�اىل برتكها ،كام قال س�بحانه ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﴾ [مري�م ،]95-93 :فه�ذه ليس�ت مهمة الرس�ل ،إذ االبتالء يف
االختيار ال يف االضطرار.
وكما نطقت اآليات القرآنية التنزيلية هبذا املراد هلل تعاىل يف عبادته سبحانه،
فكذلك اآليات الكونية هي شاهدة له سبحانه بوجوب الوحدانية واستحقاقه
العب�ادة كما ق�ال س�بحانه ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ [ آل عم�ران ،]190 :أي إهن�ا حتم�ل الدالئ�ل
الشاهدة عىل وجوب توحيده وإفراده بالعبادة كام قالوا:
ِ
الـكائن�ات فإنـَّـها
تأمل س�ـطور

ُ
رس�ائل
م�ن امللأ األعلى إلــيك

وق�د َّ
خ�ط فيها ل�و تأمل�ت خ َّطها

ُ
أال ُّ
باط�ل
كل يشء م�ا خـلا اهلل

وقالوا:
أي�ا عجب� ًا كي�ف ُيعصى اإلل� ُه

أم كـيـ�ف يـجحـ�ده اجلاح�دُ
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ٍ
تس�ــكـيـنــــة
وهلل فـــ�ي ك ُِّل

ٍ
وحتـريـكـ�ة أبــ�د ًا ش�ـاهــــدُ

ٍ
ش�ــــيء لــــه آيـــ ٌة
وفــي ك ُِّل

ُّ
تـــدل عـلـى أنـَّــ�ه الواحــــدُ

ث�م َّ
إن ه�ذه العبودي�ة االختياري�ة أم�ر مرك�وز يف النفوس ،فال تس�تطيع
النف�س البرشية أن تتخلى عنها ؛ ألنَّـها جبلت عىل اإلذع�ان للعظمة اخلارقة،
وللمحس�ن املنعم املتفضل ،فإذا مل هتتد إىل املعبود احلق س�بحانه وتعاىل ،مالت
بفطرهتا إىل عبادة ما سواه ،فإن استعظمت شيئا آخر عبدته ،فقد تعبد الشمس
أو القم�ر أو الكواكب أو البحر أو اإلنس�ان أو احلي�وان أو اهلوى ،أو املادة ،أو
نحو ذلك مما يزينه الش�يطان هلا ،ويصدها به عن الس�بيل والرصاط املس�تقيم،
وحيسبون عندئذ أهنم مهتدون .
فه�ؤالء الذي�ن يدّ عون أهنم ال يعبدون ش�يئا وأهنم ختلوا ع�ن الديانة هم
وامه�ون ،ألهن�م يعبدون أهواءهم وش�ياطينهم التي زينت هل�م ذلك الطريق،
وقد قال سبحانه ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾ [القصص ،]50:لذلك هم حتت قهرها
فال يس�تطيعون أن يتمردوا عنها إال إذا أجلأهتم الرضورة ،فعندئذ يوقنون أهنم
يف قه�ر الـمعب�ود ال�ذي ال ملجـ�أ وال منجى منـ�ه إال إليه كما قال س�بحانـه
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وتع�اىل ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﴾ [النح�ل ،]53 :وق�ال ﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﴾ [اإلرساء ،]67 :وقد ورد يف صحيح احلديث ما رواه أبوهريرة ريض اهلل

عن�ه أنه � قال « :تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخلميصة ؛ إن ُأعطي

ريض وإن ل�م ُي ْع َط مل َ
يرض »  ،فأش�ار إىل أن له معبود ًا ،وهو ذلك املتاع من
الدنيا ،لذلك يرىض ويسخط من أجله.

وروى أمحد والرتمذي من حديث َعدي بن حاتم ريض اهلل تـعاىل عنه أن
رس�ـول اهلل � دخـل عليه وهـو يقرأ هـذه اآليــة ﴿ :ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [التوب�ة ،]31:فق�ال َع�دي  :إهن�م مل
يعبدوهم ،فقال �  « :بىل ،إنهَّ م حرمـوا عليهم احلـالل ،وأحـلوا هلم احلرام،
فتبعوهم ،فذلك عبادهتم إياهم . » ...
فتبني من هذا أن حتقيق العبودية هلل تعاىل ،هو أهم املقاصد الرشعية ،التي
يتعني السعي إىل حتقيقها يف األرض ،وأن الرشائع الساموية إنّما جاءت لتحقيق
هـ�ذا املقص�د من البرش ،فإن مل يفعلوا كانوا متمردين عن طاعة اهلل ،وقد روي
م�ن حــديث أيب ال�درداء ريض اهلل تع�اىل عنه ،عن النبي � فيم�ا يرويه عن
 أخرجه البخاري يف األدب ،باب ما يتقى من فتنة املال برقم . 6071

 أخرجه الرتمذي يف التفسري ،باب يف سورة ب راءة برقم  ،3094وأمحد يف املسند.
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ربــِّـ�ه « :إنيِّ واجلن واإلنس يف نبأ عظيم ،أخلق ف ُيعبد غريي ،وأرزق فيش�كر
غريي . » ...

ولذل�ك فطرهم عىل هذه العبادة كام قال س�بحانه ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ﴾ [ال�روم ،]30:فل�وال طرق الغواي�ة التي انحرفت هبم الس�تقاموا عىل

ع�ز َّ
ت عبادي
وجل « :إنيِّ َخ َل ْق ُ
هــــ�ذه الفط�رة كام قال � فيام يرويه عن ر ِّبه َّ
ت عليهم ما
وحر َم ْ
حنفاء كلهم ،وإهنم أتتهم الش�ياطني فاجتالتهم عن دينهمَّ ،

وأمرتهْ م أن ُيرشكوا يب ما مل أنزل به سلطان ًا . » ...
ُ
أحللت هلمَ ،

املقصد الثاين :حتقيق االستخالف يف األرض:
لـم�ا خلق اهلل تعاىل هذا الكون باحلق ،خلق من يعمره بتوحيده وعبادته،
َّ

ومن ذلك األرض التي خصها ببني البرش ،فإنَّـه سبحانه اختص هلا من اخلليقة

بني اإلنس�ان ليكونوا خلفاء فيها يعمروهنا باإليامن والطاعة ،ويتبلغون لذلك
بعامراهت�ا املادي�ة ؛ من زراعة وصناعة وبنيان ونحوها ؛ لتالزم ذلك مع الطاعة
له سبحانه ،حيث ال يمكن أن تقام األبدان التي هي من مادة األرض إال بجزء

 أخرجه الس�يوطي يف الدر املنثور  ،625/7وعزاه للط رباين يف مس�ند الشاميني واحلاكم
يف التأريخ والبيهقي يف الشعب . 7

 أخرج�ه مس�لم يف اجلن�ة ونعيمها برق�م  ،2865من حديث عياض ب�ن محار ريض اهلل
تعاىل عنه.
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منه�ا ،فكانت عامرهتا وس�يلة لتحقيق العبودية هلل تع�اىل ،ال كما يزعم املاديون

ب�أن العمارة أص�ل والديانة ف�رع ،إذ يل�زم من ذلك ت�رك الدي�ن إذ ا تعارض

م�ع الدني�ا ،والعكس صحيح .وه�ذا ما َحدَّ َثنَ�ا القرآن الكري�م عنه بقوله:
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [ البقرة. ]30 :
أي :إنيِّ جاعل يف األرض قوم ًا خيلف بعضهم بعض ًا قرن ًا بعد قرن وجي ً
ال

بعد جيل ،كام قال سبحانه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﴾ [فاطر،]39 :

وقـ�ال س�بحانه ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ [النم�ل ، ]62:وهـ�ذا

االس�تخـالف ال بـ�د له مـ�ن مقومـات يقوم بـها ،لذلك س�خر اخلالق خللقه

الك�ون وذلل�ه هلم ،كما ق�ال س�بحانه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [ لقمان ،]20 :وقــــ�ال:
﴿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [ البق�رة ،]29 :ف�كان من لوازم
هذا التس�خري أن يشتغل العبد بام ينفعه ،ليقيم َأوده ويصلح حاله ،حتى يؤدي

رس�الته ،وهو م�ا كانت تعرب عنه الرس�ل ألقوامها كما ق�ال صـالح لقومــه:

﴿ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ [هود. ]61:

 انظر :اإلسالم مالذ كل املجتمعات اإلنسانية ص . 51-49

 انظر :تفسري ابن كثري . 70/1
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أي :جعلك�م عماَّ ره�ا لتقوموا بواج�ب العبادة من االس�تغفار والتوبة مما

يس�خطه وال يرضيه ،كام يفه�م هذا املعنى من قوله س�بحانه عن املالئكة حني
قال�ت ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ يعن�ي َّ
أن هذا مقتىض اخلالفة،
والبرش لظلمهم أنفسهم بسفك الدماء ونحوه ،ال يصلحون أن يكونوا خلفاء،
فإن من مقتضيات اخلالفة والعامرة القيام بالزمها من طاعة اهلل تعاىل.
وه�ذا ُّ
يدل على َّ
أن اخلالفة يف األرض وعامرهتا ليس�ت مقص�ودة لذاهتا،
ب�ل لتحقي�ق الغاي�ة التي م�ن أجلها خل�ق اهلل تعاىل اخلل�ق ،كام قال س�بحانه:
﴿ ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ [األحزاب.]72 :
واألمانة هي التكاليف الرشعية الش�اقة الت�ي يرتتب عىل فعلها الثواب
وعلى تركها العقاب ،وملا محلها اإلنس�ان أعانه س�بحانه عىل ذلك بام س�خر
ل�ه من الكون ،وأمره أن يـس�تفيد منه فيمشي يف مناكب األرض ويأكل من
رزقه ،ويعمرها ليس�كن وي�أكل ويرشب ويركب ،حتى يبل�غ منها مراد اهلل
تعاىل فيه ،هذه هي النظرة اإلسلامية ملعنى االس�تخالف يف األرض ،ال أن
تك�ون الدنيا غاي�ة املرء  ،وعامرهتا منته�ى أمله ،فقد ب ّينت الس�نة املطهرة َّ
أن
ذلك ليس مراد ًا من معنى اخلالفة ،فاإلنس�ان أكرم من أن يفني عمره يف ٍ
دنو

وانحط�اط ،ال يطم�ح فيه للمع�ايل العالية ،فقد أخ�رج الرتمذي من حديث
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إن الدُّ ني�ا ملعون�ة ملعون م�ا فيها ،إال
أيب هري�رة ريض اهلل تع�اىل عن�ه « :أال َّ

ذكر اهلل وما وااله وعالم ًا ومتعلم ًا » .

بل ورد « :لو كانت الدُّ نيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة ما سقى كافر ًا منها

رشب�ة م�اء »  ،ومن أجل ذلك مل يمنعها عمن أع�رض عن اإليامن به وحا ّده

س�بحانه ،بل لربام كان أس�عد حظ ًا فيها من املؤمن كام قال س�بحانه ﴿ :ﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾
َّـما لم يعطهم ذلك م�ع أن جنتهم الدنيا :رمح ًة بعباده
[الزخ�رف ،]35-33 :وإن َ

املؤمنني كيال يفتنوا لما طبعوا عليه من حب العاجلة ،ولذلك لم خيرتها جزا ًء

ألنبيائه وأوليائه ،بل ادخر أجرهم إىل اجلنة التي عرضها الس�موات واألرض

أع�دت للمتقين ،والتي فيها ما ال عني رأت ،وال أذن س�معت ،وال خطر عىل

قل�ب بشر ،كما ق�ال س�بحانه ﴿:ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ [الس�جدة . ]17 :وكما قال � « :موضع س�وط أحدكم يف

اجلنة خري من الدُّ نْيا وما فيها » .

 أخرج�ه الرتمذي يف الزهد ،من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه برقم  2322وقال:
حسن غريب  .وابن ماجه ،فيه أيض ًا ،من حديثه برقم . 4112

 أخرج�ه الرتم�ذي يف الزهد برقم  2320واحلاكم يف املس�تدرك برق�م  7847من حديث
سهل بن سعد وقال الرتمذي :صحيح غريب.

 أخرجه الدارمي يف سننه  428/2برقم 2820من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
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املحافظـة عىل ُ
الك ِّليات:
قد اش�تهر بني أهل العلم َّ
أن الرشائع السماوية وال سيام الشرَّ يعة اخلامتة

الت�ي تنزل�ت عىل خاتم األنبياء واملرس�لني س�يدنا حمم�د � ،حافظت عىل
الكلي�ات ،التي هبا قوام احلياة اإلنس�انية ،وال تس�تقيم حياهت�ا إال باملحافظة

عليها ،وهي حفظ الدِّ ين والنَّ ْفس والعقل والنسل واملال ،فأوجب عىل أتباع
كل رشعة أن حيافظوا عليها ،فلم يبح انـتـهاك هذه املقومات اإلنسانية ألي
أحد ،فرد ًا كان أو مجاعة.

ق�ال الغزايل رمحه اهلل تعاىل :ومقصود َّ
الش�ارع م�ن اخللق أن حيفظ عليهم

دينهم ونفس�هم وعقلهم ونسلهم وماهلمُّ ،
فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول
اخلمسة فهو مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول اخلمسة فهو مفسدة ،ودفعه
مصلحة  .اهـ
وقال أيض ًا :وتفويت هذه األصول اخلمس�ة والزجر عنها يس�تحيل أن ال
تشتمل عليها ملة من امللل ورشيعة من الرشائع التي أريد هبا إصالح اخللق.
وحفظ هذه األمور يكون بأمرين:
أحدمها :ما يقيم أصل وجودها.
 املستصفى . 287/1

 املستصفى . 288/1
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الثاين :ما يدفع عنها االختالل الذي يعرض.
ومعن�ى حفظ هذه الكليات :حفظها بالنس�بة آلح�اد األمة وعمومها ،

وم�ن أج�ل ذلك أوج�ب اخلال�ق حلفظه�ا نظام� ًا يكفلها م�ن إقام�ة احلدود،

ووجوب القصاص حتى ال يعتدى عليها ،كام أوجب الس�عي إلصالحها عند

حرمه حال الس�عة ،كامليتة عن�د املخمصة ،واخلمر
الضرورة ولو بم�ا كان قد ّ
الصيال ،من كافر أو حي�وان ،ولذلك كان من
عن�د الغصة ،وقت�ل النفس عند ِّ

القواع�د الرشعية املطردة قاعدة « :جلب املصالح ودرء املفاس�د » ،التي ُيبتنى
عليها الفقه كله ،وهي تنقسم إىل :رضورية ،وحاجية ،وحتسينية.

والرضورية :هي التي تك�ون األمة بمجموعها وآحادها يف رضورة إىل

حتصيله�ا ،بحيث ال يس�تقيم النظ�ام باختالهلا ،فإذا انخرم�ت تــؤول حال
ٍ
ٍ
وتالش ،بحيث ال تكون عىل احلالة التي أرادها َّ
الشارع منها،
فساد
األمة إىل

ولذلك أبيح لتحقيقها فعل املحظور ،وهذا ال يكون إال يف الكليات اخلمس

املذكورة.

وين�زل منزلته�ا احلاجي ،وهو م�ا حتتاجه األمة القتن�اء مصاحلها وانتظام

أمورها ،عىل وجه حس�ن ،بحيث لو مل يراع مل يفس�د النظام ،ولكن يكون عىل

حال�ة غير منتظم�ة  ،وعبر عنه الش�اطبي بقوله :م�ا يفتقر إليه�ا من حيث
 امل وافقات للشاطبي . 324/1

 املقاصد الرشعية للطاهر بن عاشور ص . 304
 املقاصد الرشعية للطاهر بن عاشور ص . 306

123

التوس�عة ورف�ع الضي�ق املؤدي يف الغال�ب إىل احلرج واملش�قة الالحقة بفوت
املطلوب ،فإذا مل تراع دخل عىل املكلفني عىل اجلملة احلرج واملش�قة ،ولكن ال
يبلغ مبلغ الفساد املتوقع يف املصالح العامة  ،وذلك كاجلائع الذي لو مل جيد ما

يأكله مل هيلك ،غري أنه يكون يف جهد ومشقة ،وكالبيوع واإلجارات والقراض
واملس�اقاة والنكاح وإحلاق األنس�اب بآبائهم ،وقد نزل�وا هذه احلاجة منزلة

الرضورة ،فقالوا :احلاجة تنزل منزلة الرضورة عامة كانت أو خاصة ،فأباحوا

من أجلها ُر َخص السفر من قرص ومجع وفطر وتيمم ونحوها ،إال أهنا ال تصل
إىل مرتبة إباحة املحرم .

َّأما األمور التحس�ينية ،وهي التي تقع موقع التحسين والتيسري للمزايا

ورعاي�ة أحس�ن املناه�ج يف الع�ادات واملعاملات ،أو كما ق�ال الطاه�ر
اب�ن عاش�ور :التي هبا كامل ح�ال األمة يف نظامها حتى تعي�ش آمنة مطمئنة،
وهل�ا هبج ُة من َظ�ر املجتمع يف مرأى بقية األمم ،حتى تكون األمة اإلسلامية

مرغوب� ًا يف االندم�اج فيه�ا أو يف التقرب منه�ا ،قالَّ :
فإن ملحاس�ن العادات
مدخ ً
ال يف ذلك  .اهـ

 امل وافقات . 10/2

 مقاص�د الرشيع�ة للطاه�ر بن عاش�ور ص ، 306وإيض�اح الق واعد الفقهية لش�يخنا
عبد اهلل بن سعيد اللحجي ص. 70

 إيضاح الق واعد الفقهية ص. 70
 املستصفى للغزايل . 418/1

 املقاصد الرشعية ص . 307
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وال ريب َّ
بأن هـذه املحاس�ن وإن كانت مطلوبة إال أهنا ال تبيح ش�يئ ًا من
احلرام ،وال ترك يشء من الواجب.

رفــع احلـرج:
م�ن املقاصد الشرَّ عية هلذه امللة احلنيفية رفع احل�رج عن األمـة الذي كان

عىل َم ْن قبلنا من األمم ،متش�ي ًا مع وسطيتها التي اختصت به ،كام قال اهلل تعاىل

ع�ن نبي�ه � ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [األعراف.]157 :
فهذه ِس�مته � يف نفس�ه ورشع�ه ،ولبيان ذلك فقد ت�واردت النصوص
املتكاث�رة عىل هذا املعن�ى كقوله س�بحانه ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﴾ [ املائ�دة ،]6 :واملعنى أن احلرج ليس مراد ًا هلل تعاىل يف هذه األمة،
بعكس ما كان عليه حال األمم السابقة ،من وضع األغالل عليهم ،فال توبة إال
بالقتل ،وال طهارة من النجاسة إال بالقرض ،وال استفادة من الزكاة أوالغنائم
ب�ل جتمع ُث َّم حترق ،فجاء هذا الرشع ليقول للناس ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ [احلج.]78 :
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جلمع
وم�ن ذلك رف�ع احلرج عن أصح�اب األعذار يف اجله�اد واحلج وا ُ

واجلامع�ات ،كما قال س�بحانه ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [ الن�ور ،]61:وق�ال ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [التوبة.]91 :
�م وض�ع قاعدت�ه العام�ة يف ذل�ك فق�ال ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ُث َّ

ﯜﯝ ﴾ [ البق�رة ،]286 :وق�ال ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ [األنع�ام:

 ،152واألع�راف ،]42 :وق�ال ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [التغاب�ن ،]16 :وقال:
﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ [البق�رة .. ]185 :إىل
غير ذلك من اآلي�ات الكثرية املتواردة على هذا املعنى ،التي لم تدع ش� ّك ًا يف
م�راد اهلل تع�اىل من ه�ذه األمـة من اليرس والس�هولة ،فجعل التكاليف س�هلة
املنال مع ما فيها من مشقة الوضع ،فالصالة ال عذر يف تركها ،وإن كانت ثقيلة
كم�ا قال س�بحانه  ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [ البقرة ،]45 :لكن تؤدى
بحسب حال املرء من صحة ومرض ،وحرض وسفر.
والزكاة ثقيلة عىل النَّـ ْفس لـما جبلت عليه من الش�ح ،ولكن ال جتب إال
عن�د بلوغ النصاب وحوالن احل�ول ،فيام عدا احلبوب والثامر التي ال يشترط
فيها إال بلوغ النصاب ،وهي مع ذلك قدر نزر ينفع الفقري وال يرض الغني.
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والصي�ام ش�اق لـم�ا في�ه م�ن أمل اجل�وع والعط�ش وحب�س النفس عن

الش�هوات ،لكنه ش�هر واحد فق�ط ،ويف النه�ار دون اللي�ل ،ويف احلرض دون

الس�فر ،ويف الصحة دون املرض ،ويف حال الكامل الصحي دون عذر النفاس
أو احليض.

واحلج ش�اق كذلك ولكنه يف العمر مرة فقط ،وملن اس�تطاع إليه س�بي ً
ال ؛

ماالً وجسد ًا وطريق ًا وزمان ًا.

وهـكذا سائر العبادات عىل هــذا النحــو ،وهــذا مــا عرب عـنه املصطفى

� بقوله « :بعثت باحلنيفية السمحـة »  ،وقوله « :إن الدِّ ين يرس »  ،ويف
إن دين اهلل يس�ـر »  ،وما عبرّ بــ�ه ألصحابــه عند بعـثـهم
حدي�ث آخرَّ « :

تعسـروا ِّ
وبشـروا وال تنفروا »  ،وما كان
يسـروا وال ِّ
يف املــهام بقـــولهِّ « :

من منهجه يف نفسه فإنَّـه � « :ما ُخيرِّ بني أمرين إال اختار أيرسمها ،ما مل يكن

إثم ًا ،فإن كان إثم ًا كان أبعد النَّاس منه » .

 أخرجه أمحد يف املسند برقم  2031من حديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام .

 أخرجه البخاري يف اإليامن برقم  38من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه.

 أخرج�ه ابن حب�ان يف الثقات برقم  209وابن عبد الرب يف أس�د الغابة كال مها عن ابن
عروة الفقيمي ريض اهلل تعاىل عنه.

 أخرج�ه البخ�اري يف العل�م من حديث أن�س ريض اهلل تعاىل عنه برق�م  68ويف األدب
برقم . 5689

 أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف برقم  408من حديث ابن مسعود وأبو يعىل يف مسنده
 345/7من حديث عائشة ريض اهلل عنها .
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إىل غير ذل�ك من األدل�ة املتكاثرة عىل أن احلرج مرف�وع عن آحاد هذه
األمة وجمموعها ،وهو ما يطلبه كل مسلم من ر ِّبـه بقوله ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ﴾ [البق�رة ،]286 :فيق�ول اهلل تعاىل :قد فعلت  .كام أخرجه مس�لم من
لـما نزلت هذه اآلية ﴿ :ﭿ
حدي�ث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام ،قالَّ :

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [البقرة ]284 :دخل يف

قلوهبم يشء فقال النبي � :قولوا :سمعنا وأطعنا وسلمنا ،فألقى اهلل اإليامن
يف قلوهبم ،فأنزل اهلل تعاىل ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﴾ ق�ال :ق�د فعلت،
﴿ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ ،ق�ال :ق�د فعل�ت ﴿ ،ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ
ﰉ﴾ قال :قد فعلت.
ومن هنا كان � يرتك العمل وهو حيب أن يعمله خش�ية أن يفرض عىل
أمت�ه فيش�ق عليه�م ،كام قالت الس�يدة عائش�ة ريض اهلل تعاىل عنه�ا « :إن كان
رس�ول اهلل � لي�دع العمل وهو حيب أن يعمل به خش�ية أن يعم�ل به النَّاس
فيفرض عليهم » .
 يف اإليامن برقم . 126

 أخرجه مالك يف املوطأ . 128/1
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وقـد اتفق الفقهاء عىل حتقيق هــذا املقصد اجلـيل َّ
للشارع احلـكيم ،فكـان
مـ�ن قـواعـده�م العامـة املطردة « :الرضر يزال » « ،املش�قة جتلب التيسير »،
« احلاجـ�ة تن�زل منزل�ة الضرورة عامة كان�ت أو خاصـ�ة » « ،إذا ضاق األمر
اتسـع » « ،الرضورات تبيح املحظورات »  ..إىل غري ذلك ،وقالوا يف ذلك:
قد ُأس�س الفق�ه عىل رف�ع الضرَّ ْر

وأن ما
الـو َط ْـر
ُّ
يـشــق يـجـلـب َ

وقد ذكر اإلمام الش�اطبي رمحه اهلل تعاىل َّ
أن احلرج مرفوع عن املكلف
لوجهني:
أحدمه�ا :اخل�وف من االنقط�اع م�ن الطريق ،وبغ�ض العب�ادة ،وكراهة
التكلي�ف ،ق�ال :وينتظم حت�ت هذا املعنى اخل�وف من إدخال الفس�اد عليه يف
جسمه أو عقله.
قل�ت :ومن أج�ل هذا منع النبي � عبد اهلل ب�ن عمرو بن العاص ريض
ُ

اهلل تع�اىل عنهما أن يقوم اللي�ل كله أو يصوم الده�ر أبد ًا ،وقال ل�ه « :إنك إن
فعلت ذلك هجمت له العني ،و َن َفهت له النفس ،ال صام َم ْن صام الدهر » ..
وهلـذا نظائر كثرية يف السنة املطهرة .

 يف امل وافقات . 136/2

 أخرجه البخاري يف الصوم برقم . 1878
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وه�ذا ما ق�رره العز بن عبد السلام بقول�هَّ :
ألن حفظ امله�ج واألطراف

إلقام�ة مصال�ح الدَّ ارين أوىل م�ن تعريضها للف�وات يف عب�ادة أو عبادات ثم

تفوت أمثاهلـا .

الث�اين :خ�وف التقصري عند مزامح�ة الوظائ�ف املتعلقة بالعب�د ،املختلفة

األن�واع ،مثل قيامه عىل أهله وول�ده ،إىل تكاليف أخرى تأيت يف الطريق ،فربام

كان التوغل يف بعض األعامل ش�اغ ً
ال عنها وقاطع� ًا باملكلف دوهنا ،وربام أراد
احلمل للطرفني عىل املبالغة يف االستقصاء فانقطع عنهام.

قلت :وهذا كام يف قصة سلامن مع أيب الدرداء ريض اهلل تعاىل عنهام ،وفيها
ُ

أنَّـه قال لهَّ :
إن لربك عليك ح ّق ًا ،ولنفس�ك عليك ح ّق ًا ،وألهلك عليك ح ّق ًا،
حق ح َّقه ،فذكرذلك للنبي � فقال « :صدق سلمان » .
فأعط كل ذي ٍّ

فتحقي�ق هذه املصالح م�ن مقاصد الشرَّ يعة الغراءَّ ،
ف�إن من تتبع مقاصد

الَّش�رَّ ع يف جل�ب املصال�ح ودرء املفاس�د ،حصل له م�ن جمموع ذل�ك اعتقاد

بأن هذه املصلحة ال جيـوز إمهاهلاَّ ،
وعرف�ان َّ
وأن هذه املفس�دة ال جيوز قرباهنا،

وإن مل يكن فيها نص وال إمجاع وال قياس خاصَّ ،
فإن فهم نفس الرشع يوجب

ذل�ك .وق�د م ّثل الع�ز بن عبد السلام لذلك بمن عارش إنس�ان ًا م�ن الفضالء
ٍ
وصدْ ٍر ،ثم َس�ن ََح ْت له مصلحة
العقـالء ،وفهم ما ُيؤثره ويكرهـه يف كل ِو ْرد َ
 انظر امل وافقات . 37-136/2
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أو مفس�دة مل يعرف قوله فيها ،فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته وألفه
من عادته أنه يؤثر تلك املصلحة ،ويكره تلك املفسدة .اهـ

وه�ذا م�ا يعرف بـ « حقيقة الفقه » ،أو هو « فق�ه النفس » الذي هو رأس

م�ال الفقيه واملفتي ،ومثل هذا ما يعرف عند أهل احلديث بامللكة التي يعل هبا
احلدي�ث ،ولو س�ألته عن دليل�ه يف ذلك لـبـ َِقي ،أي حتري وانقطع ولم يس�تطع

إقام�ة بين�ة على ذلك لكون�ه إهلام ًا م�ن اهلل ،كما قي�ل لعبد الرمح�ن بن مهدي

رمحه اهلل تعاىل :إنَّـك تقول لليشء :هـذا يصح وهذا مل يثبت فعمن تقول ذلك؟
فقال :أرأيت لو أتيت الناقد فأريته درامهك فقال :هذا جيد وهذا هبرج  -يعني

مزيف  -أكنت تسأله عن ذلك أو تسلم األمر إليه ؟ قال :بل كنت أسلم األمر
إليه .فقال :فهذا كذلك لطول املجادلة واملناظرة واخلـربة .

وهذا أمر قد أقرته الشرَّ يعة من صدرها األولَّ ،
فإن النبي � ر َّبى أصحابه

عىل مثل هذا الفهم ،فلذلك مل يرضوا أن يقحموا أنفس�هم يف النَّـار لـماَّ أمرهم

أمريهم عبد اهلل بن حذافة السهمي ريض اهلل تعاىل عنه بالدخـول فيها بعـد أن
أرضمـوه�ا ،مـع علمه�م بوجـوب طاعة ويل األمر ،بل قال�وا :إ َّنـماَ فررنا من

أقرهم عىل ذلك ،بل
فلما علم النبي � بخربه�م َّ
النَّـ�ار ،وأبوا أن يدخـل�واّ ،
َّـما الطاعة يف املعروف » .
قال « :لو دخلوها ما خرجوا منها أبد ًا ،إن َ
 ق واعد األحكام للعز بن عبد السالم . 160/2

 تدري�ب ال�راوي للس�يوطي ،253/1وجام�ع العل�وم واحلك�م الب�ن رج�ب احلنبلي
ص.256

 أخرجه البخاري يف األحكام برقم  ،7145من حديث عيل ريض اهلل تعاىل عنه.
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وهـ�ذا غايــ�ة الفقـه ل�روح الشرَّ يـعـ�ة ،ومعرفــة مقاصـده�ا ،إذ « :ال

طاعة ملخلوق يف معصية اهلل تعاىل » ،كما أخرب النبي � َّ ،
ألن ذلك يتناقض

مع مبدأ العبودية هلل تعاىل التي أرسلت من أجلها الرسل.

لـما أرس�ل � أصحابه رض�وان اهلل تعاىل عليه�م إىل بني قريظة،
وك�ذا َّ

العصر إال يف بن�ي قريظ�ة » ؛ كان لبعضه�م
صلين أحدُ ك�م
وق�ال « :ال ُي
َّ
َ

فه�م خيتل�ف عام َّ
دل علي�ه ظاهره ،فصَّل�ىَّ يف الطري�ق ،إذ فهم َّ
أن امل�راد احلث
ٌ
على الرسع�ة يف السير ،ال أن يرتك الوقت خي�رج من غري صلاة ،وقد أقرهم
النب�ي � على ذل�ك ،ومل ينك�ر عليه�م ملوافق�ة ذلك ل�روح الشرَّ يع�ة يف فقه
ُّ
النصوص وحتقيق مقاصدها ،ال جمرد ظواهرها وقوالبها.

ومـ�ن هـن�ا قــ�رر علـمـاؤن�اَّ :
أن الـجـم�ود على الـمنـق�والت أبـد ًا

 -يعني من غري إدراك للمقاصد  -ضالل يف الدِّ ين ،وجهل بمقاصد املسلمني


ف�ر َّب مبلغ أوعى من
والس�لف املاضني  ،وهذا ما أرش�ـد إليه � بقولهُ « :

سامع »  ،ويف روايةُ ... « :فر َّب حامـل فقه إىل من هو أفقه منه ،ورب حامل
فقه ليس بفقيه » .

 فيام أخرجه البخاري يف األحكام برقم  7144بلفظ « :السمع والطاعة عىل املرء املسلم
فيام أحب وكره ،ما مل يؤمر بمعصية ،فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة ».
 أخرجه البخاري يف صالة اخلوف برقم . 946
 الذخرية للق رايف  ،171/1والفروق له  ،1/177وإعالم املوقعني البن القيم . 3/3
 أخرج�ه البخ�اري يف احلج برق�م  1632من حديث عبد الرمحن ب�ن أيب بكرة ريض اهلل
تعاىل عنه.
 أخرجه أبو داود يف العلم برقم  ،3178والرتمذي يف العلم برقم  ،2602من حديث زيد
ابن ثابت وعبد اهلل بن مسعود ريض اهلل تعاىل عنهام.
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ذلك أن الشرَّ يعة مبناها وأساس�ها عىل ِ
احلكَ�م ومصالح العباد يف املعاش

واملع�اد ،وهي ٌ
ومصالح كلها ،وحكمـ ٌة كلها ،فكل
عدل ك ُّلها ،ورمحـ ٌة كله�ا،
ُ
مس�ألة خرجت عن الع�دل إىل اجلور ،وعن الرمح�ة إىل ضدها ،وعن املصلحة

إىل املفسدة ،وعن احلكمة إىل العبث ،فليست من الشرَّ يعة  .كام قرره ابن القيم

رمح�ه اهلل تع�اىل ،ف�إذا مل تكن النصوص مس�عفة لبيان احلكم أو االس�تنباط

�م رشع اهلل تعاىل كام
منه�ا ،كانت هذه املقاص�د قبلة املجتهد ،فأينما وجدها ف َث َّ

قرره اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل.

ما تعرف بـه املقاصـد:
أن هذه املقاصد قد تُعرف بأمور:
غري َّ
أحده�ا :جم�رد األمر والنه�ي االبتدائي الترصحي�ي ،فإ َّنَم�اَ كان األمر أمر ًا

القتضائ�ه الفع�ل ،فوق�وع الفع�ل عن�ده مقصود َّ
للش�ارع ،وكذل�ك النهي يف
اقتضاء الكف.

الثاين :اعتبار علل األمر والنهي كالنكاح ملصلحة التناسل ،والبيع ملصلحة

االنتفاع باملبيع.

الثال�ث :أن َّ
للش�ـارع يف رشع األح�كام مقاص�د أصلي�ة ومقاصد تابعة،
 يف إعالم املوقعني . 14/3

 يف حقيقة القولني عند اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل ص. 112
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فمنها منصوص عليه ،ومنها مشار إليه ،ومنها ما استقرئ من النصوصَّ ،
فدل
ذلك عىل أن كل ما مل ينص عليه مما ذلك شأنه هو مقصود َّ
للشارع .

مسايرة الفتوى هلذه املقاصد لتحقيقها:
عما يشكل من األحكام الشرَّ عية،
ت َقدَّ م يف تعريف الفتوى من أهنا اجلواب َّ

لذا َّ
فإن عىل املفتي  -وهو العامل باألحكام الرشعية العملية املكتس�بة من األدلة

التفصيلي�ة  -الذي توفرت فيه آالت اإلفتاء من س�عة يف علم الكتاب والس�نة
وعلومهم�ا ،وعلم القواعد الفقهية واملقاصد الرشعي�ة ،وعلوم اآللة من نحو
ورصف وبيان ومعان ،والعارف بأحوال األمة وعاداهتا ؛ وامل ّطلع عىل مواضع
اإلمجاع واخللاف إىل غري ذلك من العلوم واملعارف؛ عليه أن يكون مدرك ًا
غاي�ة اإلدراك ملقاص�د الشرَّ يعة ومراميه�ا وعللها ِ
وحك َِمه�ا حتَّى ينزل احلكم

الرشع�ي عىل احلادث�ة من واق�ع النص و ُم�درك احلكم ومقص�ده؛ لئال يكون

رشع اهلل تعاىل الذي تعبد به عباده بعيد ًا عن حال النَّـاس وواقعهم ،باالحتجاج
بنص�وص غري قطعية قد تكون غري صاحلة للزمان واملكان ،فإن ذلك ليس من
الفقه يف يشءَّ ،
فإن العالِم الرباين هـو الذي رزق نور ًا يعرف النفوس ومراميها،

وتفاوت إدراكها ،وقوة حتملها للتكاليف ،وصربها عىل محل أعبائها أو ضعفها،
 املقاصد الرشعية للطاهر بن عاشور ص. 196

 ق رارات جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السابعة عرشة ق رار رقم . 153
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حيمل كل نفس من
ويع�رف التفاهتا إىل احلظوظ العاجل�ة أو عدم التفاهتا ،فهو ِّ
أحكام النصوص ما يليق هبا ،بنا ًء عىل َّ
أن ذلك هـو املقـصود الشرَّ عي يف تلقي

التكاليف ،كام قرره َّ
الشـاطبي رمحه اهلل تعاىل.

أن اجلمود عىل النصوص ضالل يف الدِّ ين ،وجهل بمقاصد
ومن هنا قرروا َّ

والسلف املاضني ،كام ت َقدَّ م بيانه ،بل قالواَّ :
إن من أفتى النَّـاس
علامء املسلمني َّ
بمجرد املنقول يف الكتب عىل اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم
وأحواهل�م ،وقرائ�ن أحواهلم ،فقد َض َّ
وأض َّـل ،وكانت جنايت�ه عىل الدِّ ين
ـ�ل َ

أعظ�م م�ن جناية م�ن طبب النَّـ�اس كلهم على اختالف بالده�م وعوائدهم

وأزمنتهم وطبائعهم بام يف كتاب من كتب الطب.

لذل�ك كان م�ن رشوط املفت�ي أن يع�رف أح�وال النَّـ�اس وأعرافه�م،

وال جيرهيم عىل عرفه أو حاله ،فقد قال القرايف رمحه اهلل تعاىل :ينبغي للمفتي إذا
ٍ
مس�تفت ،ال يعلم أنَّـه من أهل البل�د الذي منه املفتي وموضع الفتيا
ورد عليه

أن اليفتيه بام عادته أن يفتي به حتَّى يس�أله عن بلده ،وهل حدث هلم عرف يف

ذلك البلد يف هذا اللفظ اللغوي أم ال ؟ وإن كان اللفظ عرفي ًا فهل عرف ذلك
البلد موافق هلذا البلد يف عرفه أم ال ؟

ق�ال :وهـذا أم�ر متعني واجب ال خيتلف فيه العلم�اء ،وإن العادتني متى
 امل وافقات للشاطبي . 98/4

 إعالم املوقعني . 89/3
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كانت�ا يف بلدي�ن ليس�تا س�واء ،أن حكمهام ليس س�واء ،إنام اختل�ف العلامء يف
الع�رف واللغة هل يقدَّ م العرف عىل اللغة أم ال ،قال :والصحيح تقديمه ،ألنَّه
ناسخ ،والناسخ مقدَّ م عىل املنسوخ إمجاع ًا فكذلك هنا .

وقال يف موضع آخر :فمهام جتدد من العرف اعتربه ،ومهام س�قط أسقطه،
وال جتمد عىل املسطور يف الكتب طول عمرك .
وق�ال أيض� ًاَّ :
إن إج�راء األح�كام التي ُمـدركه�ا العـوائد م�ع تغري تلك

العوائ�د ،خلاف اإلمجاع ،وجهال�ة يف الدين ،ب�ل كل ما ه�و يف الشرَّ يعة يتبع
العوائد يتغري احلكم فيه عند تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة جمـدد ًا .

وق�ال العالم�ة ابن الق ّيم رمح�ه اهلل تعاىل بعد أن عنون هلذه املس�ألة بقوله:

فص�ل يف تغير الفتوى واختالفها بحس�ب تغري األزمن�ة واألمكنة واألحوال
والني�ات والعوائد  ..ق�ال :وهذا فصل عظيم النفع جد ًا ،وقع بس�بب اجلهل

به غلط عظيم عىل الشرَّ يعة ،أوجب من احلرج واملش�قة وتكليف ما ال س�بيل

إلي�ه م�ا يعل�م َّ
أن الشرَّ يعة الباهرة التي ه�ي يف أعىل رتب املصال�ح ال تأيت به،
ق�ال :ف�إن الشرَّ يع�ة مبناها وأساس�ها عىل ِ
احلكَ�م ومصالح العب�اد يف املعاش
واملع�اد ،وهي عدل كله�ا ،ورمحة كلها ،ومصالح كله�ا ،وحكمة كلها ،فكل

 اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ص. 232
 الفروق . 176/1

 اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ص. 111
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مس�ألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وعن الرمح�ة إىل ضدها ،وعن املصلحة

إىل املفس�دة ،وعن احلكمة إىل العبث فليس�ت من الشرَّ يعة ،وإن أدخلت فيها

بالتأوي�ل ،فالشرَّ يع�ة ع�دل اهلل بني عب�اده ،ورمحته بني خلق�ه ،وظله يف أرضه

وحكمته الدالة عليه وعىل صدق رس�وله � أتم داللة وأصدقها ،وهي نوره
الذي أبرص به املبرصون ،وهداه الذي به اهتدى املهتدون ،وشفاؤه التام الذي
ب�ه دواء كل عليل ،وطريقه املس�تقيم الذي َم ْن اس�تقام عليه فقد اس�تقام عىل

سواء السبيل ...

فه�ذا ه�و « روح الفق�ه » ال�ذي يعن�ي الفه�م العميق لوقائ�ع األحوال،
وال�ذي إن ُف ِقـد تفقد مع�ه الشرَّ يعة روحها وجوهره�ا ،ولذلك اتفق الفقهاء

على مقتىض هذا املعنى ،كام قال القرايف :إنَّـ�ه ال خيتلف فيه العلامء .وقال ابن
عابدين َّ
الشامي يف رسالة أفردها لتغري العرف :وهلذا قالوا يف رشوط االجتهاد:
إن�ه ال بد فيه م�ن معرفة عادات الناس ،فكثري م�ن األحكام ختتلف باختالف
الزمان لتغري عرف أهله ،أو حلدوث رضورة أو فس�اد أهل الزمان ،بحيث لو

بق�ي احلكم عىل ما كان عليه أوالً للزم منه املش�قة والضرر بالنَّاس ،وخلالف
قواع�د الشرَّ يعة املبني�ة عىل التخفيف والتيسير ورفع الرضر والفس�اد ،لبقاء

العامل عىل أتم نظام وأحس�ن إحكام ،قال :وهلـذا ترى مشايخ املذهب خالفوا

م�ا نص عليه املجتهد يف مواضع كثيرة بناها عىل ما كان يف زمنه ،لعلمهم بأنه

لو كان يف زمنهم لقال بما قالوا ،أخذ ًا من قواعد مذهـبه .اهـ
 إعالم املوقعني . 14/3

 جمموع رسائل ابن عابدين . 125/2
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وم�ا زال علـم�اء كل مذه�ب خيالف�ون مذهبه�م إذا رأوا أن حـكم تلك

لـمـا
الـمس�ألة ال يصـل�ح للتطبيق يف زماهنم ،كام قـال اب�ن أيب زيد القريواين َّ

عي�ب علي�ه اختاذ كلب يف بيته للحراس�ة بحجـ�ة َّ
أن مالك ًا يك�ره ذلك ،فقال:

لو أدرك مالك زماننا الختذ أسد ًا ضاري ًا .

ولـم�ا حصل�ت هفوة من أمير األندلس عبد الرمحن ب�ن احلكم ،إذ وقع
َّ

نظره عىل جارية له يف هنار رمضان ،فلم يملك نفسه أن واقعهاُ ،ث َّم ندم وطلب

الفقهاء ،وس�أهلم عن توبت�ه ،فأفتاه اإلمام حييى بن حيي�ى الليثي فقيه األندلس

املت�وىف س�نة234هـ َّ :
أن علي�ه صيام ش�هرين متتابعني ،خمالف� ًا بذلك مذهب
إمامه مالك بن أنس رمحه اهلل تعاىل ،الذي يرى أن الكفارة عىل التخيري ،وعاب

عليه فقهاء عرصه تش�ديده عىل األمري مع َّ
أن يف األمر س�عة م�ن الفدية بالعتق
أو الصيام أو اإلطعام ،فقال هلم رمحه اهلل تعاىل :لو فتحنا له هـذا الباب لس�هل

عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ،فحملته عىل أصعب األمـور لئال يعـود .

فهذا هو الفقه املقاصدي الذي حيقق مبتغى َّ
الشارع من العبودية ،ال جمرد

االعتماد عىل النصوص التي ال يصح تطبيقها يف مثل هذا احلال ،كام جيري ممن
فق�د هذا العلم ،وكان قص�ارى أمره النقل عن الكت�ب أو النظر فيها ،يكررها

ط�ول العمر ،وال يطمع يف النظ�ر يف غريها ،كأن ََّما العلم انحرص فيها  ،فهذا
أمر ال يقبل عند حمققي الفقهاء وجمتهدهيم.

 كفاية الطالب ال رباين يف رشح رسالة ابن زيد القريواين . 648/2

 سري أعالم النبالء للذهبي جزء . 521/10
 حاشية العطار عىل مجع اجل وامع. 225/2
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الش�امي رمحه اهلل تعاىل :اعلم َّ
قال ابن عابدين َّ
أن املتأخرين الذين خالفوا

املنص�وص يف كت�ب املذهب مل خيالفوه إال لتغري الزم�ان والعرف ،وعلمهم أن

صاح�ب املذه�ب لو كان يف زماهنم لقال بام قالوه  ..قال :ولكن ال بد لكل من
املفتي واحلاكم من نظر س�ديد ،واش�تغال مديد ،ومعرف�ة باألحكام الرشعية،
والرشوط املرعيةَّ ،
فإن حتكيم القرائن غري مطرود .

واألصل يف هـذا املس�لك ما يشير إليه قوله س�بحانه ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ﴾



[األعـ�راف ،]199 :ومـ�ا روي مرفــوعــــ� ًا وموقوف� ًا « :م�ا

رآه املس�لمون حس�ن ًا فهو عند اهلل حس�ن ،وما رآه املسلمون سيئ ًا فهو عند اهلل

يسء » .

ولذل�ك ق ّعدوا القاعدة املطردة املش�هورة « :العادة حمكّمـة » ،التي يرجع

نص فيه بخصوصـه .
إليها يف مسائل غري قليلة يف الرشع ،مما ال َّ

ومعل�و ٌم َّ
أن الع�ادات ختتل�ف باختالف الزم�ان واملكان ،ف�كان ال بد أن

يتجدد احلكم أو خيتلف بتجدد العادة أو اختالف البلدان ،وقد وضحوا هـذه
القاع�دة بقاع�دة أخرى تش�د أزره�ا وتوضح أمره�ا ،فقال�وا « :ال ينكر تغري

األحكام بتغري األزمان ».

 جمموع رسائل ابن عابد بن الشامي . 128/2

 انظر املرجع السابق . 115/2

 أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك  83/3موقوف� ًا  ،وزاد :وق�د رأى الصحاب�ة مجيع� ًا أن
يستخلف وا أبا بكر ريض اهلل عنه.

 انظر :املنثور يف ق واعد الفقه للزركيش . 356/2
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وال ري�ب َّ
بأن تغري األحكام بتغري األزمان أو البلدان أو األحـوال ،هو

م�ن بدهي�ات الشرَّ يعة ،فكثري من املس�ائل الفرعية خيتل�ف حكمها يف الكرب

عن الصغر ،والسفر عن احلرض ،والصحة عن املرض أو اهلرم ،واخلوف عن

األمن ،واحلرب عن الس�لم ،واإلجبار عن االختيار ،واإلعسار عن اليسار،
بل قد ختتلف بحس�ب اختالف األش�خاص أنفسهمَّ ،
النبي � سئل يف
فإن َّ

وعرف بذلك يف بعض
أوق�ات خمتلفة عن أفضل األعامل ،وخري األعم�الّ ،
األوقات من غري س�ؤال ،فأجاب بأجوبة خمتلفة ،كل واحد منها لو محل عىل
إطالق�ه أو عمومه القتىض مع غيره التضاد يف التفضيل ،واألمثلة عىل ذلك

مشهورة يطول بذكرها املقام .

وقد سار عىل ذلك أصحابه اخللفاء ريض اهلل تعاىل عنهم ،فجـمع أبو بكر
ريض اهلل تع�اىل عنه املصحف ،وقاتل أهل الردة بفهم خاص حلديثُ « :أ ِم ْر ُت
أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا :ال إله إال اهلل ،فإذا قالوا ال إله إال اهلل عصموا منِّي

دماءهم وأمواهلم إال بح ِّقها وحساهبم عىل اهلل » .

وكان لعم�ر ريض اهلل تع�اىل عن�ه مواق�ف كثرية حكمها بمقتضى الزمان

لـما رآهم يصلون أوزاع ًا
وامل�كان ،فجمع النَّاس عىل إمام واح�د يف الرتاويح َّ

متفرقني واإلسالم يدعو لالجتامع .

 انظ�ر :امل وافقات للش�اطبي  ، 99/4وإعالم املوقعني الب�ن القيم  ،14/3ونرش العرف

فيم�ا بن�ي من األح�كام عىل الع�رف الب�ن عابدين الش�امي ضمن جمموعة رس�ائل

ابن عابدين.

 أخرجه البخاري يف االعتصام ،باب قوله تعاىل ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ . 205/8
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ومن�ع م�ن الدخ�ول إىل أرض الوباء أخ�ذ ًا بـمب�دأ االحتي�اط والوقايـة

للمسلمني .

لـم�ا رأى الـمجـاعـة قـد
وأوق�ف قطع اليد عىل الُّس�رُّ اق عام الرمادة ؛ َّ

أرضت هبم.

لـما رأى الدولة قد توسعت واحتاجت إىل تنظيم.
َّ
ودون الدواوين َّ
وأمضى الطلاق املكرر ثالث� ًا بنحو م�ا قال ،ملا تس�ارع الن�اس بالطالق

الثالث جمتمعة أو مكررة .

ومنع س�هم املؤلف�ة قلوهبم ملا رأى عزة اإلسلام فلم ير حاج�ة بتألفهم.

ومن�ع حذيفة وغريه من ال�زواج بالكتابيات لئال يميل النَّـاس إليهن خلالبتهن
ويرتكوا نساء املسلمني.

وأوق�ف س�واد العراق ومل يقس�مه بين الغانمين ،لئال يركن�وا إىل الزرع

والرضع وهم يف ثغر كبري ...

ُّ
كل ذل�ك وغيره والصحابة متواف�رون يؤيدون وال ينك�رون ،وجيمعون

وال خيالف�ون ،م�ع أنَّـه ريض اهلل تع�اىل عنه لو مجد عىل نصوص تلك املس�ائل
لفق�د روح الفقه منها ،وما كان له أن يفعل ذلك وهو املحدَّ ث امللهم ريض اهلل

تعاىل عنه وأرضاه.

واب�ن ع َّباس ريض اهلل تعاىل عنهام أفتى س�ائ ً
ال عن توب�ة القاتل ،بأنَّـه :ال
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توبة له ،وأفتى آخر هبا ،وذلك لـما رأى من حال ك ٍُّل منهام ،من أن األول كان
حريص ًا عىل القتل ،واآلخر كان قـد وقـع فيه وهـو نادم .

واألمثل�ة عىل ذلك من حال الصحابة أكثر من أن تذكر ،وهي أش�هر من

أن تشهر.

وقد سار عىل هذا النهج التابعون وتابعوهم ،وكان من أشهر األمثلة عىل

ذلك ما أحدثه اإلمام الش�افعي رمحه اهلل تعاىل حينام انتقل إىل مرص ورأى ما مل

ير ،وس�مع ما مل يس�مع ،فل�م جيمد عىل احلجة التي ألفه�ا يف العراق ،بل انتقل
إىل مذهب جديد تضمنه كتابه « األم » ،ورواة مذهبه اجلديد :املزين والربيعان:

اجلي�زي وامل�رادي ،والبويط�ي ،وحرمل�ة ،ويونس بن عبد األعلى املرصي ..

فكان ذلك كرس ًا جلمود الرأي ،وفتح ًا يف جمال االجتهاد والتجديد.

وال ري�ب أن يكون مثل هذا مـنه ،فه�و الذي أصل األصول ،ومما قرروه

يف ه�ذا العل�م َّ
أن احلكم يدور م�ع العلة وجود ًا وعدم ًا.وهذا م�ا كان قد ق َّعده

أمير املؤمنين عمر بن عب�د العزي�ز ريض اهلل تعاىل عنه بقوله :حت�دث للنَّـاس

أقضي�ة بقدر ما أحدثوا م�ن الفجـور .فأجـاز كام ت�رى إحداث أقضية عىل
قدر اخرتاع الفجار للفجور ،وإن مل يكن لتلك املحدثات أصل.

فأصب�ح هـ�ذا الفق�ه واقع� ًا يف حياهت�م ،بل جي�ري يف دمائه�م وعروقهم

ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني.

 االعتصام للشاطبي  ،181/1والذخرية للق رايف . 206/8
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مفهوم اخـتالف األحـكام باختالف األزمان:
عىل َّ
أن التحقيق يف هذه املس�ألة ه�و أن اختالف األحكام عند اختالف

العوائد ليس يف احلقيقة اختالف ًا يف أصل اخلطاب ،ألن الشرَّ ع موضـوع عىل

أنَّـ�ه دائ�م أبدي ،بحي�ث لو فرض بق�اء الدنيا من غري هناية ل�كان التكليف
كذلك ،ومل حيتج يف الرشع إىل مزيـد ،كـام قـال س�بحـانـه ﴿ :ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ [ ﴾...املائدة . ] 3

وإن ََّما معنى االختالفَّ ،
أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إىل أصل

رشع�ي حيكم به عليه�ا ،كام يف البلوغ مثالًَّ ،
فإن اخلط�اب التكليفي مرتفع عن
الصب�ي م�ا كان قبل البلوغ ،فإذا بلغ وقع عليه التكليف ،فس�قوطه قبل البلوغ

ث�م ثبوته بعده ،ليس باختالف يف اخلطاب ،وإ َّنماَ وقع االختالف يف العوائد أو

الشواهد ،كام قرره الشاطبي رمحه اهلل تعاىل.

ولذلك قالواَّ :
إن هـ�ذا اخـتالف عرص وزمـان ،وليس اخـتالف حجـة

وبرهـان.

ضوابط تغري الفتوى:
ومـ�ع هــذا كل�ه فال بد أن يك�ون التغيري منضبط ًا بضواب�ط ال جيـوز أن

خيلو التغيري عنها ،وأمهها ما ييل:
 امل وافقات . 285/2
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 -1أن تكون املس�ألة يف املعاملات املادية ،أو االجتامعية ،أو السياس�ية،

أو اجلهادي�ة ،فلا يك�ون التغيري يف العقائ�د ،وال يف العب�ادات ،وال يف أمهات
الفضائل.

 -2أن يكون نص املس�ألة اجتهادي ًا ،ال أن يكون نص ًا ال حيتمل االجتهاد

كاحل�دود وأص�ول املعاملات ،فال جيوز أن يق�ال بتغيري احلدود ،كما يراد من

إلغ�اء القص�اص أو ح�د الرسقة أو الزن�ا أو القذف أو الس�كر ،وإنام قد يكون

يف جم�ال تطبيق�ه ،كام فعل س�يدنا عمر بن اخلط�اب ريض اهلل تعاىل عنه ،يف عام

الرم�ادة ،وذلك إن كانت الظ�روف احلاصلة كمثل ذل�ك الظرف ،من الرضر
العام كام قـال ريض اهلل عنه :ال تقـطـع األيـدي يف ِعـذق وال عـام سـنـة .

وذل�ك َّ
ألن الرضورات تبيح املحظورات كما اتفق العلامء عىل ذلك ،ومن هنا
ق�ال اب�ن القيم رمحه اهلل تع�اىل :ال واجب يف الشرَّ يعة مع عج�ز ،وال حرام مع
رضورة .

 -3أن يكون ذلك مما ختتلف فيه العوائد واألعراف ،ال فيام تتفـق فـيه.
 -4أن ت�زول العل�ة الت�ي قي�د هب�ا الن�ص يف احلك�م األول كقول�ه �:

« إنما هنيتكم من أجل الدَّ ا َّفـة  -يعني األعراب الذين وفدوا إىل املدينة يف عيد
األضحى والوقت وقت جماعـة  -فكلوا وادخروا » .

 عزاه احلافظ ابن حجر يف التلخيص اجليد  70/4ليعقوب اجلوزجاين يف جامعه .

 إعالم املوقعني . 31/3

 أخرجه مس�لم يف األضاحي برقم 1971من حدي�ث عبد اهلل بن واقد الليثي ريض اهلل
تعاىل عنه .
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 -5أن يك�ون ذلك صادر ًا عن عامل جمته�د ،له بصرية ورأي ونور ،مدرك

ملقاص�د الشرع ،فإن مل يكن كذلك فال ،كما قال َّ
الش�اطبي رمحه اهلل تعاىل :زلة

الع�امل أكث�ر ما تكون عن�د الغفـلة عن اعتب�ار مقاصـد َّ
الش�ـرع يف ذلك املعنى

الذي اجتـهد فيه .

تيس�ـر يل مجعه يف هـ�ذه العجـالة س�ائ ً
ال اهلل تع�اىل أن جيعل فيه
هـ�ذا م�ا َّ

الربكة والكفايـة.

على َّ
أن هــ�ذا املوض�وع كبري وجد خطري ،يس�تأهل االهتمام الكبري من

العلامء الفقهاء ،ليأتوا منه بنفائس اجلواهر ،ودقيق اخلواطرَّ ،
ولعل هـذا املؤمتر

املبارك الذي جتشمنا الصعاب للحضور إليه يفتح آفاق ًا جديدة يف فقه املقاصد،

ليعطي لألمة االنفتاح لكثري من املسائل التي مل تزل عالقة من غري بيان ،ومبهمة

من غري نسيان  ..واهلل يقول احلق وهو هيدي السبيل .

َ
وبارك عىل س ِّي ِدنَا محُ َ َّم ٍد وعىل آله وصحبه أمجعني .
وس َّلم
َ
وصلىَّ اهلل َ
حرر يف 4 :رجب األصم  1427هـ
املواف�ق 29 :يوليــــ�و  2006م

 امل وافقات . 170/4
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تغري الفتـوى
أسبابه وضوابطـه

احلمد هلل الذي يغري وال يتغري ،الذي رشع احلالل واحلرام ملن آمن وتدبر،

أحس�ن اخلالقين ،وأحك�م احلاكمين ،والصلاة والسلام عىل س�يد األنبياء

واملرس�لني ،الذي بعث بالرشيعة الس�محة ،وامللة احلقة ،فأنقذ اهلل تعاىل به من
الضاللة ،وهدى به من الغواية ،وعىل آله وصحبه منارات اخلري واهلداية .

َّأم�ا بعـــــ�دَّ :
فإن الرشيعة الغراء وامللة القعس�اء ،ه�ي منة اهلل تعاىل عىل

عباده ،وفضله عىل خلقه ،ونعمته عىل املسلمني ،وكرمه عىل املؤمنني ،تستحـق

هـذه النعـمة كامل الش�كر،وجزيل الذكر ،فله احلمد عىل ما أوالنا من النعامء،
ول�ه الفض�ل على ِمنَّتِه الت�ي ملأت األرض والسماء ،فصلحت هب�ا البرشية
الراقي�ة ،واألمـة اهلاديـة ،فال تعرف البرشية س�ـعادة غام�رة ،وكرامة باهـرة،

إال يف ظـلها الوارف ،ملن مل يزل بباهبا عاكف.

فه�ي التي تُصلح احلال وامل�آل ،نصوصها ُمحكَمة ،وداللتها واضحة ،ال

غل�و فيه�ا وال تفريط ،و ال تعقيد وال ختليط ،بل وس�طية يف الترشيع ،واس�عة

يف التفري�ع ،مرن�ة يف التطبيق،قد رفع اهلل تعاىل منه�ا اإلرص واألغالل ،وبقيت
س�هلة س�ائغة كال�زالل ،فكان ذل�ك من أخ�ص خصائصها التي س�ايرت هبا
الزمان،وأصلحت اإلنسان واحليوان واملكان.

ونح�ن اليوم يف القرن اخلامس عرش من عمرها ،ال نزال نقتبس من فنون
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نصوصها الدالئل الواس�عة ،واملع�اين الواضحة وكأهنا غض�ة طرية ،بدالئلها
الندية ،ومفاهيمها الغنية.

ومن أوضح ذلك داللة أن أحكامها ليس�ت قوالب جامدة ،وال طالس�م

غامض�ة ،ب�ل مرن�ة يف التطبي�ق ،واضحة عن�د التحقي�ق ،هلا مقاص�د معلومة

وغايات مفهومة.

فلا ريب أن تك�ون الفتوى فيها متغيرة تبع ًا لتحقيق ه�ذه املقاصد ،وما

جرت به العوائد،يف ضوء الثوابت التي ال تتبدل ،واالجتهاد الذي ال يتعطل.

ولـماَّ كانت هـذه املس�ألة حتتاج إىل مزيد بيان ،وتفصيل وإتقان،
أسهمت
ُ

يف بياهن�ا هب�ذا البح�ث املقتضب الذي
خلص�ت فيه املس�ألة ،فأتي�ت فيها هبذه
ُ

البضاع�ة املزجاة ،تذك�رة لنفيس وإخواين من أبناء جنسي ،وقد أتيت من هذا

املوضوع باملراد ،فجمعت أطرافه ببيان رشوطه وأسبابه ومقاصده وضوابطه،
ودفع شبهه ،فغدت هذه املسألة جلية ،و من الغموض نقية.

واهلل تع�اىل نس�ـأل أن ينفــ�ع بــ�ه ،وجيــعل�ه خالص� ًا لوجه�ه بكرمـ�ه

ومنِّـه ..

وسـ َّلم وبارك عىل س ِّيدنا محُ َ َّم ٍد وعىل آله وصحبـه.
َ
وصلىَّ اهلل َ
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مفهوم تغري الفتوى:
يقص�د بتغري الفتوى أن الفتوى ختتلف يف بيان حكم املس�ألة الواحدة من
حال آلخر ،أو شخص آلخر ،أو زمان عن زمان ،أو عرف عن عرف ...
فيكون جواب املفتي خمتلف ًا يف املسألة الواحدة بحسب اختالف األحوال
واألزمنة واألمكنة واألعراف ،مع احتاد الرشوط وانتفاء املوانع ،فإن اختلفت
الرشوط ،أو وجدت املوانع فال احتاد ،بل يكون لكل مسألة حكم مستقل .
فأخــ�ذ م�ال الغري ُخفية مثالً،إن كان من ح�رز مثله ،كان رسقة تقطع به
يد السارق إذا كان املرسوق نصابا .فإن كان غري حمرز ،فقد انتفى رشط القطع
لتقصري مالكه فيه ،وتس�ليط غريه عليه ضمن ًا ،فلم يكن الس�ارق جريئا منتهكا

حلق�وق اآلخري�ن بحيث يس�تحق عقوب�ة القط�ع ،فينتقل احلك�م إىل التعزير،
ويعود األمر بعدئذ لويل األمر يف إيقاع التعزير الالئق .
ا مل يبلغ نص�اب الرسقةَّ ،
وك�ذا إن كان قليل ً
فإن حماس�ن الرشيعة تأبى أن
تقطع اليد يف األمر التافه جلريان عادة النَّاس بالتسامح يف املال التافه .
فوج�ود املانع وهو عدم كون املال نصاب� ًا يقتيض أن خيتلف حكم الرسقة
من قطع إىل تعزير.
وهكذا يقال يف كثري من املسائل ،التي يتحدد هبا مفهوم تغري الفتوى .
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إذا علم هذا أمكن ضبط املس�ائل التي حيصل فيها التغيرُّ  ،وإال فإهنا تتسع

عن احلرص يف مثل هذا البحث أو غريه.

أن تغيرُّ الفتوى ال يصدق حتَّى تتحقق الرشوط التالية:
وهبذا علم َّ
 -1احتاد الرشط.
 -2احتاد السبب.
 - 3احتاد املفتي.
 - 4انتفاء املوانع .
 -5احتاد املقتيض.
فإن توفرت هذه الرشوط بحثنا عندئذ عن س�بب تغري الفتوى فيام مىض،

أو إمكان تغريها مع هذا السبب يف احلارض أو املستقبل .

فاحتـاد الرشط ،يقتيض َّ
أن املس�ألة يف صورتيها شدة وخفة واحدةٌ،وذلك

كقت�ل البالغ العاق�ل ،معصو َم الدم عم�د ًا عدوان ًا بآلة تقتل غالب� ًا ،فهذا القتل

يقتيض أن ال خيتلف حكمه بوجوب القصاص ،من قاتل آلخر.

ف�إذا اختلف احلكم بأن أوجبنا يف ص�ورة قصاص ًا ،ويف أخرى دي ًة ،بحثنا

ع�ن س�بب ذلك التغري ،فلعل الس�بب هو عف�و ويل القتيل ع�ن القصاص إىل
الدية ،فال يقال عندئذ :إن الفتوى تغريت ،بل كان هلذه املسألة وجهان خمتلفان
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يف احلكم ؛ أحدمها وجوب القصاص عند توافر الرشوط ،وعدم العفو ،واآلخر

الدية عند العفو عن القصاص إليها أو بدوهنا ،مع توفر الرشوط األخرى.

ووجد ما يمنع من إقامة القصاص؛ بأن كان
فإن توافر الرشط والس�ببُ ،

القاتل أص ً
ال للمقتول ،أو مالكا له ،فإنه ال يقال عندئذ :إن الفتوى تغريت من

القات�ل األجنبي إىل األصل أو املالك ،ألن املانع يقتيض عدم احتاد احلكم ،وإن

توافرت رشوط القصاص ،فتلك الرشوط معتربة ما مل حيل دون تطبيقها مانع،
وذلك مثل حق القرابة أو الزوجية يف اإلرث ،مع وجود املانع منه؛ من قتل أو
اختالف دين .

فإن توفرت الرشوط واألسباب وانتفت املوانع ،و اختلف املفتي ،بأن قال
فيه�ا ٍ
مفت غير ما قال اآلخر ،أو قررها إمام بخلاف تقرير اآلخر ،فاختالف
الفتوى عندئذ يكون من باب اختالف اجتهاد املجتهدين املحمود ،لس�بب من

أس�باب كثرية ،ب ّينه�ا احلافظ ابن تيمي�ة رمحه اهلل تعاىل يف كتاب خاص أسماه:

«رف�ع امللام عن األئمة األعلام» ،وويل اهلل الدهل�وي يف« :اإلنصاف يف بيان

أسباب اخلالف»  وغريمها يف مؤلفات خاصــة أو عامــة.

 فـقد ذكر ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل عرشة أسباب للخـالف بني العلـامء هي:

 -1ع�دم بل�وغ احلديث لبعضهم ومن مل يبلغه احلدي�ث مل يكلف أن يكون عالـ ًام
بموجبه إن كان قد قال يف تلك القضية بموجب دليل آخر.

 -2أن يكون احلديث قد بلغه لكنه مل يثبت عنده.

 -3اعتقاد ضعف احلديث باجتهاد قد خالفه فيه غريه.

 -4اشرتاطه يف خرب ال واحد العدل رشوطا خيالفه فيها غريه.
-5أن يكون احلديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه.
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=

فاختالف الفتوى مع اختالف املفتني هو من باب تعدد االجتهاد الذي

أقره النبي � يف وقائع كثرية ،كام يف اختالف الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم
يوم الذهاب لبني قريظة ،واختالفهم يف أس�ارى بدر وغنائمها ،واختالفهم

يف اخل�روج ملالق�اة املرشكني ألُحد ،وغير ذلك مما هو معل�وم رضورة و ال
ينكره أحد.

أ َّما إذا احتد السبب والرشط ولكن اختلف املقتيض ؛ كمسألة إقامة احلدود

والقصاص يف اجلهاد ومواجهة العدو ،فهنا تأيت مسألة تغري الفتوى.

ذلك أن إقامة حد القصاص مع اختالف املقتيض ،قد ُيفيض إىل مفس�دة

ترب�و على املصلحة التي تتحقق م�ن القصاص ،وهي التش�في ألولياء الدم،

والزج�ر عن الع�دوان ،ويأيت دور قاعدة « درء املفاس�د وجل�ب املصالح ».
فق�د يق�دم درء املفس�دة ؛ م�ن خوف حلوق�ه بالع�دو ،وتكثري س�واده ،أو أن
يكون عينا له ،مما يلحق أذى كبري ًا يربو عىل املصلحة التي يريدها الشارع من

التشفي والزجر .

 -6عدم معرفته بداللة احلديث إما لكون اللفظ غريبا عنده أو لكون معناه يف لغته
=
وعرفه غري معناه يف لغة النبي �.
 -7اعتقاده أن ال داللة يف احلديث .
 -8اعتقاده أن تلك الداللة قد عارضها ما دل عىل أهنا ليست م رادة.
 -9اعتقاده أن احلديث معارض بام يدل عىل ضعفه أو نسخه أو تأويله .
 -10معارضـت�ه بام يدل عىل ضعـفه أو نس�خــه أو تأويـل�ه مما ال يعتـقده غريه
أوجنسه معارض ًا.
( وق�د رشح ه�ذه األس�باب رشح� ًا وافي� ًا ضافي� ًا  .وكذل�ك فع�ل ويل اهلل الدهلوي يف
« اإلنصاف » ،والدكتور حممد ع وامة يف « أسباب االختالف »).
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ويأيت هنا دور االجتهاد مع توافر أس�بابه ،إلدراك مقصد الش�ارع يف مثل

هذه احلالة ،ووضع األمر شورى بني املجتهدين ،لتنقيح مناط احلكم ،وحتقيق
املصلحة الرشعية يف املسألة .

وهل هذا االختالف يف احلكم مما تأباه الرشيعة أو تقبله ؟
وال ري�ب أن ه�ذا االختلاف أو التغير ه�و مما درج�ت علي�ه الرشيعة،

وس ُري ترشيعها.
واقتضته نصوصهاَ ،

َّ
ف�إن الرشيع�ة جاءت لتحقي�ق مقاصد إجيابي�ة ،هي ل�ب الترشيع ،وهذه

املقاص�د ه�ي :املع�اين واحلك�م امللحوظ�ة للش�ارع يف مجي�ع أح�وال الترشيع

أو معظم�ه ،بحي�ث ال ختت�ص مالحظته�ا بالك�ون يف نوع خاص م�ن أحكام

الترشيع ،فرياعي الشارع حتقيقها ولو أدى ذلك لتغيري أحكامه كام حدث يف
نسخ بعض األحكام إىل بدل أو إىل غري بدل .

وقد اتف�ق العلامء عىل َّ
أن هناك كليات حافظت عليها الشرَّ ائع السماوية،

وهي :الدِّ ين ،والنَّـ ْفس ،والعقل ،والنس�ل ،والـمـال  .وقد َأ ْو َلتها رشيعتنا

عناية خاصة ،بحيث أباحت من أجل حتقيقـها املحظـورات عند الضـرورات،

إبـقاء عليـها ،كام قـال ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﴾ [البقرة:

 ،]173وقال ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﴾ [األنعام ،]119 :فاستثنى حالة الرضورة

مما كان حمظور ًا قبلها ،وهذا بال شك من تغري الفتوى.

 انظر :امل وافقات للشاطبي  ،12-8/2واملقاصد الرشعية للطاهر بن عاشور.

 انظر :ق واعد األحكام للعز بن عبد السالم.4/1
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وهلذا يقول اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل «:ومقصود َّ
الشارع من اخللق أن

حيفظ عليهم دينهم ونفس�هم وعقلهم ونس�لهم وماهلم ،فكل ما يتضمن حفظ

هذه األصول اخلمس�ة فهو مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األمور فهو مفس�دة،
ودفعه مصلحة» .اهـ

ولذل�ك ق�رر العالمة عز الدين بن عبد السلام رمحه اهلل تع�اىلَّ :
أن مبنى

الرشيعة كلها عىل جلب املصالح ودرء املفاسد .

وهذه املقاصد هي التي يبحث عنها املجتهد عندما يرى أن حكم املس�ألة

الش�ائع الذائع ال ينطبق عىل الواقع الذي حدثت فيه املسألة ،وال حيقق املقصد

الرشع�ي من الترشيع ،أو أنَّـه قد يؤدي إىل مفس�دة كربى ،فيحتاج إىل أن يغري
الفتوى بام حيقق املقصد الشرَّ عي ،فهل له ذلك ؟
هذا هو حمـل النزاع ،وحمور البحث .
واإلجابة اإلمجالية عن ذلك:
نع�م  ،جي�وز أن تتغري الفت�وى لتحقيق املقصد الرشع�ي ،وذلك إذا وجد

سبب من األسباب التالية:

 -1تغُّي�رُّ ال ُع�رف ،وذل�ك ألن العادة حمكم�ة فحيثام تغيرت العادة تغري
 املستصفى .287/1

 انظر :ق واعد األحكام عن مصالح األنام ص.4
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احلك�م معه�ا ،فجمي�ع ما ُبني م�ن األحكام عىل الع�رف يتبدل بتب�دل العرف
ويدور معه كيفام استدار.

 -2تغري وضع املسألة ،كاخلمرة إذا ختللت بنفسها ،أو جلد امليتة إذا دبغ.
 -3حص�ول فهم جديد مس�تند ألدلة مقبولة كام حدث لإلمام الش�افعي

رمح�ه اهلل تع�اىل يف القدي�م واجلدي�د ،وم�ا حي�دث للمجته�د عن�د البح�ث
أو املناظرة.

 -4االطلاع على دلي�ل آخر  ،كما ح�دث لكثري م�ن الصحابة ريض اهلل

تعاىل عنهم كقضية االستئذان وغريها

 -5تغير االجته�اد  ،كام فعل عم�ر ريض اهلل تعاىل عن�ه يف قضية اإلخوة

ألم مع اإلخوة األش�قاء ،حيث قىض فيها بقضاءين خمتلفني وقال :ذاك عىل ما
قضينا وهذا عىل ما نقيض.

 -6تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد .
وقد أعاد ابن القيم رمحه اهلل تعاىل أسباب التغري إىل هذا األخري ،وسار

علماء األص�ول والفق�ه عىل ذل�ك وقرروا أن�ه :ال ينك�ر تغري األح�كام بتغري
الزمان إال أين أرى أسباب التغري أكثر من ذلك كام رأيت.
 املدخل الفقهي العام للشيخ الدكتور مصطفى الزرقا .894/2

 املصنف البن أيب شيبة .247/6

 إعالم املوقعني .14/3

 جملة األحكام العدلية . 20/1

 وانظر :املدخل الفقهي العام للزرقا .957/2
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َّ
فإن هذه األسباب حتـمل عىل تغري احلـكم الذي كان سـائـد ًا أو معلوم ًا،

وذل�ك من أجل حتقيق املقاص�د الرشعية التي يدركه�ا املجتهدَّ ،
ألن األحكام

الرشعية وضع�ت لتحقيق مقاصد عظيمة ،أراد اهلل تعاىل من عباده حتقيقها كام
قال اهلل تعاىل ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﴾ [الدخان.]39 ،38 :

واملعن�ى َّ
أن اهلل تع�اىل إنام خلقها للتنبيه عىل أن هلا خالق ًا قادر ًا جيب امتثال

أم�ر ه  ،وأن�ه جيازي املحس�ن بالثواب واملس�يئ بالعق�اب ،ال للعبث وما ال

معنى فيه ،فإن ذلك يتناىف مع احلكمة البالغة الكاملة التي هي صفة من صفاته

َج َّل و َع َّز .

وقد بينت الشرَّ يعة كثري ًا من هذه املقاصد يف كثري من األحكام ،فأوجبت

إفراد اهلل تعاىل بالتوحيد ،إقامة للعدل ،ألنَّـه س�بحانه اخلالق الرازق املحيي

املميت ،فليس من العدل أن خيلق س�بحانه ثم ُيعبد س�واه ،وقد نص القرآن

على ه�ذا املقص�د يف أكثر من آي�ة ،كام يف قول�ه س�بحانه ﴿ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ [الذاريات ،]56 :وكام قال ﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ ﰐﰑﰒ ﰓﰔﰕﰖﰗ
ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﴾ [الطلاق ،]12 :أي لتعرفوه بالتوحيد والقدرة عىل كل

يشء واإلحاطة بكل يشء .
 تفسري القرطبي .276/11
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واآليات يف هذا املعنى كثرية كلها ُّ
تدل عىل وجوب اإليامن بـه والتوحـيد

له س�بحانه ملقتىض اخللق واإلجيـاد واإلمـداد ،فمن مل يؤ ِّد هذا التوحيد،مل يقم
العدل عىل نصابه،بل هـو اجلور كله ،برتك املس�تحق للعبادة وعبادة ما س�واه،

لذل�ك كان الشرك ظل ًام عظي ًام كام قال تع�اىل ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾
[لقامن. ]13 :

والصلاة التي هي عامد الدِّ ين حتقق مقصد ًا عظي ًام من مقاصد اإليامن ،بل
َّ

إهنا اإليامن نفسه كام قال سبحانه ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ [البقرة143 :

] ،وذلك بجعل اإلنس�ان دائم الصلة بربه سبحانه ،فيظل عامر القلب باإليامن
باهلل يف كل تقلبات اليوم والليلة ،فتحمله عىل أن يكون زاكي اخللق ،فال يقع يف

الفحش�اء واملنكر اللذين هيدمان احلسنات ويوبقان العبد يف السيئات ،كام قال
َّاس يف النَّار عىل وجوههم إال حصائدُ ألسنتهم » .
ُب الن َ
� « :وهل َيك ُّ

وال�زكاة كذل�ك حتقق مقص�د ًا إيامني� ًا عظي ً
ما يف تطهري النَّ ْفس من الش�ح

والبخل ،كام قال تعاىل ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [التوبة ،]103 :ويكون أثرها

يف التكافل االجتامعي بني املس�لمني ،بحيث ال يستأثر الغني بغناه ،وال يموت

الفقري جوعا وعريا وبجواره أخوه الغني .

والصوم كذلك حيقق مقصد ًا إيامني ًا عظي ًام ؛ من اكتساب التقوى ،وهتذيب

النفس باإلخالص هلل تعاىل ،واستشعار أصحاب احلاجة واملجاعة ،ناهيك عن
 أخرجه الرتمذي يف اإليامن برقم  2616من حديث معاذ بن جبل ريض اهلل تعاىل عنه .
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املقاصد الصحية يف اإلقالل من الطعام ،وترك بعض اللذات ليدفع عن نفس�ه

كثير ًا م�ن اآلفات والعاه�اتَّ ،
ألن املعدة بيت الداء واحلمي�ة رأس الدواء كام
يقول طبيب العرب احلارث بن ِك ِّلدة.
واحلج كذلك حيقق مقاصد إيامنية عظيمة؛ من استشعار التوحيد هلل تعاىل،

وقصده يف العبادة دون سواه ،ويوحد كلمة املسلمني ،ويؤلف بني قلوهبم.

واجلهاد حيمي بيضة اإلسالم ويقيم عدل اهلل يف أرضه وبني عباده ،ويكفل

احلرية الدينية .

والنكاح حيمي األعراض ،وحيفظ النسل ،ويبقي النوع اإلنساين عىل وجه

الكامل .

والبي�وع ونحوه�ا ،تتحقق هبا املصال�ح املادية واالجتامعي�ة ،وحيصل هبا

التعايش ...

وهكذا كل األبواب الفقهية حتقق مقاصد رشعية ،واجتامعية ،تتحقق هبا

احلياة اإلنسانية عىل وجه الكامل وصالح احلال واملآل .

وقد نبهت نصوص الرشيعة عىل كثري من ذلك ،كام قال العالمة ابن القيم

رمحه اهلل تعاىل:

« وإذا تأمل�ت رشائ�ع دينه الت�ي وضعها بني عباده وجدهت�ا ال خترج عن
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حتصيل املصالح اخلالصة أو الراجحة حسب اإلمكان ،وإن تزامحت قدم أمهها
وأجلها ،وإن فاتت أدنامها.

وتعطي�ل املفاس�د اخلالصة أو الراجحة بحس�ب اإلم�كان ،وإن تزامحت

عطل أعظمها فساد ًا باحتامل أدناها .

قال :وهلذا وضع أحكم احلاكمني رشائع دينه دالة ش�اهدة له بكامل علمه

وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم .

ُث َّم قال :وهذه اجلملة ال يسرتيب فيها من له ذوق من الشـَّريعة ،وارتضاع
من ُث ِديهِّ اَ ،و ِور ٌد من صفو حوضها ،وكلام كان تضلعه منها أعظم كان ش�هوده

ملحاسنه ومصاحله أكمل.

إىل أن ق�ال :والق�رآن وس�نة رس�ول اهلل � ممل�وآن من تعلي�ل األحكام

باحلكم واملصالح وتعليل اخللق هبام   »...إلخ.

وبن�اء عىل ذل�ك فإنَّـ�ه إذا ُعلمت حكم�ة الترشيع وأدرك�ت علته ،فهي

املقصودة إذن،فحيثام وجدت تعني املصري إليها ولو تغريت الفتوى ،كام أش�ار

لذلك اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل بقوله:

« ومن املسائل ما جيتمع فيها مقصودان َّ
للشارع متقابالن متامثالن ،فكيفام

فعله املجتهد فهو مصيب .أي مقصود َّ
الشارع .
 مفتاح دار السعادة .350/2
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قال :ومثاله الداخل يف الكعبة ال اخلارج منها ،إذا طلبها باالجتـهاد ،قـال:

الشـرع ،كام َّ
وهـذا املجتـهد قـد أحـاطت بـه مقاصـد َّ
أن داخـل الكعـبة كيفام

تقلب فهـو مستقـبل القـــبلة املقصـودة » .

وهذا معنى ما يق�رره الفقهاء واألصوليون بقوهلم :احلكم يدور مع العلة

وجود ًا وعدم ًا .

َ
كثري ُه فقلي ُل ُه حرام » .
وهو ما يشري إليه مثل قوله �َ « :ما أ ْسك ََر ُ
فق�د جع�ل العلة مناط احلكم ،فحيثام وجدت وج�د املعلول ،وهو حرمة

رشب قليله وكثريه ،لوجود علة التحريم وهي السكر .

ويشير إليه قوله � وقد س�ئل ع�ن رشاء التمر بالرط�ب ،فقال :أينقص

الرطب إذا يبس؟ قالوا :نعم ،فنهى عن ذلك .

والسلام إىل
فق�د جع�ل العلة هي احلاكم�ة ،حيث ن َّبـ�ه عليه َّ
الصـالة َّ

علة حتريم بيع املثيل بجنس�ه ،وهي التفاضل الذي حيصل بني التمر والرطب

عند يبسه .

 حقيقة القولني ص .124

 فتح الباري للحافظ ابن حجر  ،56/10واملبسوط للرسخيس . 1943/6

 أخرج�ه أب�و داود يف األرشبة برقم  ،3681والرتمذي يف األرشب�ة برقم 1865من حديث
جابر ريض اهلل عنه ،وقال  :حسن غريب.

 أخرج�ه أب�و داود يف البي�وع برق�م  ،3359والرتمذي يف البيوع برق�م  1225من حديث
سعد ريض اهلل عنه.
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ولـم�ا كانت العلة قد تدرك يف وقت بوجه ،ويف وقت أو حال آخر بوجه
َّ

آخرَّ ،
فإن الفتوى يف احلالني تكون صائبة ما دام أن العلة حمققة يف احلالني .

ولذل�ك أ َق َّ�ر املصطف�ى � أصحاب�ه  -ريض اهلل تع�اىل عنه�م  -الذي�ن

بعثه�م إىل بن�ي قريظة مع اختالفهم يف فه�م قوله عليه الصالة والسلام « :ال

لـما أدرك�وا علة األمر،
ُيصلين أح�د العصر إال يف بني قريظ�ة »  ،وذل�ك َّ

فحق�ق بعضهم الطلب يف رسعة السير وإن صلوا بالطري�ق ،واآلخرون رأوا

َّ
الصلاة ق�د تُعيق الرسع�ة املطلوبة ،فواصلوا املسير حت�ى وصلوا ،وعلم
أن َّ

النبي � بحال الفريقني فأقرمها مع ًا ،ألن كال منهام قد حقق مناط األمر.فكان
كل واحد مصيب ًا يف فعله مع اختالف العملني واالجتهادين .

وهك�ذا يف نظائ�ر كثرية يف كل أب�واب الفقه ،جيعل النب�ي � العلة مناط

احلك�م؛ ليأيت ورثته من بع�ده وهم العلامء فيبحثون عن ه�ذه العلة ،ويديرون
احلك�م معها حيث دارت ،وه�ذا ما فعـله الصحاب�ة ريض اهلل تعاىل عنهم من

بعده ،وال سيام اخللفاء الراشدون.

لـمـ�ا منعوا
فق�د قات�ل أبوبك�ر الصديق ريض اهلل تع�اىل عنه أه�ل الردة َّ

ال�زكاة ،م�ع معارضة ذلك لظاه�ر قوله � « :ف�إذا قالوها فق�د عصموا مني

دماءهم وأمواهلم إال بحقها »  ،وهو ما احتج بـه َم ْن خالفـه ،حتَّى رشح اهلل

صدورهم لـمثل رأيـه.

 أخرجه البخاري يف اخلوف برقم  946من حديث ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام.

 أخرجـ�ه البخ�اري يف االعتصام برقم 7284من حدي�ث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه،
ومسلم .
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ومجع عثامن ريض اهلل عنه القرآن يف مصحف واحد وحرف واحد ،وكان
ِ
لـم�ا رأى املصلحة كامنة
مفرق� ًا يف الصحف وال ِّلخاف ،وعىل س�بعة أحرفَّ ،

في�ه ،وأنَّـه حيقق مقصد َّ
الش�ارع يف حفظ القرآن ،وق�ال :هو واهلل خري  .مع
م�ا كان م�ن معارضة الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم له ؛ لـام يف ذلك من خمالفة

هدي النبي � يف أجل يشء من أمور الدِّ ين ،حيث مل يفعل النبي � ذلك.

وعم�ر ريض اهلل تعاىل عنه مج�ع النَّـاس عىل إمام واحد يف صالة الرتاويح
لـام رآهم يصلون أوزاع ًا ؛ ومدح نفس�ه بذلك فقال :نِ ْعمت البدعة هــذه ؛
َّوحـد ،وأدرك َّ
َّ
أن النبي � إن ََّما لم يفعل
ألن اإلسالم يدعـو إىل االجتامع والت ُ

ذلك خش�ية أن يفرض عليهم ،فلماَّ أمن الفرض بانتهاء الترشيع بادر إىل حتقيق
مقصــود َّ
الشـارع يف االجتامع .

ومنع الدخول إىل أرض الوباء يف طاعون ِعمواس ،حتقيق ًا ملقصد َّ
الشارع

املندوب.ولما عوتب يف ذلك
يف حفظ النفوس ،وإن كان ذلك يتناىف مع التوكل
ّ
وقيل له :أفرار ًا من قدر اهلل ؟ قال :نعم نفر من قدر اهلل إىل قدر اهلل ....

وأوق�ف ح�د الرسق�ة عام الرم�ادة لـام اضط�ر الناس إىل أخذ م�ال الغري
 أخرج�ه البخـ�اري يف فضـائل الق رآن برقم  4986من حدي�ث زيد بن ثابت ريض اهلل
تعاىل عنه.

 أخرج�ه البخ�اري يف صلاة الرتاويح برقم 2010م�ن حديث عروة ب�ن الزبري ريض اهلل
تعاىل عنهام.

 أخرج�ه البخ�اري يف الط�ب ،ب�اب ما يذكر يف الطاع�ون برقم  5729م�ن حديث ابن
عباس ريض اهلل تعاىل عنهام.

164

للمجاع�ة الت�ي حل�ت هبم ،حتقيق� ًا ملقصد الش�ارع الع�ام يف رفع احل�رج عند

الضرورات التي تبيح املحظورات ،مع أن َح�دَّ الرسقة وارد بالنص .ومنع

س�هم املؤلفة قلوهبم يف الزكاة لـماَّ رأى عزة اإلسلام ،وأن مقصود َّ
الشارع قد

حتقق ،ألن ترشيعه إنام كان لعلة وهي احتياج دولة اإلسالم ملثل هؤالء املؤلفة،
لقل�ة ع�دد املس�لمني و ُعددهم ،فلما زال�ت منعها ،وهـ�ذه العـل�ة ملحوظـة

يف الشرع وليس�ت ملفوظة ،فحققها بثاق�ب نظره وقال « :إن رس�ول اهلل �

فأما اليوم فقد أعز اهلل دينه ،فإن ثبتم عىل
كان يعطيكم ليؤلفكم عىل اإلسلامَّ ،
اإلسالم وإال فليس بيننا وبينكم إال السيف » .

ومنع حذيفة بن اليامن ريض اهلل تعاىل عنه ،من الزواج بالكتابيات ،مع أن

النص وارد بإباحتهن ،وذلك لتحقيق مقصد َّ
الشارع يف إعفاف نساء املسلمني
ّ
وسد ًا لذريعة نكاح املومسات.

ووقف س�واد الع�راق لعموم املس�لمني ،حتقيق� ًا ملقصد الش�ارع يف محاية

الثغور التي ال تتحقق لو أنه قس�مه بين الفاحتني ،فانتزعه منهم وعوضهم عن

أسهمهم فيه .

 أخرجه البيهقي يف الكربى ،باب ما جاء يف تضعيف الغ رامة .278/8
 أخرجه البيهقي يف الكربى .20/7

 كما أخرج�ه البيهقي يف الكربى  172/7قال :تزوج حذيفة ريض اهلل تعاىل عنه هيودية،
فكتب إليه عمر ريض اهلل تعاىل عنه أن يفارقها ،فقال :إين أخش�ى أن تدع وا املسلامت

وتنكح�وا املومس�ات  .فكت�ب إلي�ه حذيفة  :أح رام ه�ي? قال :ال .ولكن�ي أخاف أن
تعاط وا املو مسات منهن.

 انظر :دور الوقف يف العملية التنموية للباحث ص.44
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إىل غري ذلك من األقضية التي كان يقيض هبا حتقيق ًا للمقاصد الرشعية،

وإن كانت خمالفة لقضاء أو فتوى غريه ،أو عمل من س�بقه ،أو قضائه نفس�ه

قبل ذلك .

كل ذل�ك والصحاب�ة ريض اهلل تع�اىل عنه�م متواف�رون ،فيؤي�دون وال

يعرتضون ،ومن اعرتض مل يلبث أن تستبني له الطريق فيعود إىل رأيه ريض اهلل

تعاىل عنه وعنهم ،فكان ذلك إمجاع ًا سكوتي ًا منهم .

وال غ�رو يف ذل�ك فه�و أح�د الذين قال عنه�م رس�ول اهلل � « :عليكم

بس�نتي وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي »  ،بل هو املحدَّ ث امللهم يف هـذه

األمـة ،املشار إليه بقوله � « :إنَّـه قد كان فيام مىض قبلكم من األمم حمدَّ ثون،
وإنه إن كان يف أمتي هذه منهم فإنه عمر بن اخلطاب » .

وفع�ل مثل�ه أمري املؤمنين عثامن ريض اهلل تع�اىل عنه ،حيث أم�ر بالتقاط

ضال�ة اإلبل وبيعه�ا وحفظ ثمنها لصاحبها  ،مـع هنيه � عن التقاط ضالة
اإلبل ،فعل ذلك لما رأى من خراب الذمم الذي بدأ يدب يف النَّـاس.

 أخرج�ه أمح�د يف املس�ند  ،126/4وأب�و داود يف الس�نة برق�م  ، 4607والرتم�ذي برقم
2676من حديث الع رباض بن سارية وصححه.

 أخرجه البخاري يف األنبياء برقم  ،3469ومس�لم يف فضائل الصحابة برقم  2398من
حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه .

 كام أخرجه مالك يف املوطأ  2/129فيام رواه عن ابن شهاب قال :كانت ض وال اإلبل يف
زمان عمر بن اخلطاب إب ً
ال مؤبلة تناتج ال يمس�ها أحد ،حتَّى إذا كان يف زمان عثامن
أمر بتعريفها ثم تباع ،فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها .

 وه�و م�ا أخرجه البخاري ومس�لم من حديث زيد بن خال�د اجلهني ريض اهلل تعاىل =
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لـمـا طلقها يف مرض
وورث مت�ارض األس�دية من عبد الرمحن بن ع�وف َّ
َّ

املوت معاملة له بنقيض قصـده .

ضمن الصناع بعد أن
وأمير املؤمنني عيل ريض اهلل تعاىل عنه وكرم وجهه َّ

كانت أيدهيم أيدي أمانة وقال :ال يصلح للنَّـاس إال ذلك.

وحمـل الش�اهد من ذلك كله ؛ تغيرُّ إفتاء هؤالء اخللفاء األربعة ريض اهلل

تع�اىل عنه�م ،أو تغريت أحكامهم من حال إىل آخر  ،تبع ًا لـما يرون من حتقيق
املصلحـة العامـة واملقصد الرشعي.

وق�د تقرر هذا املعنى عند كافة العلامء ،فرأوا َّ
أن ذلك من مقتضيات حال

الفتوى ،كام قال اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل « :لو ط َّبق احلرام الدنيا حتَّى علم

يقين� ًا أن�ه مل يبق يف الدنيا حالل لكنت أقول :نس�تأنف متهيد الرشوط من وقتنا،
ونعفو عام س�لف ،ونق�ول :ما جاوز حده انعكس إىل ض�ده ،فمهام حرم الكل

حل الكل » .

وهـ�ذا ما أش�ار إليه ع�ز الدين ب�ن عبد السلام رمحه اهلل تع�اىل بقوله يف
= عن�ه ،وفي�ه :ق�ال :فضالة اإلبل ؟ فتم َّع ر وجه�ه ،فقال :مالك وهل�ا ؟ معها حذاؤها
وسقاؤها ترد املاء وتأكل الشجر  .أخرجه البخاري يف اللقطة برقم  ، 2427ومسلم يف

اللقطة برقم .1722

الس ـادة املالكية .
 كام رواه احلافظ ابن حجر يف اإلصابة  ،256-4/255وبـه أخذ َّ

 كام رواه الزيلعي يف نصب ال راية . 141/4

 إحياء علوم الدين .96/2
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الـمهج واألطراف
قواعده عند كالمه عىل أنواع مشاق العبادات « :ألن حفظ ُ
إلقام�ة مصال�ح الدارين أوىل م�ن تعريضها للف�وات يف عب�ادة أو عبادات ثم

تفوت أمثاهلا » .

وال ري�ب َّ
أن ه�ذا ه�و ه�دي النب�ي � ،كام ق�ال لعبد اهلل ب�ن عمرو بن

العاص ريض اهلل تعاىل عنهام يوم أن أراد أن يواصل الصيام والقيام فأرشده إىل
االقتصاد يف الصيام ،وقال له «:يـا عبد اهلل بن عمرو ،إنَّك لتصوم الدهر وتقوم

الليل ؟ وإنَّـك إذا فعلت ذلك َهجمت له العني ونهَ َكت ».

ويف روايـة « :و َن َفهت له النفس ،ال صام َم ْن صام األبد ».
ويف رواي�ة ق�ال له « :إنَّك ال تدري لعلك يطول ب�ك ُع ُمر » قال عبد اهلل:

وددت أنيِّ كنت قبلت رخصة
كربت
فلما
ُ
ُ
ُ
َّبي �ّ ،
فصرت إىل ال�ذي قال يل الن ُّ

نبي اهلل � .

فأرشده � إىل مقصد الشارع يف احلفاظ عىل حياته لتستمر العبادة،لقوله

أحب األعامل إىل اهلل أدومها وإن َق َّ
ـل » ،وقال « :اكلفوا من األعـامل ما
�ُّ « :
تطيقون » .

 ق واعد األحكام .8/2

 احلدي�ث أخرج�ه مس�لم يف الصي�ام برقم1878وبرقم  1159بروايات كثيرة ،وأمحد يف
املسند .188/2

 أخرجه البخاري يف الصالة برقم .1626
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وعلى املفت�ي أن ال يغفل عن هذا امل�راد ،ولذلك قال الش�اطبي رمحه اهلل

تع�اىل « :زَل�ة العامل أكثر ما تكون عند الغفل�ة عن اعتبار مقاصد الرشع يف ذلك
املعنى الذي اجتهد فيه » .

ووض�ع قاع�دة رش�يدة للمفت�ي الذي يسير عىل منه�ج النب�وة فقال:

« املفت�ي البال�غ ذروة الدرج�ة ه�و الذي حيم�ل الناس عىل املعهود الوس�ط

فيم�ا يلي�ق باجلمه�ور ،فلا يذهب هب�م مذهب الش�ـدة ،وال يمي�ل هبم إىل

طرف االنحالل ».

ُث َّم دلل عىل ذلك بقوله « :والدليل عىل صحة هذا أنـه الرصاط املس�تقيم

ال�ذي ج�اءت به الرشيعة ،فإنَّـه ق�د َم َّـر أن مقصد َّ
الش�ارع من املكلف احلمل

عىل التوسط من غري إفراط وال تفريط فإذا خـرج عن ذلك يف املستفتني خرج

عن قصد َّ
الشـارع ،ولذلك كان مـا خـرج عن الـمذهب الوسـط مذموم ًا عند

العلــامء الراسخــني .

وأيض ًاَّ ،
فإن هذا املذهب كان املفهو َم من ش�أن رس�ول اهلل � وأصحابه

والسـالم التبتل ،وقال ملعاذ لـماَّ أطال بالنَّـاس
األكرمني ،وقد َر َّد عليه َّ
الصـالة َّ
إن منكم من ِّفري�ن » .وقال:
َّ�ان أن�ت يا مع�اذ ؟! » ،وق�الَّ « :
الصـلاة « :أفت ٌ
يف َّ

« س�ددوا وقاربوا ،واغدوا وروحــوا ويشء م�ن الدُّ ْلجــة ،والقصدَ القصــدَ

فإن اهلل ال يمل حتَّى
تبلـغـــ�وا » .وقـــ�ال « :عليكم من العمل م�ا تطيقـونَّ ،
 امل وافقات .170/3
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أحب العمل إىل اهلل ما دام عليه صاحبه وإن ّ
ور َّد عليهم
متلوا » .وقالُّ « :
قل »َ .
الوصال ،وكثري من هــذا .

وأيض� ًاَّ ،
فإن اخلروج إىل األطراف خارج عن العدل ،وال تقوم به مصلحة

اخلـلق؛ أ َّما يف طرف التشديد فإنَّـه مهلـكة؛ وأ َّمـا يف طرف االنحالل فكذلك

أيض� ًا ؛ َّ
ألن املس�تفتي إذ ذه�ب بـه مذه�ب العنت واحلرج بغ�ض إليه الدين،

وأ َّدى إىل االنقط�اع ع�ن س�لوك طريق اآلخرة ،وهو مش�اهد ،وأ َّم�ا إذا ذهب

ب�ه مذهب االنحالل كان مظن�ة للميش مع اهلوى والش�هوة ،والشرَّ ع إنام جاء

واتباع اهلوى ُمهلك واألدلة كثرية .
بالنهي عن اهلوى،
ُ

وم�ا حي�دث مثل ذل�ك إال بس�بب اجلمود على املنقوالت وع�دم إدراك

املقاصد الرشعية،وهذا ما حـذر منه العلماء .

فق�د ق�ال القرايف رمحه اهلل تعاىل « :واجلمود على املنقوالت أبد ًا ضالل يف

الدِّ ين ،وجهل بمقاصد علامء املسلمني والسلف املاضني » .

وق�ال يف موضع آخر « :ذلك أهنا ناجتة عن اجلهل بمقاصد الرشع ،وعدم

ضم أطراف بعضها لبعض،فإن مأخذ األدلة عند األئمة الراس�خني إنام هو أن
تؤخذ الرشيعة كالصورة الواحدة بحس�ب ما ثب�ت ؛ كلياهتا وجزئياهتا املرتتبة

عليها » .

 امل وافقات .258/4

 الفروق .177/1

 االعتصام للشاطبي .244/1
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وبنح�وه ق�ال ابن القي�م رمحه اهلل تع�اىل ،وزاد عليه « :و َم� ْن أفتى النَّـاس

بمج�رد املنق�ول يف الكت�ب على اختلاف عرفه�م وعوائدهم،وأزمنته�م،
وأض َّل ،وكانت جنايته عىل
وأمكنته�م ،وأحواهلم ،وقرائن أحواهلم ،فقد َض َّل َ
الدِّ ين أعظم ِمن جناية َمن ط َّبب النَّاس كلهم عىل اختالف بالدهم ،وعوائدهم،

وأزمنته�م ،وطبائعهم بام يف كتاب م�ن كتب الطب عىل أبداهنم ،بل هذا املفتي

أرض عىل أديان النَّـاس وأبداهنم واهلل املستعان » .
اجلاهل ُّ

لذل�ك فقد جعل رمحه اهلل تعاىل هذه املس�ألة من أهم مس�ائل الفتيا ،فإنَّـه

لـَّم�اَّ ع�رج عليه�ا يف كتابه القيم « إعلام املوقعني »  قال عنه�ا « :هذا فصل

عظيم النفع جد ًا ،وقع بس�بب اجلهل بـه ٌ
عظيم عىل الشرَّ يعة ،أوجب من
غلط
ٌ

احلرج واملش�قة وتكليف ما ال س�بيل إليه ما يعلم َّ
أن الشرَّ يعة الباهـرة التي يف
فإن الشرَّ يعة مبناها وأساس�ها عىل ِ
أعلى رتب املصالح ال ت�أيت به ،قالَّ :
احلكَم

ٌ
ومصال�ح العب�اد يف املعاش املع�اد ،وهي
ع�دل كلها ،ورمحة كله�ا ،ومصالح

كله�ا ،وحكمة كلها ،فكل مس�ألة خرجت عن الع�دل إىل اجلور ،وعن الرمحة
إىل ضده�ا ،وع�ن املصلح�ة إىل املفس�دة ،وع�ن احلكم�ة إىل العبث ،فليس�ت

م�ن الرشيع�ة ،وإن أدخلت فيها بالتأوي�ل ؛ َّ
ألن الرشيعة ع�دل اهلل بني عباده،

ورمحته بني خلقه ،وظله يف أرضه ،وحكمته الدالة عىل صدق رس�وله � أتم

دالل�ة وأصدقه�ا ،وهي نوره الذي به أبرص املبصرون ،وهداه الذي اهتدى به
 إعالم املوقعني . 89/3

 املرجع نفسه .15-14/3
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املهتدون ،وش�فاؤه التام الذي به دواء كل عليل ،وطريقه املس�تقيم ،الذي من

استقام عليه فقد استقام عىل سواء السبيل  » ...إلخ.

تن�زل هبا الكت�اب ،وأتت هبا الس�نة املطه�رة لتكون
فه�ذه الشرَّ يع�ة التي َّ

حج�ة اهلل تع�اىل عىل عب�اده ،وتعمر هبا قلوهب�م وأبداهنم وبلداهن�م ،بحيث ال
تصل�ح احلياة احلقيقية الفاضلة إال هبا ،ال بد إذن أن تكون ش�املة وعامة ،وال
ب�د أن تف�ي بحاجات بني اإلنس�ان املتجددة يف كل آن ،على اختالف األزمان

والبلدان ،وهذا مما ال خالف فيه بني العلامء واحلكامء ،فقد قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﴾ [األنع�ام ،]38 :ولذل�ك يقول اإلمام الش�افعي رمحه

اهلل تع�اىل « :فليس�ت تن�زل بأحد من أهل دي�ن اهلل تعاىل نازل�ة ،إال ويف كتاب

َّ
اهلل تعاىل الدليل عىل س�بيل اهلدى فيها »ُ ،ث َّم
اس�تدل بآيات من كتاب اهلل تعاىل

على ذلك،منه�ا قول�ه س�بحانه ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾
[النحل ،]89 :أي بيان ًا لك ُِّل يشء من شأنه أن يبني ،وذلك إ َّمـا نص ًا أو قياس ًا أو

استنباط ًا ،وكام قالوا:

ٍ
كتــ�اب اهلل حيـ�وي َّ
يشء
كل
ُ

ِ
املخت�ار رشحــ�ه
وس�ن ُة أمحــ�د

وق�ال إمام احلرمني رمحه اهلل تعاىل « :املعتق�د أن ال يفرض وقوع واقعة

م�ع بق�اء الشرَّ يعة بني ظه�ر اين محلتها ،إال ويف الرشيعة متمس�ك بحكم اهلل

تعاىل فيها ».
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وق�ال أيض� ًا « :ونعل�م أنَّـ�ه ال ختـل�و واقع�ة ع�ن حك�م اهلل تع�اىل
للمتعبدين » .
وال ري�ب َّ
أن اخلطاب اإلهلي حيق�ق مصلحة العباد عاجل ً
ا وآجالً ،ألنَّـه
حكم اهلل تعاىل ﴿ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ [املائدة ،]50 :وهو يعلم
ما يصلح أحوال عباده ﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [امللك ،]14 :فمن
مل يك�ن مدركا لذلك وق�ع منه اجلمود عىل املنقول ،فلم يس�تطع أن ينزل الفقه
عىل الوقائع ،أوقد ينزله بغري مقتىض احلال ،مع ما فيه من س�عة املقال ،ولذلك
ق�ال س�فيان الثوري رمحه اهلل تع�اىل « :إنما العلم عندنا الرخص�ة من ثقةَّ ،أمـا
التشدد فيحسنه كل أحــد ».

والثق�ة :ه�و الفقيه احلاذق الذي رزق فه ً
وحـدَ س� ًا
ما ثاقب ًا ،ونظر ًا بعيد ًاَ ،

ُمرهـف� ًا ،وهوال�ذي يعرب عن�ه يف رشوط االجته�اد بفقه النفس ،مع س�عـة يف

الرشيع�ة فروع� ًا وأص�والً ،حتقيق� ًا وتدقيق� ًا ،فهو الذي يس�تفيد م�ن اخلالف
الفقهي املعترب ما جيعل الرشيعة سهلة األخذ مرنة التطبيق ،كام قال � «:بعثت

الس�محـة »  ،أي الس�هلة التي ال عوج فيه�ا وال َأ ْم َت ،وال إفراط
باحلنيفي�ة َّ
 الغياثي ص .193

 فتاوى ابن الصالح  ، 47/1وتروى هذه احلكايـة عن سفيان بن عيينة عن معمر ،كما
يف االستذكار البن عبد الرب .275/8

 أخرجه أمحد يف مس�نده  ،266/5وع�زاه اهليثمي يف املجمع  279/5إىل الط رباين ،قال:
وفيه عيل بن يزيد األهلاين ،وهو ضعيف .
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وال تفري�ط ،وال غل�و وال تقصري ،والتي عَّب�رَّ عنها أبو جعف�ر املنصور بقـوله

خماطـب� ًا مـال�ك ب�ن أنس ريض اهلل تعاىل عن�ه :يـا أبـا عب�د اهلل ،إنَّـه مل يبق عىل
وج�ه األرض أعلم منِّي ومنك ،وإنيِّ قد ش�غلتني اخلالف�ة ؛ فضع أنت للناس

كتاب ًا ينتفعون به ،جتنب فيه رخص ابن عباس ،وش�دائد ابن عمر ،وش�واذ ابن
مسعود ،ووطـئـه للنَّـاس توطـئـة .

كذلك�م كان اخللف�اء علماء ؛ يفتخ�رون بعلمه�م ويطاول�ون اجلب�ال،

وكذلكم كانوا يستش�عرون مس�ؤولياهتم ع�ن دينهم وأمته�م ،حتَّى ُأعجب
اإلم�ام مالك بذلك وق�ال :لقد علمني التصنيف يومئ�ذ  .وبالفعل فقد خط

له خطة منهجية أ َّثرت عىل تأليفه ،بل عىل منهجه العلمي ،بحيث كان منهجه

اس�تقرائي ًا واقعي ًا أكث�ر منه روائي ًا أثري ًا ،مـع أنَّـه م�ن أهل األثر الكبار ،األمر
الذي محله أن يرتك كثري ًا من الرواية التي ربام كان قد أخرجها هـو يف موطئه

أومرويات�ه ،ف�كان فقهه وس�طي ًا واقعي ًا حتَّ�ى غدا مصدر ًا أساس�ي ًا لكثري من
القوانين الوضعية ،كالقانون الفرنيس ال�ذي يعترب أص ً
ال من أصول القوانني

العاملية،وكان الفضل يف ذلك بعد اهلل تعاىل لذلك املنهج الذي رس�مه خليفة
املس�لمني أبوجعفر املنصور رمحه اهلل تعاىل ،وتقبله إمام دار اهلجرة مالك ابن

أنس رمحه اهلل تعاىل قبوالً حسن ًا ،وسار عىل هنجه يف تأليفه وفقهه.

وه�و منه�ج وس�طي م�ن غير غل�و يبع�ث ا لس�آمة واملالل�ة والتنفير،
 موطأ اإلمام مالك بن أنس برواية حممد بن احلسن .5/1
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وال تقصير حيم�ل على الته�اون والبع�د ع�ن الدي�ن ،أو تس�اهل يف األخ�ذ
بالرخ�ص ،وتتب�ع األخ�ف فاألخف؛ ألنه قد ي�ؤدي إىل ت�رك التدين و جتنب
العزائم عىل األقل.
إن دي�ن اهلل يرس »،
وه�و املنه�ج ال�ذي يبينه � ألمت�ه بمثل قول�ه َّ « :

وقوله عليه الصالة والسالم «:إ َّيـاكم والغلو ،فإنَّام هلك َم ْن كان قبلكم بالغلو
يف الدِّ ين » .

وقوله � « :هلك املتن ِّطعون » قاهلا ثالث ًا .
وقوله عليه الصالة والسالم « :عليكم هـدي ًا قاصـد ًا فإنَّـه من يشاد هـذا

الدِّ ين يغلبـه » .

فهذا هو منهج اإلس�ـالم العـام الذي ارتضـاه لعـباده ،كام قال اهلل تعاىل:
﴿ ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵﭶ ﴾ [البقرة ،]143 :وكما قالوا:
 أخرجه ابن حبان يف الثقات  ، 293 /5وحسنه احلافظ يف الفتح .94/1

 أخرجه أمحد يف املسند  374/1من حديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام ،وابن ماجه
 1008/2برقم .3029

 أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود ريض اهلل تعاىل عنه برقم .2670

 أخرج�ه أمح�د يف املس�ند  361 ،350/5من حديث بريدة ريض اهلل تعاىل عنه ،وحس�نه
احلافظ يف الفتح .94/1
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ُ
ُ
الوس�يط
الوس�ـط
خير األمــور
ُ

ُ
والتفريــ�ط
وش�ـرها اإلفــ�راط

فه�ذه الوس�طية يتعني أن تك�ون يف الفتوى كام هي يف س�ائر األمور ؛ َّ
ألن
الفتوى تعرب عن حكم الرشع يف الواقعة فتكون دين ًا حيتذى ،ورشع ًا يطبق .

ضوابط تغيري الفتوى:
ولم�ا كان املفت�ي خمبر ًا عن اهلل تع�اىل يف بيان رشعه ،وموقع� ًا عنه يف بيان
ّ

حكم�ه ،فإنَّـ�ه ال يق�در على أن يس�لك غير اجل�ادة يف الفت�وى إال يف ضـوء
ضوابــ�ط ضابـطــ�ة وقواعــ�د راس�خـــة ،كـما ال يس�تطيع أن جيم�د عىل
نص�وص اجتهادية ال حتق�ق املقاصد الشرَّ عية يف املس�ائل العملي�ة واألوضاع
املتغيرة ؛ لئال يبوء بوزر الفتوى فيكون مم�ن تقدم القول عنه بأنه َيضل و ُيضل

كام قرره القرايف وابن القيم وغريمها.

لذل�ك كان ال ب�د م�ن ضوابط لتغير الفت�وى لتكون مؤصل�ة تأصي ً
ال
رشعي� ًا ،فلا حتكمها األهـ�واء ،وال يفتات فيه عىل الش�ـرع ،إذ ليس كل ما
ي�روق للمس�لم أن تتغري الفت�وى فيه تغريت له تبـع ًا لـم�راده ،وال كل نص
اجتهادي ال يقبل التغيري .
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وأهـم هــذه الضوابط مـا ييل:
 -1أن تكون املس�ألة يف املعامالت املادية ،أو االجتامعية أو السياس�ية ،أو

اجلهادية  ..فال يكون التغيري يف العقائد ،وال يف أمهات الفضائل.

 -2أن يكون نص املس�ألة اجتهادي ًا ال أن يكون نص ًا ال حيتمل االجتهاد،

كاحلـ�دود وأص�ول املعامالت ،فلا جيـوز أن يقال بتغيري أح�كام احلدود ،كام

ي�راد م�ن إلغاء القصاص أو حد الرسقة أو الزنا أو القذف أو الس�كر ،وإنام قد

يك�ون يف جم�ال تطبيقه ،كما فعل عمر بن اخلطاب ريض اهلل تع�اىل عنه ،يف عام

الرم�ادة ،وذلك إن كانت الظ�روف احلاصلة كمثل ذل�ك الظرف ،من الرضر
الع�ام كما قال ريض اهلل تعاىل عنه :ال تقطع األيدي يف ِعذق وال عام س�نة .
وذل�ك َّ
ألن الرضورات تبيح املحظورات ،كام اتفق العلامء عىل ذلك ،ومن هنا

ق�ال اب�ن القيم رمحه اهلل تع�اىل :ال واجب يف الرشيعة مع عج�ز ،وال حرام مع

رضورة .

ق�ال الش�يخ الزرقا رمح�ه اهلل تعاىل :اتفق�ت كلمة فقه�اء املذاهب عىل َّ
أن

األح�كام التي تتبدل بتبدل الزم�ان وأخالق النَّاس هي األح�كام االجتهادية

من قياسية أو مصلحية ،أ َّما األحكام األساسية التي جاءت الرشيعة لتأسيسها

وتوطيده�ا بنصوصه�ا األصلي�ة اآلم�رة الناهي�ة ،كحرم�ة املحرم�ات املطلقة
 ع�زاه احلاف�ظ ابن حج�ر يف التلخيص احلبير  70/4ليعقوب اجلوزج�اين يف جامعه،
ونقل عن أمحد أنه سئل أيقول به ؟ فقال :إي لعمري!!

 إعالم املوقعني . 31/3
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وكوج�وب الرتايض يف العقود والتزام اإلنس�ان بعقده ،وضمان الرضر الذي

يلحقه بغريه ،ورسيان إقراره عىل نفسه دون غريه ،ووجوب منع األذى وقمع
اإلجرام ،وس�د الذرائع إىل الفس�اد ،ومحاية احلقوق املكتسبة ،ومسؤولية ذلك

من األحكام واملبادئ الرشعية الثابتة التي جاءت الرشيعة لتأسيسها ،ومقاومة

خالفها ،فهذه ال تتبدل بتبدل األزمان ،بل هي األصول التي جاءت هبا الرشيعة
إلصالح األزمان واألجيال،ولكن وسائل تطبيقها قد تتبدل باخـتالف األزمنة

املحـدثـة .اهـ

 -3أن يك�ون ذلك مما ختتلف فيه العوائد واألعراف ،ال فيام تتفق فيه ،كام

تقدم بيانه يف أسباب تغري الفتوى.

 -4أن ت�زول العل�ة الت�ي قي�د هب�ا الن�ص يف احلك�م األول كقول�ه �:

« إن ََّم�ا هنيتكم من أج�ل الدافة  -يعني األعراب الذين وفدوا إىل املدينة يف عيد
األضحى ،والوقت وقت جماعة  -فكلوا وادخروا » .

 -5أن يك�ون ذلك صادر ًا عن عامل جمته�د ،له بصرية ورأي ونور ،مدرك

ملقاص�د الشرع ،فإن مل يكن كذلك فال ،كام قال الش�اطبي رمح�ه اهلل تعاىل :زلة

الع�امل أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتب�ار مقاصد الشرَّ ع يف ذلك املعنى الذي

اجتهد فيه والوقوف دون أقىص املبالغة يف البحث عن النصوص فيها ...
 املدخل الفقهي العام للشيخ الزرقا . 942/2

 أخرجه مس�لم يف األضاحي برقم 1971من حدي�ث عبد اهلل بن واقد الليثي ريض اهلل
تعاىل عنه.
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إىل أن قال :فإنَّه ربما خفي عىل العامل بعض السنة أو بعض املقاصد العامة

يف خصوص مسألته فيفيض ذلك إىل أن يصري قوله رشع ًا يتقلد وقوالً يعترب يف
مسائل اخلالف ،فربام رجع عنه وتبني له احلق فيفوته تدارك ما سار يف البالد عنه
ويضل عنه تالفيه ،قال :فمن هنا قالوا :زلة العامل مرضوب هبا الطبل! .
ف�إذا تواف�رت ه�ذه الضواب�ط فلا مان�ع من الق�ول بتغير الفت�وى عند

مقتضي�ات أس�باهبا املتقدمة ؛ َّ
ألن هذه الرشيعة هي رشيع�ة كل زمان ومكان،
لذلك كانت نصوصها وقواعدها مرنة تطبق يف كل زمان ومكان،ويف كل حال
من غري إخالل وال إمهال .
ومعل�وم َّ
أن منه�ا الثاب�ت ومنه�ا املتغير ،فثواب�ت اإلسلام ج�اءت
نصوصه�ا قطعية ال حتتمل التأوي�ل ،أو االجتهاد ،وذلك كأركان اإلسلام
اخلمس�ة ،وكأمه�ات الفضائ�ل م�ن م�كارم األخلاق كاحللم والش�جاعة
واإليثار واملحبة  ...وكاحلدود واجلنايات ،وكاملواريث ،وأصول املعامالت
املادية واألرسية واالجتامعية .
فه�ذه كلها ونحوه�ا وردت فيها نص�وص قطعية ال حتتم�ل االجتهاد أو
التغيري بحسب الزمان أو املكان ..
فلا يمك�ن أن يق�الَّ :
إن ه�ذا العصر عصر الرسع�ة والعم�ل والتقدم
 امل وافقات . 170/4

179

احلضاري ،فال بد من تغيري وضع الصالة من مخس�ة أوقات إىل أقل من ذلك،

أو م�ن كَيف ِّيتها ،فلا مانع أن تؤم املرأة الرجال يف اجلمع واجلامعات ،أو ختطب

إن الصيام يقلل اإلنتاج ،أو ّ
هل�م أو ت�ؤذن ،أو أن يقالّ :
إن احلج أضحى حمفوف ًا

باملخاطر لكثرة ما تطرأ فيه من احلوادث التي تودي بحياة مئات الناس أحيان ًا،
فال بد من تغيري نسكه ..

وال أن يق�الَّ :
إن ه�ذا العصر عصر املصالح فال جمال ملن يتك�رم بامله أو

بأحس�ن أقوال�ه وأفعال�ه ،أو ّ
إن هذا العصر عرص األقوياء فال جم�ال للتحمل

واحللم عن امليسء أو الصرب عليه أو نحو ذلك ..

وال أن يقالَّ :
إن احلدود ال تصلح يف هذا الزمان نظر ًا للوضع الذي تعيشه

األم�ة من الوهن والتفرق وتكالب األعداء عليه�ا ،فال قصاص وال جلد وال

رج�م وال قط�ع  ..كما ال يمكن أن يق�الَّ :
إن املرأة اليوم أضح�ت كالرجل يف
ميادي�ن العمل وهلا م�ن احلقوق املدنية واالجتامعية كما للرجل ،فال جمال ألن
يكون مرياثها أقل من الرجل ،أو شهادهتا نصف شهادته ،أو ديتها نصف ديته،

أو أن تقبل شهادهتا يف كل يشء ،أو تيل ما يليه الرجل من الواليات ..

وال أن يق�الَّ :
إن الرب�ا أصب�ح ال مف�ر من�ه لكون�ه عص�ب املعاملات

املرصفية..

ُّ
كل ذل�ك وغيره ال ينبغي أن يقال ،وال يقب�ل عق ً
ال وال رشع ًا ؛ ألن هذه

املس�ائل والقضاي�ا تعترب ثواب�ت رشعية ،وهل�ا نصوص قطعية ،فلا جمال ألن
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يتط�رق االجته�اد لتغيري كيفيته�ا ووضعها ..س�واء أدرك العق�ل مغزاها أومل
ي�درك ،فذلك حمض اإليامن ،كام قال اهلل تعاىل ﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [الن�ور:

 ،]51أو كام قال الشاعر:
ُ
العقــ�ل ل�م يعـل�ل لشيء
وإذا

ِ
األش�ياء
فم�ن الشرع ِعـــ َّل�ة

غير َّ
أن هن�اك فروع� ًا رشعية ،ومس�ائل خمتلف�ة مبنية عىل تغير األحوال
اإلنس�انية م�ن صح�ة وم�رض ،وحضر وس�فر ،وس�عة ورضورة ،ورخصة
وعزيمة ،واختيار وإكراه ..
أو م�ن تغير األعراف والع�ادات من زم�ان أو مكان آلخ�ر ،كتغري حال
الناس من كامل االس�تقامة إىل خفتها ،ومن عرص البداوة البسيطة إىل احلضارة
الراقي�ة ،وم�ن الصناع�ة اليدوية البس�يطة إىل التقني�ات احلديث�ة اإللكرتونية،
والذري�ة ،والفضائي�ة ،ومن العمل�ة املرضوبة حت�ت احلديد والن�ار إىل العملة
الورقي�ة ،واإللكرتونية واألس�واق املالية يف األس�هم والس�ندات والبورصة،
والنفط واملعادن إىل غري ذلك..
كل هـذه األمور وغريها حيكمها اإلسالم حك ًام عادالً ،ويتسع الستيعاهبا،
بل إلصالح خللها ووضعها .
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فمثل هذه األمور ختتل�ف الفتوى فيها باختالف الزمان واملكان ،وهذا

م�ا ق�رره علامء اإلسلام من تغير الفتوى بتغري الزم�ان واملكان ،كما ت َقـدَّ م
نقله وتقريره.

وق�د عل�ل ذلك اب�ن عابدين الش�امي يف رس�الة خاصة هب�ذا املوضوع،

أسماها « :نشر الع�رف فيام بني من األح�كام عىل العرف »  ،ب�أن كثري ًا من

األح�كام ختتل�ف باختالف الزمان لتغير عرف أهله ،أو حل�دوث رضورة أو

لفس�اد أه�ل الزمان ،بحيث ل�و بقي احلكم عىل م�ا كان عليه أوالً لزم املش�قة

والرضر بالنَّاس ،وخلالف قواعد الشرَّ يعة املبنية عىل التخفيف والتيسير ودفع
الرضر والفساد  .اهـ

ويقولون َّ
بأن ذلك اختالف عرص وزمان ،ال اختالف حجة وبرهان.
وقرر ذلك أيض ًا القرايف رمحه اهلل تعاىل بقوله:
« انتق�ال العوائد يوجب انتقال األح�كام ،كام نقول يف النقود ويف غريها،

فإنَّـا نفتي يف زمان معني َّ
بأن املشرتي تلزمه سكة معينة من النقود عند اإلطالق؛

َّ
ألن تلك السكة هي التي جرت العادة باملعاملة هبا يف ذلك الزمان ،فإذا وجدنا
بل�د ًا آخر وزمان� ًا آخر،يق�ع التعامل فيه بغري تلك الس�كة تغيرت الفتوى إىل

الس�كة الثاني�ة ،وحرمت الفتيا ب�األوىل ألجل تغري الع�ادة  .وكذلك القول يف

نفقات الزوجات والذرية واألقارب وكسوهتم ختتلف بحسب العوائد وتنتقل
 مطبوعة ضمن جمموعة رسائل ابن عابدين  147-114/2ط عامل الكتب.

182

الفت�وى هبا ،وحت�رم الفت�وى بغري الع�ادة احل�ارضة ،وكذلك تقدي�ر العواري
الصدقـات عند الدخ�ول أو قبله أو بعده؛ يف عادة نفتي بأن
بالعوائ�د ،وقبض َّ
الق�ول ق�ول ال�زوج يف اإلقباض ؛ ألنَّه الع�ادة ،وتارة بأن الق�ول قول املرأة يف

ع�دم القب�ض إذا تغيرت العادة ،أو كان�وا من أهل بلد ذل�ك عادهتم ،وحتـرم

الفتيا بغريها  .اهـ

وذكر العالمة ابن القيم أمثلة واضحـة عىل مثل هذا التغري منها:
 -1إن�كار املنكر الذي رشعه النب�ي � ليحصل بإنكاره ما حيبه اهلل تعاىل

ورس�وله � ،فإذا كان يس�تلزم منه ما هو أنكر منه وأبغض هلل ،فإنَّـه ال يسوغ
إنـكاره ،وإن كان اهلل يبغض ويمقت أهله ،وذلك كاإلنكار عىل امللوك والوالة
باخلروج عليهم ،فإنَّـه أساس كل رش وفتنة إىل آخر الدهر.

َّ -2
أن النبي � هنى أن تقطع األيدي يف الغزو .قال :فهذا حد من حدود

اهلل تعاىل ،وقد هنى عن إقامته يف الغزو خش�ية أن يرتتب عليه ما هو أبغض إىل

اهلل من تعطيله أو تأخريه من حلوق صاحبه باملرشكني محية وغضب ًا.

َّ -3
أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه أسقط القطع عن السارق عام

املجاعة ؛ ألهنا رضورة  ،وهي ش�بهة تدرأ القطع عن املحتاج ،وهي أقوى من

كثري من الشبه التي يذكرهـا كثري من الفقـهاء .

 هامش أن وار الربوق يف أن واع الفروق  83/1من املكتبة اإللكرتونية.
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َّ -4
أن النب�ي � فرض صدقة الفطر صاع ًا من متر ،أو صاع ًا من ش�عري،

أو صاع� ًا م�ن زبيب ،أو صاع ًا من أق�ط ،وهذه كانت غال�ب أقواهتم باملدينة،

فأ َّم�ا أهل بلد أو حملة قوهتم غري ذلك فإ َّنماَ عليهم صاع من قوهتم ،كمن قوهتم
الذرة أو األرز أو التني أو غري ذلك من احلبوب.

َّ -5
رصاة عىل رد ص�اع من متر بدل اللبن ،وقد
أن
النب�ي � ن�ص يف ُ
َّ
الـم َّ

اختل�ف العلماء :هل يتعني الصاع من التمر كام ورد به احلديث ،وهو ما ذهب
إليه أكثر الشافعية واحلنابلة ،أم جيزئ إخراج القيمة ؟ .

وم�ن ه�ذا الباب م�ا عهد ع�ن الشرَّ يعة من الت�درج يف األح�كام ،فقد

كان وضعه�ا يف مك�ة غري م�ا آلت إلي�ه يف املدين�ة ،وما كان علي�ه النبي �
من األحوال املختلفة مع الس�ائلني يف املس�ألة الواح�دة  ،وما جرى عليه

أصحابـه من بعــده يف أحوال خمتلفة ،كمسألة الطالق الثالث بلفظ واحد،

ومس�ألة عدم إعطاء املؤلفة قلوهبم ،أو عدم إقامة احلد يف عام الرمادة لش�دة

املجاعـ�ة ،وغري ذلك م�ن أحوال كثرية ال يأيت عىل مثلها احلصـر مما ت َقدَّ مت

اإلشـارة إىل بعضـها .

 وه�و م�ا فعله معاوية ريض اهلل تعاىل عنه كام أخرجه البخاري يف الصحيح برقم 1508
فلم ا ج�اء معاوية وجاءت
م�ن حدي�ث أيب س�عيد اخلدري ريض اهلل تع�اىل عنه ق�الَّ :
الس�م راء ق�ال :أرى مد ًا من هذا يع�دل مدين .وإليه ذهب الس�ادة األحناف وكثري من

أهل العلم .انظر :اخلالصة الكافية يف صدقة الفريضة للباحث ص.166-160

 إعالم املوقعني  24-15/3بترصف واختصار .
 وأمثلة ذلك كثرية شهرية .
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مـم�ا ال خـالف فيه عند العلماء ،كما ت َقـدَّ م ع�ن اإلمـام الغزايل
وهـ�ذا َّ

رمح�ه اهلل تع�اىل :لو طبق احلرام الدنيا حتى علم يقين� ًا أنَّـه مل يبق يف الدنيا حالل
لكن�ت أقول نس�تأنف متهي�د الرشوط من وقتن�ا ونعفو عام س�لف ،ونقول :ما
جاوز حده انعكس إىل ضده ،فمهام حرم الكل حل الكل .
وهلـ�ذا يتعين عىل املفتي أن يكون فامه ًا عرف البلد ،ويتعني عليه أن ينظر
إىل عاداهتم يف املس�ائل االجتهادية املبنية عىل العرف ،ألن الناس بزماهنم أشبه
منه�م بآبائه�م ،كام قيل  .وكان اإلمام مال�ك ريض اهلل تعاىل عنه يقول :كان

يقال :حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور ،و ُأثر عن عيل ريض
وكرم وجهه قوله ملا ضمن الصانع والصباغ مع أن األصل فيهم
اهلل تع�اىل عنه ّ

ع�دم الضامن ألن أيدهيم أيادي أمانة ،وذل�ك ملا رأى من خراب ذممهم ،فقال:

ال يصلح للنّاس إال ذاك .

 إحياء علوم الدين للغزايل.96/2

 ذكره الس�خاوي يف املقاصد احلس�نةص 441وقال :أورده احلاف�ظ الصريفيني يف بعض
أجزائه معزو ًا لعمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه.

 املوطأ برواية حممد بن احلسن .275/3
 السنن الكربى للبيهقي .122/6
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الشبهات التي تثار حول تغري الفتوى:
ه�ذا ،وق�د أثار بعضهم ش�بهات ح�ول تغري الفت�وى  ..من املناس�ب أن
أجيب عنها باختصار:
الشبهة األوىلَّ :
أن القول بتغري الفتوى يناقض مبدأ إكامل الدِّ ين .
واجلــ�واب :إنَّـه لي�س يف ذلك أي مناقضة إلكامل الدِّ ي�نَّ ،
ألن الدِّ ين ال
يمتري أح�د يف كامله ،وم�ن امرتى يف ذلك فه�و غري مؤمن باهلل تع�اىل القائل
﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [املائدة ،]3:ومن كامل الدِّ ين أنَّـه مل يأت بنصوص
ضيق�ة ال حتتم�ل غري معن�ى واحد ،بل أت�ى بنصوص مرنة تصل�ح لكل زمان
ومكان وس�ائر البل�دان ،وذلك هو رس بقائها وعامليتها ،ول�و أراد اهلل تعاىل أن
تك�ون نصوصها كلها قطعية الداللة والثب�وت لفعل ،كام يف كثري من األحكام
كدالئل الوحدانية ،ووج�وب الفرائض التعبدية ،وبعض احلدود واملعامالت
املادية واألرسية ..وهي الثوابت التي ال تقبل االجتهاد أو التغيري ،لكنه سبحانه
جعل بعض األحكام بنصوص مرنة ليبقى باب االجتهاد مفتوح ًا ،وتستوعب
الرشيعة مس�تجدات األيام والليايل فتضبط بالرشع وحتكم به ،وال يكون ذلك
إال من خالل نصوص ظنية الداللة وإن كانت قطعية الثبوت.
 أثار هذه الشبهات األستاذ حممد بن شاكر الرشيف يف بحث له عىل شبكة املعلومات
بعن وان « :ثبات األحكام الرشعية وض وابط تغري الفتوى ».
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الشبهة الثانية :أن ذلك خمالف التباع السنة .
واجلــواب :أنه ليس يف ذلك أي خمالفة للسنة املطهرة ؛ ألن القول بذلك

يبن�ى عىل دالئل الكتاب والس�نة الظنية ،التي تكون مس�تند ذلك القول ؛ َّ
ألن
الفتوى يف هذه املسائل املستجدة أو املتغري وضعها؛ هي بيان حكم الرشع فيها،
والكت�اب والس�نة مل ينصا عىل دالئل تفصيلية يف هذه املس�ائل ،بل أدلتهام فيها

عرف بأنه :معرفة األحكام الشرَّ عية التي طريقها
إمجالية ،تستنبط بالفقه الذي ُي َّ

االجتهاد  ،وقد قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ [النساء.]38 :

وأولو األمر هنا هم العلامء الذين يس�تنبطون األحكام من دالئل الكتاب

والسنة إ َّما نص ًا أو استنباط ًا ،وما من مسألة من املسائل التي ُيدَّ عى فيها التغيري،

إال وه�ي راجع�ة إىل املصادر الشرَّ عية من كتاب أو س�نة أو إمج�اع أو قياس أو
غريها من املصادر املختلف فيها كاالستحس�ان ،أو املصالح املرس�لة ،أو س�د

الذرائع ،أو العادة ،والعرف.

الش�بهة الثالث�ةَّ :
أن الق�ول بذل�ك اختا ٌذ ألولي�اء م�ن دون اهلل تعاىل ،وهم

احلكم اجلديدَ .
املرشعون
َ

واجلــ�واب :هـ�ذه الش�ـبهة ال َش َّ
�ك داحض� ٌة ال ينبغ�ي أن تث�ار لبي�ان

ضعفها.
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ذل�ك َّ
أن ال�ذي يفت�ي بذلك ه�م العلماء الذين ه�م ورثة األنبي�اء الذين

أوجب اهلل تعاىل عىل العامة أن يرجعوا إليهم عند عدم العلم كام قال سبحانه:

﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﴾ [األنبياء ،]7 :وقوله � « :العلماء
ورثـة األنبياء » .

و َم� ْن الذي حفظ لنا الدِّ ي�ن وأوصله إلينا س�ائغ ًا إال العلامء الذين يصدر

النَّـاس عن آرائهم وأقواهلم ،كام قالوا:

الو َرى
َّ
إن األكاب�ر َي ْحك ُُمون على َ

ُ�م العلم�اء
وعلى األكاب�ر تحَ ْ ـك ُ

و َم ْن الذي يس�تنبط ويس�تدل ويفرع ويقيس غري العلامء ،وهم ال يفعلون

شيئ ًا من ذلك تشهي ًا ،وال حتيز ًا ،وال َر َغب ًا ،وال رهب ًا ،إال يف اهلل ومن اهلل تعاىل.

غريهم ؟!
وإذا مل يك�ن العلماء هم الذين يبينون كل ذلك َ
فم ْن الذي يبينه ُ

أي حكم منهام،
هل يقدر كل أحد عىل الرجوع إىل الكتاب والسنة فيستدل عىل ّ

كال  ..فذلك غري مستطاع ،وال قائله بمطاع.

الش�بهة الرابعــ�ةَّ :
أن الق�ول بتغري الفت�وى يعني قص�ور الرشيعة وعدم

صالحية أحكامها لعموم الزمان واملكان.

واإلجابـــة عىل ذلك بعكس الدعوى ،فتامم الشرَّ يعة وصالحيتها لعموم

الزمان واملكان يقتيض القول بتغري الفتوى.

 أخرجه أبو داود برقم 3641من حديث أيب الدرداء ريض اهلل تعاىل عنه.
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ذل�ك َّ
ألن احلياة تتغير ،فلو مل تكن الشرَّ يعة مس�ايرة للحي�اة بتنظيمها يف
ض�وء الشرَّ يع�ة لع�زف الن�اس ع�ن الشرَّ يع�ة ،واهتموه�ا بالقص�ور ،فأحكام
الطرقات احلادثة مث ً
ال هل تأخذ أحكام الطرقات القديمة من كل وجــه ؟
وأح�كام البيع والرشاء واألس�واق املالية هــل تأخــ�ذ األحكام املدونة
من كل وجه ؟
فإذا مل تتغري الفتوى يف مثل هذه املسائل فكيف تنظم حركة املرور احلادثة،
واملعاملات املع�ارصة ،والبني�ان املتطور ،والصناع�ات املختلف�ة ،واألجهزة
اإللكرتونية ؟
ول�وال َّ
أن الفقه�اء أدركوا املقاص�د الشرَّ عية ،وأعمل�وا نظرهم يف األدلة
اإلمجالية ،ملا صارت هــذه املعامالت إسالمــية.
الشبهة اخلامسة :أنَّـه يؤ ِّدي إىل تبديل الدِّ ين بمرور الزمان .
اجلــ�واب :واحلقيق�ة َّ
أن هــذه الش�بهة تكون وجيهة ل�و أن هــذا األمر
موكول لغري العلامء الفقهاء و املفتني الصلحاء ،أ َّمـا هؤالء فإنَّـه ال خيشى منهم
الوضـاعني
ذل�ك ،وقد ُذكر لعب�د الرحــمن بن مــهـدي رمحه اهلل تع�اىل أمر َّ
فق�ال :تعي�ش هل�م اجلهابذة ،وتلا قول�ه تع�اىل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﴾ [احلج�ر ،]9:وجهاب�ذة ه�ذا الب�اب ه�م الفقهاء العلماء الصاحلون
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الذي�ن أخرب عنهم النب�ي � بأنهَّ م خري النَّاس حيث قالَ « :م ْن يرد اهلل به خري ًا

يفقهه يف الدِّ ين » .

الشبهة السادسة :أنَّـه يؤ ِّدي إىل عدم استقرار األمــة .
اجلــواب :وال ريب َّ
أن هـذا القول ال مدخل له يف شبهات هـذه املسألة ؛

ألن تغير اإلفتاء ال يعني الف�وىض واهلرج واملرج ،بل يعني َّ
َّ
أن حكم الرشع يف
ه�ذه املس�ألة تغيرَّ من عزيم�ة إىل رخصة ،أو من عرس إىل يسر ،والك ُُّل يف ِّ
ظل

رشع اهلل تعاىل املتني ،وعىل الرصاط املستقيم.

فمن أين يأيت القول باالضطراب واالختالل ؟!
ه�ذا ،ولوال َّ
أن هذه الش�بهات نشرت عىل صفحة الش�بكة العاملية لكان

ينبغ�ي أن مت�وت بإغفاهلا غري َّ
دحضها هبذه
ُ
أن الـمقام دعا للتعرض هل�ا فتعينّ
الكلامت اليسرية الواضحــةَّ .
ولعل اهلل تعاىل أن ينفع هبا .

وس َّلم وبارك عىل س ِّيدنا محُ َ َّم ٍد وعىل آله وصحبه *
* َ
وصلىَّ اهلل َ
حرر يف 6 :املحرم  1428هـ
املوافق 25 :يناير  2007م

 أخرجه البخاري يف العلم برقم  71من حديث معاوية ريض اهلل تعاىل عنه.
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ظاهرة اإلفتاء على اهلواء
أحكامها وآثارها

احلم�د هلل الذي أنار س�بيل اهلداي�ة ،وأزاح عنَّا طرق الغواي�ة والضاللة،
أمحده أن أزال عنا الشك والعمى ،وأشكره عىل سوابغ النعامء ،فهو أهل احلمد
الس�ادة الفقه�اء والعلامء ،وإفادة
والثن�اءَ ،و َّف َ
�ق َم ْن أحب للتفقه واإلفتاء ،من َّ
اخلل�ق يف كل صباح ومس�اء ،مب�ارشة وعىل طبقات الفض�اء ، ،فثبت اهلل تعاىل
بذلك اإلسـالم ،وانتفع هبم اخلاص والعام.
وبعـــد:
َّ
ف�إن اإلفتاء من فروض الكفاية ،عىل أه�ل الفقه والعناية ،يتعني عليهم
بذل�ه ،وجي�ب عىل الن�اس الس�عي إلي�ه ونيل�ه ،لتكون احلي�اة اإلنس�انية يف
ض�وء الرشيعة اإلسلامية ،يقف الناس عند حدوده�ا ،ويؤدون مفرتضاهتا
وواجباهتا ،ويتعاملون باألخالق العظيمة ،ويبتعدون عن األخالق الرذيلة،
وتزكو نفوس�هم بالقيم اإليامنية ،ويس�عون ملرضاة رب الربية ،وليس للناس
م�ن س�بيل إىل ذل�ك كل�ه إال ببي�ان العلماء ،وإفتاء الفقه�اء ألهن�م املب ِّل َ
غون

َ
واملرش�دون إىل رضوان�ه ومرضاته ،كما ق�ال اإلمام عيل
عن اهلل رس�االتِ ِه،
كرم اهلل وجهه:
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م�ا الفض�ل إال أله�ل العل�م إهنم

على اهل�دى مل�ن اس�تهدى أدالء
م�ر ٍئ ما كان ي ِ
�در ك ُِّل اِ ِ
حس�نُـ ُه
ُ
َو َق ُ
ِ
ِ
جــال َعىل األَ
أســـــماء
فعــال
َولِ ِلر
ُ
ولق�د َم َّن اهلل تع�اىل عىل البرشية يف هذه األزمنة الت�ي غلبت فيها احلياة

املادي�ة ،هب�ذه الوس�ائل احلديثة ،التي قرب�ت البعيد ،وأتت باجلي�د املفيد ملن

أحس�ن اس�تغالهلا ،أو الس�يئ البذيء مل�ن أس�اء اس�تخدامها ،وإن واجب

العلماء أن يفيدوا من هذه الوس�ائل ،إلف�ادة اجلاهل والس�ائل ،ويوضحوا
خفي�ات املس�ائل ،وجييبوا عن مش�كالت الن�وازل ،ليكون الن�اس عىل بينة

من دينهم ،ويتمس�كوا برشع رهبم ،فهذا مما اقتض�اه هذا الزمان ،فإن الناس

بأزماهنم أشبه منهم بآبائهم وأمهاهتم .

ولكن ال يكون ذلك إال من ٍ
أهل ذي بصرية ،يعرف ما يقول ،ويس�تدل

لذل�ك باملنق�ول واملعقول ،قد َحظي عن�د الناس بالقبول ،ول�ه مراجعه من

الفروع واألصول.

أسهمت يف هذا املوضوع هبذا البحث املتواضع ،الذي أماله الواقع،
وقد
ُ
وأص�ول املراج�ع ،لع�ل اهلل تع�اىل أن ينف�ع ب�ه ،وجيعله خالص� ًا لوجه�ه بِ َمن ِِّه

وكرمه.

واهلل يقول احلق وهو هيدي السبيل.
وسـ َّلم وبارك عىل س ِّيدنا محُ َ َّم ٍد وعىل آله وصحبه.
َ
وصلىَّ اهلل َ
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وسـائل اإلفـتاء القديمــة:
لإلفــت�اء وس�ائل تـص�ل مـ�ن خالهل�ا الفت�وى إىل املس�تفتني بحس�ب

ظروفهم وأحواهلم ،وقد كانت يف القديم ال تعدو املشافهة أو الكتابة احلارضة
أو املراسلة.

عمـا أشكل عليه
فاملشافهة أن يتوجه السائل بسؤاله للمفتي يسأله كفاح ًا َّ

أم�ره من األح�كام الشرَّ عي�ة أو العقدية أو الس�لوكية أو اللغوية عىل التوس�ع
يف مدل�ول مفه�وم الفتوى ،فينتفع هبا يف نفس�ه ،ويطبقه�ا يف واقعه ،ويزداد هبا

ص اهلل
علم ًا .وهذا ما كان يعمله الصحابــة الكرام ريض اهلل تعاىل عنهم كام َق َّ

تعاىل عنهم من خرب اس�تفتاءاهتم ،وهو غالب ما يكون من االس�تفتاء قبل عامل

االتصاالت احلديث ،وقد تكون فردية أو مجاعية ،وهي داخلة يف مدلول قوله

ـن ك ََذ َب
وم َ
�َ «:ب ِّلغُوا عنِّي ولو آيــةَ ،
وحدِّ ُثوا عن بني إرسائيل وال حـرجَ ،
متعمـد ًا فليتبوأ مقعده من النَّـار ».
عيل ِّ
َّ

وقد كان النَّاس يرحـلون ألجل ذلك األيام والليايل ،بل األشهر ،للسؤال

عن احلكم الرشعي يف املسألة الواحدة ،كام هو مشهور عمن رحل لإلمام مالك
رمحه اهلل تعاىل ،وهو ما يشير إليه قوله � « :يوش�ك النَّـاس أن يرضبوا أكباد
اإلبل فال جيدون عامل ًا أعلم من عامل املدينة ».

 أخرج�ه البخ�اري يف ب�دء اخللق برقم  3274م�ن حديث عبد اهلل ب�ن عمرو ريض اهلل
تعاىل عنهام.

 املستدرك عىل الصحيحني  168/1من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه وصححه
عىل رشط الشيخني.
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أ َّم�ا الكتاب�ة فقد كانت يف القدي�م كما هي يف احلديث ،وال س�يام إذا َب ُعـد

املفت�ي ع�ن البلد فيكتب له أهل البلد اآلخر يس�تفتونــه فيام نزل هبم فيفتيهم،

وكان�ت الفت�وى تنقل من بل�د إىل آخر باملراسلات ،وقد ح�رص العلامء عىل
تدوي�ن ه�ذه الفتاوى فنفع اهلل تعاىل هبا املس�لمني ،ويف املكتبة اإلسلامية ثرا ٌء

واسع من هـذه الفتاوى من كل مذهب ،وتوسع العلماء فيها فجعلوا الفتاوى

يف كل ف�ن ،وأصبح�ت راف�د ًا كبري ًا للمفتني واملس�تفتني والعلماء واملتعلمني،
ونف�ع اهلل تعاىل هبا كثير ًا ،وذلك ألن الفتوى صاحلة للمس�تفتي وغريه ؛ ألهنا

بي�ان للحك�م الرشعي الذي تضمنه كتاب اهلل تعاىل وس�نة نبي�ه � ،وما َّقرره
العلامء استنباط ًا أو تفقه ًا ،عم ً
بنص أو اجتهاد.
ال ٍّ

وال زال�ت ه�ذه الفت�اوى املح�ررة املكتوبة تص�در تباع ًا عن املؤسس�ات

واهليئ�ات واألف�راد م�ن أه�ل الفت�وى ،وينتف�ع هبا املس�لمون وتك�ون عمد ًة

للتقايض والترشيعات

وقد أصدرنا يف إدارتنا « اإلفتاء » من الفتاوى الرس�مية خالل س�تة عرش

عام ًا ،س�بعة عرش جملد ًا إىل تـأرخيـنـا هـذاَ ،ع َّم نفعها كثري ًا من البـالد وأهـل

العـل�م ،وكثري منه�ا كانت للتق�ايض ورفـ�ع اخلصـومـات ،فنفع�ت النَّـاس
رب العاملني عىل توفيقـه.
كثري ًا ،و احلمد هلل ِّ
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وسـائل اإلفــتاء احلديثـة:
لقد كثرت وس�ائل اإلفتاء يف هذا الزمان كثرة تتامش�ى مع ما تعيشه األمة

من تطور صناعي و َت َقني وثورة االتصاالت والفضائيات واإلذاعات وش�بكة
املعلومات .

وهـ�ذه الوس�ائل يف احلقيقة من رحــمة اهلل تع�اىل بعـباده ،حيث هيأ هلم

األس�باب حلف�ظ دينهم والتفق�ه برشع رهب�م ،ولتقوم احلجة عىل م�ن مل يؤمن

برسول اهلل اخلاتم الذي أرسله اهلل تعاىل رمحة للعاملني ،أرسله للناس كافة بشري ًا

ونذي�ر ًا ،وداعي ًا إىل اهلل بإذنه ورساج ًا منري ًا ،حتقيق ًا لعدله بني عباده ،لئال يكون

للن�اس على اهلل حجـة بعد الرس�ل ،ونظر ًا للكث�رة البرشية اهلائل�ة التي قد ال
يصلها البالغ لتقصري املسلمني يف تبليغ رساالت رهبم ،والدعـوة إىل اهلل تعاىل

عىل بصرية ،واجلــدال بالتي هي أحسن ،فقد هيأ اهلل تعاىل هـذه األسباب التي
إن أحسن املسلمون توظيفها ألفـادوا البرشية وأظهروا امللة احلنيفية ،وحققوا

نب�وة النب�ي � التي رواها عنه متيم الداري ريض اهلل تعاىل عنه فقال :س�معت

والنهار ،وال ُ
األمر ما َب َلغ ُ
الليل
يرتك اهلل
رس�ـول اهلل � يقولَ « :ليب ُل َّ
ُ
غن هـذا ُ
ـ�ر إال أدخـل�ه اهلل هـذا الدِّ ي�نِ ،
بي�ت ٍ
م�در وال َو َب ٍ
بع ِّز عزيز أو ِّ
ب�ذل ذليل ،عز ًا
َ

يع�ز اهلل ب�ه اإلسلام ،وذالًّ يذل اهلل به الكف�ر »  ،وإلقامة احلج�ة عليهم لئال

يقول�وا ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ ،فعندئ�ذ ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
 أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده . 103/4
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ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ ،ناهي�ك ع�ن فائدة األمة اإلسلامية التي َّ
قل
فقهاؤها مع كثرة قرائها ..

وكثر اجلهل فيها مع فشو العلم ..
َّ
وقل فيها املجتهدون مع كثرة املفكرين ..
َّ
وقل من يتعنّى بالبحث عن العلماء مع كثرة العناء بالدنيا ..
وكثر فيها التساهل يف الدين مع شدة احلرص عىل الدنيا ..
فل�و مل ُييسر اهلل تعاىل هذه الوس�ائل لكان الفقه يف الدي�ن اليوم بالرأي

والعق�ل ال بالن�ص والنقل،ول�كان تطبيق األح�كام الرشعي�ة يف العبادات

واملعاملات األرسية واملادي�ة واالجتامعية رضب ًا م�ن رضوب املايض لعدم

إن من أرشاط الساعة
إدراك ذلك ،ألننا يف الزمان الذي قال عنه النبي �َّ « :

ُ
اخلم�ر ،و َيظهر الزن�ا »  ،فلوال
رشب
ويثبت
العل�م،
رف�ع
َ
اجله�ل ،و ُي َ
أن ُي َ
ُ
ُ
رمحة اهلل تعاىل بعباده بتوفري هذه الوسائل الوفرية لكان الناس يف ب ٍ
عد سحيق
ُ
ع�ن دينه�م ورشع رهبم كام ال خيف�ى ،فإن العلم اليوم مل يع�د َح ْجر ًا عىل بلد
دون آخ�ر ،وال على الرجال دون النس�اء ،وال على األغني�اء دون الفقراء،
وإن كان الن�اس في�ه متفاوتين بحس�ب الظ�روف املعيش�ية والتوجه�ات
السياسية ،إال أن الفرص متاحة للجميع ،وذلك من خالل الوسائل احلديثة

التالية:

 أخرجـه البخـاري يف صحيحـه  43/1مـن حديث أنس ريض اهلل تعاىل عنـه.

198

 -1الكتب املطبوعــة املنشورة .
 -2املجــالت املنشورة .
 -3الصحف.
 -4اإلذاعـات.
 -5التلفزيونات حمـلية وفضائية.
 -6شبكة املعلومات.
 -7اهلواتف الثابتة واملتحـركة.
َّ -أمـ�ا الكت�ب املطبوع�ة فلم تكن املكتبة اإلسلامية يف يـ�وم من األ َّيـام

ممـا هي عليه اآلن ،بفضل ثـورة الطباعة التي
أيرس انتشار ًا ،وال أسهل تناوالً َّ
ملأت الدنيا بجميع ص�ور الكتابة ،واختالف أغراضه�ا ،وقد حظيت املكتبة
اإلسلامـية بنصي�ب واف�ر من خدم�ة الطباع�ة وانترش كثري من كت�ب الرتاث

بفضل هـذه املطابع ،وبقي يشء كثري من الرتاث اإلسالمي يف املكتبات اخلاصة
والعام�ة بني مهجور وحمجور ،وس�يأيت دوره يف اإلخراج واإلصدار حتَّى يعم

النفع هبا إن شـاء اهلل تعاىل.

وعلى العلماء ال س�يما « املفت�ون » منهم أن حيس�نوا االس�تفادة من هـذا

التراث ،و ُين ِّقبوا عن غرائب املس�ائل ودقائقها ليس�تنبطوا منها ما حيتاجه أبناء
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العرص وما يتطلبه عالمَ اليوم ،الكثري ُة مس�تجداتُه ،والعويص ُة تصوراتهَّ ،
فإن يف

تراثن�ا اليشء الكثير من الفقه االفترايض الذي يصلح تطبيق�ه اليوم ،فام ترك
األول لآلخر شيئ ًا كام قالوا ،أو كام قال الشاعر:
َه�ل غ�ا َد َر ُ
راء ِم�ن ُمَت�رَ َ َّد ِم
الش� َع ُ

َأم َه ْ
فت الدَّ َار َبعدَ ت ََو ُّهـ ِم ؟
ـل َع َر َ

وقـال آخـر:
الصــدْ ر أمج ُعه
والعلم ْ
إن مل يكن يف َّ
ُ

فف�ي القراطي�س صغ�را ُه وكبرا ُه

فام بقي إال البحث والتنقيب يف بطون األسفار آناء الليل وأطراف النهار،

وسيجد املرء بغيته إن مل يكن نص ًا فقياس ًا واستنباطـ ًا وخترجيـ ًا وتفريعـ ًا ،فذلك

أفضل من التأصيل الذي قـد تكون فيه وجهات النظر خمتلفة ،نظر ًا َّ
ألن تراث
األقدمين قـد أخـذ حظه من التمحيص والتدقيق ،كام قال ابن مالك رمحه اهلل

تعاىل يف ألفيته:

كان يف َح ٍ
ش�و كَم�ا
َو َق�د تُ�زَاد َ

�ح ِعل�م َم�ن َت َقدَّ َم�ا
َ
أص َّ
كان َ

أو كام قال يزيد بن معاوية ،وقيل :نصيب بن رباح أيب حمجن:
ِ
�اج ليِ َ ال ُبكَا
�ن َبك ْ
َ�ت َق ْبلي َف َه َ
ولك ْ

�ت :ال َف ْض ُ
�ل لِ ْل ُم َت َق�دِّ ِم
َاه�ا َف ُق ْل ُ
ُبك َ
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 -فما عىل طالب املعرفة اليوم إال البحث اجلـاد عن هـذا الرتاث العظيم

ال�ذي مل تع�رف أمة تراثـ� ًا مثله ،وس�يجدون في�ه بغيتهم املطلوب�ة ،وضالتهم
املنش�ودة ،السيام من الفتاوى الرشعية ،واملس�ائل املنثورة التي تصلح للتطبيق
يف النوازل الـحديثة ،ذلك ألن الفتاوى إخبار عن أحكــام رشعية ،وحكم اهلل
ال يتغير وال يتبدل ،وإن تغري واقع الفت�وى من عزيمة إىل رخصة أو العكس،
فلذلك مل يزل املفتون والس�ائلون عىل حد س�واء يس�تفيدون من هذه الفتاوى
املدون�ة الت�ي خرج منها يشء قلي�ل من تراث األمة اإلسلامي والكثري منها مل

خيرج ،وقد أفاد العلامء قبل غريهم من هذه الفتاوى كثري ًا .

 َّأم�ا املجلات فهي أوس�عانتش�ارا م�ن الكت�ب ،وتص�ل إىل املختص
ً

ٌّ
وغث
وغيره ،ومنها املتخصصة يف الثقافة واملع�ارف ،ومنها ما فيها غثاء كبري

أكثر من س�مينها،إال َّ
أن ع�دد ًا ال بأس به اخت�ذت من صفحاهتا
مري�ر ،و َغ ُّثه�ا ُ

زاوي�ة للفت�اوى الرشعية ،وذل�ك كمجلة « الضي�اء » الش�هرية التي تصدرها

دائرة الش�ؤون اإلسلامية والعمل اخلريي بديب التي لنا فيها زاوية ثابتة باس�م
قس�م اإلفتاء ،وجملة « منار اإلسلام » الش�هرية الصادرة ع�ن وزارة األوقاف
اإلماراتي�ة ،ونش�ارك فيها بين احلني واآلخ�ر ،وجمـلة « اإلصالح » الش�هرية
الصادرة عن مجعية اإلصالح يف اإلمارات التي لنا فيها زاوية متخصصة باسم
قس�م اإلفتاء ،وذل�ك يف كل عدد منه�ا للفتاوى الرشعية م�ن نحو ثالثة عرش

عام ًا عىل التوايل ،وجملة «االقتصاد اإلسلامي» الشهرية الصادرة عن بنك ديب
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اإلسلامي ،وجملة «كل األرسة» األس�بوعية الصادرة عن دار اخلليج للطباعة
والنشر ،وجمـل�ة «زهـرة اخلليج» األس�بوعـية الصـادرة يف أب�و ظبي ،وهاتان
املجلتان غري معنيتني بالثقافة الرشعية ،ومع ذلك جيعالن للفتاوى أو املس�ائل

الرشعية زاويــة مفـيدة ،ونشارك فيهام أحيان ًا،وجملة « اجلندي » الشهرية التي

تصدرها وزارة الدفاع ،والتي شاركت فيها بنحو مئة عدد يف زاويــة الفتاوى.
وغري هـذه املجالت كثري ،يف كثري من البالد اإلسـالمـية والعربية.

فنرش الفتاوى يف هذه املجالت مفيد ونافـع ،ينبغي االعتناء هبا ألهنا تصل

إىل القراء الذين أغلبهم ال يفقهون شيئ ًا عن أمور الدين ،فيحتاجون إىل إيصال

الفقه إليهم لعلهم حيذرون وهيتدون.

َّ -أمـا الصحف فهي من أنفع الوسائل اإلعالمية لنرش األحكام الشرَّ عية

وإفادة األمة اإلسلامية ألهنا تصـل إىل أكبر رشحية من املجتمع عىل اختالف

مرجوة ،وم�ا أن تنرش فتوى إال وج�دت آذانا صاغية
طبقاهت�م ،فاإلف�ادة منها
َّ

كثرية ،بل إن كثري ًا من القراء ال يقرؤون منها إال أهم ما فيها من عناوين ،ومن
أه�م العناوي�ن التي هتم الق�راء الفتاوى الرشعية ،ويعنى كثير منها بنرش يشء

من الفتاوى الس�يام يوم اجلمعة أو يف أيام رمضان أو يف املناس�بات اإلسلامية

عموم ًا ،أو عند كل نازلة حتتاج إىل بيان احلكم الرشعي .وذلك كصحيفة اخلليج
اليومي�ة وصحيفة اإلمارات اليوم اللتني لنا مش�اركات فاعلة فيهام ،وصحيفة
االحت�اد وصحيف�ة البيان وأخبار العرب وغريها كثير ،وال خيفى ما يف اجلرائد
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رضره أكثر م�ن نفعه ،فالعناية بنرش الفتاوى فيها تعترب
م�ن الغث والغثاء ،وما ُ
من الدعوة إىل اهلل تعاىل والتبصري بدينه ،وتقليل الغثاء املنشور فيها.

َّ -أم�ا اإلذاع�ات فهي كذلك من أنفع الوس�ائل لإلفت�اء والدعوة إىل اهلل

تعاىل ،ملا فيها من س�هولة التناول واإلفادة ،فهي مـع كل إنسان يف طريقه وبيته
ومكتبه وجملس�ه،وال يتكلف اإلنس�ان فيه�ا أي عناء أو بذل مال ،وحس�به أن
يقتني جهاز الراديو أو أن تكون س�يارته جمهزة بــه ،فيس�تغل وقته بسماع كل

مفـيد ،وقد أفادت اإلذاعات األمة اإلسالمية عموم ًا وطالب العلم واملستفتني

خصوص� ًا إفادة ُج ّىّل ،ولنا فيها مش�اركة مكثفة نافعة م�ن خالل برامج اإلفتاء
والربامج الدعوية التي نقدمها فيها ،وذلك كإذاعـة « ديب » التي أنش�أنـا فـيها

برنامج « فاسألوا أهل الذكر » األسبوعي الذي استمر نحو عرش سنني يذاع يف

ليلة اجلمعة وظهرها ،يف س�ائر الس�نة ،وكل عرص من أيام رمضـان،عىل مدى
س�اعة كامل�ة ،وإذاعـ�ة « ن�ور ديب » يف برنامج « فت�اوى » ثالثـة أي�ام من كل

أس�بوع ،وعىل مدى س�اعتني كاملتني ،و« إذاعــة القرآن الكريم من أبوظبي»

التي نش�ارك فيها أحيان ًا ،و« إذاعة القرآن الكريم من الش�ارقة » التي نش�ارك

فيه�ا أحيان ًا كذلك .وإذاعات أخرى حملي�ة وعاملية عند مقتىض احلاجــة ،وقد
انتفع�ت األمة هب�ذه الربامج انتفاع� ًا عظي ًام ينبغي املحافظة عليها واالس�تمرار
فيها لنفع األمة ونرش الدعوة ومحايــة العقيدة واألخـالق والقيم.

َّ -أما املحطات الفضائية ،فقد رضبت بس�هم وافر من نفع األمة وتثقيفها

على م�ا فيها م�ن دخن كبري م�ن حيث الكيف ،وم�ا يف القنوات هذه من س�م
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وزيف ،إال أنَّـه ال بد من استغالهلا استغالالً أمثل لتبليغ رساالت اهلل والدعوة
إىل اهلل تع�اىل باحلكمة واملوعظة احلس�نة ،وتبيان األح�كام الشرَّ عية واألخالق

اإلسلامية وحماس�ن اإلسلام ،والتحذي�ر من انته�اك ح�دود اهلل تعاىل،ودفع

شبهات خصوم اإلسالم واملتطاولني عليه من أبنائه وأعدائه.

ذلك َّ
ألن هذه القنوات والفضائيات هي السلاح الفعال الذي يدخل

كل بيت بال استئذان ،وتقرع كل اآلذان ،وحترك األفئدة والوجدان ،وتصل
إىل خمتلف البلدان ،فال بـد من أن تكون بأيدي الدعاة املخلصني ،والفقهاء

املصلحين ،والعلماء الربانيين ،حتَّى تعل�م البرشية هذه الرشيع�ة اخلامتة،
وهذا الدين القويم الذي أخرج اهلل تعاىل به املس�لمني من الضالل املبني إىل

النور املكني.

وق�د كثرت بحم�د اهلل تع�اىل القنوات املتخصص�ة بالدعــ�وة الصاحلة،

واحلكم�ة الناصحة ،ناهيك عن مش�اركة القنوات األخرى بربامج هادفــة يف
اإلفتاء والدعـوة واإلرش�اد ،فكان ذل�ك من أعظم ما تقدمـه هذه الفضائيات

من نفع لألمـة اإلسلامـية عىل اختالف املعمورة ،واإلقبال عىل هذه الربامج
كبير ج�د ًا ،ال يوازي�ه إقبال عىل أي برام�ج أخرى حتى نشرات األخبار ،كام
تفي�ده تقاري�ر املحطـ�ات التلفزيونية ،مما جع�ل هـذه القن�وات تتخذ من هذه
الربامج وسيلة الستقطاب اجلمهور .

وقد كان لنا قصب الس�بق يف « تلفزيون ديب » بإنش�اء برامج إفتاء فضائية

م�ن نح�و أربعة عرش عام ًا ،أي قبل ظهور أي برنام�ج فقهي إفتائي مبارش عىل
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اهلواء مع اجلمهور يف الس�احة العربية واإلسلامية ،حي�ث كانت هناك بعض
الربام�ج تقدم يف بعض املحطات ولكن بطريقة التس�جيل ،حتَّى قدمنا برنامج

« إفتاء عىل اهلواء » أسبوعي ًاَ ،ف َسنَنّا بذلك وهلل احلمد سن ًة حسنة ،وكرسنا
حاجز
َ
اخل�وف الذي كان خيالج املحطات والقنوات ،م�ن أن يدخل عىل اهلواء َمن ال

حيسن الطرح أو العرض.

وما زلنا  -وهلل احلمد  -نقدم برناجم ًا أس�بوعي ًا عىل قناة «سما ديب » باس�م

«نفحات» عىل مدى ساعة كاملة من كل يوم مجعة ،كام تقدم كثري من املحطات
برام�ج مش�اهبة تنفع النَّـاس كثير ًا ويصل نفع هذه القن�وات أرجاء املعمورة،

وتنتف�ع هب�ا اجلالي�ات اإلسلامية يف الغ�رب كثريا ،وه�ي بأم�س احلاجة هلذه

الربامج أكثر من غريها.

ولك�ن يتعين عىل املفتي يف ه�ذه القنوات أن يكون على مكانة من العلم

بحي�ث يكون من أهل الفتوى حق ًا كام ت َقدَّ م�ت صفاهتم،وأن يكون عىل خربة
بع�ادات أهل البلاد املختلفة التي يرد منها الس�ؤال ،وذلك العتبار العرف يف

الفتوى ؛ ألهنا ختتلف يف املسائل االجتهادية باختالف األعراف كام قرره اإلمام
الق�رايف رمح�ه اهلل تعاىل بقول�ه « :فمهما جت�دد يف ال ُعرف اعتربه ،ومهما س�قط

أس�قطه ،وال جتم�د عىل املس�طور يف الكتب ط�ول عمرك ،ب�ل إذا جاءك رجل
م�ن غري أه�ل إقليمك يس�تفتيك ال تجُ ره عىل ع�رف بلدك ،واس�أله عن ُعرف
بل�ده ،وأج�ره عليه وأفتِ ِه به دون ُعرف بلدك ،واملق�رر يف كتبك ،فهذا هو احلق
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الواض�ح ،قال :واجلمود عىل املنق�والت أبد ًا ضالل يف الدِّ ين ،وجهل بمقاصد

علامء املسلمني والسلف املاضني »   .اهـ

وق�ال أيض� ًاَّ « :
إن إج�راء األحكام الت�ي مدركها العوائد مـ�ع تغري تلك

العوائد خالف اإلمجاع وجهالة يف الدين ،بل كل ما هو يف الشرَّ يعة يتبع العوائد
يتغير احلكم فيه�ا عند تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة  ..قال :وليس
هذا جتديد ًا يف االجتهاد من املقلدين حتَّى يشترط فيه أهلية االجتهاد ،بل هذه

قاع�دة اجتهد فيها العلامء وأمجعوا عليها ،فنحن نتبعهم فيها من غري اس�تئناف
اجتهاد » .

فه�ذا أهم م�ا يتعني عىل املفت�ي أن يعلمه بع�د توفر ملكته املتق�دم بياهنا.

والواق�ع أنن�ا نرى كثيرا ممن مل يكن من أهل هذا الش�أن ،وق�د يكون من أهل

التخص�ص إال أن التخص�ص الدرايس م�ا مل يصحب بالتفقه العميل الش�امل

ال يكف�ي ،ألن التخص�ص األكاديمي ال يعدو أن يكون يف جزئية من جزئيات

الفق�ه ،ويبق�ى بعي�دا عن جزئياته األخ�رى ،وقد يكون مع ختصصه ال حيس�ن

تنزيل املس�ائل عىل مقتىض العلم لعدم الدُّ ربة واخلربة ،فيتعني أن يكون ممارس ًا

للعل�م بالتلق�ي عن العلماء ومالزمتهم ،متوس�ع ًا يف مباحثه وفنون�ه يف جانبيه
التعبدي والتعاميل االجتامعي ،وممارس ًا لإلفتاء قبل مرحلة هذا الظهور العلني

الذي قد يكون فتنة له ومتاع ًا إىل حني.
 الفروق للق رايف . 176/1
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وأم�ا ش�بكة املعلوم�ات « اإلنرتن�ت » فه�ي كذل�ك من أهم الوس�ائل
َّ -

لإلفتاء والتفقه والتثقفَّ ،
فإن هذه الش�بكة أصبحت تش�كل عامل ًا مس�تق ً
ال من

ع�وامل املعرفة ،ويدخـ�ل فيها من املعارف ما تنوء به األثقال ،وتوزن به اجلبال،
فق�د دخل�ت فيه�ا املكتبات الضخم�ة واألس�فار التي ال حتصى ،واخترصت
املس�افات التي ال تس�تقىص ،وأصبح بمقدور أي إنسان أن جيمع لديه ما تفرق

يف البلدان من الكتب ،إ َّما باالقتناء املبارش أو االشتراك أو املراس�لة ،وكذلك
تصف�ح ما ي�ود تصفحه من العل�وم واملعارف ،فهي من أكرب النع�م التي ينتفع

هبا البرش عىل اختالف مش�ارهبم وأعراقهم وأذواقه�م وطبقاهتم .ويتعني عىل
العلامء والدعاة أن حيس�نوا االستفادة منها  ،وبث الثقافة فيها ،و نرش معارفهم
من خالهلا وإفادة النَّـاس هبا ،فإنهَّ ا سهلة النوال قريبة املنال.

وقد كثرت مواقع اإلفتاء يف هذه الشبكة ،من األفراد واملؤسسات ،ولدينا

موقع
يف دائرة الش�ؤون اإلسلامية والعمل اخلريي
خاص عىل الشبكة العاملية
ٌّ
ٌ

باسم «  ،»www.iacad.gov.aeتستقبل إدارة اإلفتاء من خالل قسم الفتوى

باملوق�ع الفتاوى م�ن أنحاء العامل ،بلغات ش�تى ،وقد صدرت فيه نحو مخس�ة

عرش ألف فتوى ش�خصية ،واختذ كثري من النَّـاس ألنفس�هم مواقع يفتون من
خالهلا ،وينتفع النَّاس هبا كثري ًا.

أن كثير ًا منه�ا حتت�اج إىل تأه�ل وتأصيل حي�ث َّ
غير َّ
إن كثير ًا منها تتبع

مشارب معينة ،تغ ِّلب مشارهبا عىل حقيقة الفقه الذي هـو الفهم واالستنباط،
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ويتعين أن تك�ون هناك رابطة ومعايري ضابطة ملثل هـ�ذه املواقع بحيث تكون
معتمدة لدى اجلميع ،وإال فإهنا ستدعو للحرية والرتدد.

وأمـ�ا اهلوات�ف الثابت�ة أو املتحركة ،فه�ي أيرس وأنف�ع بكثري من أي
َّ -

وسيلة أخرى ،بل أصبحت أهم الوسائل لالستفادة عامة واالستفتاء خاصة،

ال س�يام مع بعد املسافة ،فأصبحت أكثر أس�ئلة الناس عرب اهلاتف الثابت أو

املتح�رك أثناء الدوام الرس�مي وخارجه ،لي ً
ال وهنار ًا ،س�فر ًا وحرض ًا ،فكلام
عنت لإلنس�ان حاجــة بادر باالتصـال من غري مراعاة حلال املس�ؤول ،أهو

يف حـال�ة متكن�ه في�ه اإلجابة أم ال ؟ أه�و يف نوم أو يقظة ؟ راحة أم ش�غل ؟

يف خل�وة أم جلوة ؟ وقليل من الن�اس من يراعي مثل ذلك ،ومع ذلك فعىل

العلم�اء أن جييب�وا عىل أي ح�ال ما أمكن نظر ًا ألن حاجة الس�ائل قد تكون
ماسة ،وملا تقرر أن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز،فهذه هي مهمتهم

وأمانتهم التي استأمنهم اهلل تعاىل عليها.

وق�د حقق�ت ه�ذه الوس�يلة أكبر نف�ع للمس�تفتني ،وإن كان�ت محلت

املس�تفتني عنا ًء أكث�ر ،إال أهنم أكثر أجر ًا وفضالً ،واألج�ر عىل قدر الن ََّصب،

وكلما عظمت املس�ؤولية عظمت املش�قة ،ول�و مل يكن هل�م إال فضل اخلريية

�ن ُي ِرد اهلل بـه خير ًا يفقهه يف الدِّ ي�ن » لكفاهم
املش�ار إليه�ا بقوله �َ « :م ْ
فضالً ،ولذلك قال بعضهم:
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وخــيـ�ار الـنَّـ�اس ُهـــداتهُ�م
ُ

وس�واهم م�ن مه�ج اهلم�جِ

الس�ـائلني أن ال يستنكفوا عن السؤال ،وعىل املفتني أن ال يملوا من
فعىل َّ

السؤال.

وأمـا الرس�ائل القصرية ،فإهنا أصبحت كذلك تفيد املس�لمني حيث
َّ -

يس�هل على كل صاحب حاج�ة أن يكتب رس�ـالة قصـرية ملن يث�ق بعلمه،
فيجيب�ه برس�الة فيتحق�ق النف�ع هبا ،وهـ�ذه الوس�ـيلة أكثر نفع ًا م�ن الربيد
اإللكرتوين الذي قـد ال يس�تخـدمـه كثري من النَّـاس أو يس�تخدمونـه عىل
قلة قليلة ،أ َّمـا هـذا فكثري ًا ما ترد من خالله األسـئلة ،ال سيما من السيدات

اللايت يس�تحيني م�ن إسماع أصواهت�ن ،أو مم�ن يس�تحيي من ذكر س�ؤاله
خلصوصيته .ويرد من هـذه األس�ئلة للربامج اإلذاعية والفضائية يشء كثري
لسهولة االتصال هبا بخالف االتصال اهلاتفي الذي قــد ال يتمكن اإلنسان
منه لزحـمة االتصاالت أو لكثرة كلفته .
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آداب اإلفــتـاء:
للفتوى آداب مرعية ال بد للمفتي أن يتمثلها ،ألنَّـه حمل أنظار النَّاس ،وبه

اقتداؤه�م ،وهو فوق ذل�ك نائب عن رس�ول اهلل � يف تبليغ رشع اهلل تعاىل،
فال بد أن يكون متمث ً
ال ِخالالً أساسية يف نفسه وعمله ،حتَّى تكمل به الفائدة،
وتعظم به العائدة ،وهي آداب كثرية ،وأمهها ما ييل:

 -1إظهار الكامل ِ
اخللقي واخلُلقي من نفس�ه ،فيتزين بأحس�ن ما جيد من

غير رسف وال خميلة ،تأس�ي ًا برس�ول اهلل � الذي كان حي�ب اجلامل والطيب

والنظاف�ة والثي�اب البيض ولبس اجلدي�د ،ويتجمل يف مظهره ما اس�تطاع ،ال

سيام يف استقبال الوفود ويف املناسبات من عيد أو نحوه ،فذلك أدعى لالستامع

له ؛ َّ
حب ذلك وإكبار املظاهر الصورية.
ألن نفوس النَّاس ُجبلت عىل ِّ

 -2علي�ه أن يبتعد عن مواطن الريبة ُّ
والش� َبـه ،وإن كان تقي ًا يف نفس�ه،


ك إىل ما ال َيري ُب َ
فقد قال �َ « :د ْع ما َيري ُب َ
إسال ِم
ك »  ،وقال « :من ُح ْس ِن ْ
الم�ر ِء ،تَركُ�ه م�ا ال يع ِ
ني�ه »  .و َم َّر علي�ه بعض أصحابـ�ه وعنده إحـدى
َ ْ
َ ْ َ ُ
بنت
نس�ائـه فاس�تحـييا وأرسعا  ،فقال � لهما « :عىل ِر ْسلِك َُما إهنا َص ِف َّي ُة ُ

ُح َي ٍّي  . » ...هذا وهو املعصوم � فكيف بغريه ؟!

 أخرج�ه الرتم�ذي يف صفة القيامة  ،2520والنس�ائي يف األرشب�ة  ، 327/8من حديث
احلسن بن عيل ريض اهلل تعاىل عنهام .

 أخرجه الرتمذي يف الزهد برقم  2318وقال :حديث غريب ،وأخرجه مـالك يف املوطـأ
 ،210/2من حــديث عيل بن احلسني ريض اهلل تعاىل عنهام .

 البخاري يف االعتكاف برقم  ،2035ومسلم يف السالم برقم  ،2175من حديث عيل بن
احلسني ريض اهلل تعاىل عنهام .
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 -3عدم االس�تعجال يف الفتوى إذا اقتضت التأمل واملشاورة ،فقد كان
املصطفى � ُيس�أل عن الشيء ال يعلمه فيرُ جئ اإلجاب�ة حتَّى يأتيه جربيل

وينزل عليه الوحي ،ولربما تأخر يف ذلك األيام والليايل ،كام يف قصة َن َف ٍر من

قري�ش الذين س�ألوا بإيعاز من أحب�ار هيود يثرب عن مس�ائل ثالث ،وهي:
قص�ة الفتي�ة (أصحاب الكه�ف) ،وعن رج�ل َط َّواف بلغ مش�ارق األرض

ومغارهب�ا (ذي القرنين) ،وعن ال�روح  ..فلم جيب النبي � م�ن فوره ،بل
ق�ال :أجيبكم غـد ًا .ومل يس�تثن ،فمكث رس�ول اهلل � مخ�س عرشة ليلة ال

الس�لف يف أمر
حيدث اهلل تعاىل يف ذلك إليه وحي ًا  ..القصة  .وهـذا منهج َّ

النوازل املشكلة كما تقـدَّ م.

 -4ف�إن كان يع�رف َم ْن ه�و أدرى باجلواب منه فعليه أن يدل الس�ائل

علي�ه ،فق�د ق�ال اهلل تع�اىل ﴿ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [يوس�ف،]76 :
وإال لزم�ه اإلمس�اك وترك اجل�واب حتى يتضح ل�ه ،فقد ق�ال اهلل تعاىل:
﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ﴾ [اإلرساء. ]36 :
 -5عدم اإلفتاء عند تغري حاله وتشوش فكره ؛ ألنَّه ال يتمكن من إدراك
 كام يف تفسري ابن جرير الطربي . 191/15
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الصواب مع ذلك احلال ،كام هو الش�أن يف القايض ،وقد « هنى رس�ول اهلل �

أن يقضي َحـك ٌَم بين اثنني وهو غضبان »  ،ولذل�ك ترجم اإلمام البخاري

بقول�ه « :ب�اب هل يقيض احلاكم أو يفتي وهو غضب�ان ؟ »  ،ومثل الغضب
كل حال يشوش عليه فكره .

وق�د مج�ع ابن القيم رمحــه اهلل تعاىل األحوال الت�ي يمتنع الفتوى فيها،
هم
فقال « :ليس للمفتي الفتوى يف حال غضب ش�ديد ،أو جوع ُمفرط ،أو ٍّ
ُمقل�ق ،أو خوف ُمزعج ،أو نعاس غالب ،أو ش�غل قلب ُم ْس�ت َْو ٍل عليه ،أو
حال مدافعة األخبثني ،بل متى أحس من نفس�ه شيئ ًا من ذلك خيرجه عن

حال اعتداله وكمال تثبته وتبينه أمس�ك عن الفتوى ،قال :فإن أفتى يف هـذه

ت ُفتياه » .
صح ْ
احلالة بالصواب َّ

 -6معرف�ة الواق�ع ال�ذي يعايش�ه ،فال يكون غافل ً
عما علي�ه النَّاس يف
ا َّ

معاشهم وأحواهلم وأعرافهم ؛ ألن النَّاس سيحتاجون إليه يف ضوء ما يعيشون،
ف�إذا كان بعيد ًا عن ذلك احلال فـإنهَّ م اليس�تفيدون من�ه ،ولربام تقحم الفتيا يف
ذلك احلال عىل غري بصرية ،فلذلك كان ال بد عليه أن يعايش أحوال النَّاس.

 أخرج�ه البخاري يف األقضية برقم  ،7158ومس�لم فيه أيض ًا برقم  ،1717من حديث
أيب بكرة ريض اهلل تعاىل عنه.

 صحيح البخاري . 138/8

 أي :البول والغائط .

 إعالم املوقعني . 227/4
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ق�ال اب�ن القيم رمحه اهلل تع�اىل :وال يتمكن املفت�ي وال احلاكم من الفتوى
واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم:
أحدمه�ا :فهم الواقع والفقه فيه ،واس�تنباط علم حقيق�ة ما وقع بالقرائن
واألمارات والعالمات حتى حييط به عل ًام.
والنوع الثاين :فهم الواجب يف الواقـع ،وهـو فهم حكم اهلل الذي حكم
بـه يف كتابـه أو عىل لسان رسوله � يف هذا الواقـع ،ثم يطبق أحـدمها عىل
اآلخر  .ا هـ
رصح له العامي بعبـارة
وق�ال القرايف رمحـه اهلل تعاىل :ينبغي للمفت�ي إذا َّ

رصحيـ�ة أن يتفق�د قرائ�ن أحـواله ،وش�أن واقعتـه ،هـل َث َّم م�ا ينايف رصحيـه

أم ال  ؟

ومعلو ٌم َّ
أن واقع الفتوى اليوم غريها باألمس.
ف�إذا كان املفتي ال يعاي�ش الثورة الصناعية يف االتص�االت ،واملالية يف
الصناعة وأس�واق املال والبنوك واملصارف ،والتأمينات والعقود املستجدة،
املسماة وغري املسَّم�اَّ ة ،والثورة العمرانية يف األبراج وامل�دن الربية والبحرية،
 إعالم املوقعني . 87/1

 اإلحكام ص . 229

213

والثورة الطبية يف خمتلف املجاالت ،والعس�كرية وما ينش�أ عنها من إس�قاط
دول وقيام أخرى ،وتدمري أمـم وهتك قيم ...
إذا كان ال يعاي�ش هـــ�ذه األحــوال ،وهي ُج ُّ
ـل هــموم األمــة عىل

اختلاف أصنافها وثقافتها وأعرافها ،فكيف يف�زع النَّاس إليه امتثاالً لقوله

س�بحانه ﴿:ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [النح�ل ،]43 :وقول�ه:
﴿ ﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﴾
[النساء.]83 :
لـمـا كان كثري من أه�ل الفتوى اليعايش واقع األمة أعرض
وم�ن هنا َّ

كثير من النَّاس عنه�م ،بحجة أهنم ال يفهمون الواقع ،ويف ذلك من اإلزراء
بالعلماء ما ال جيـ�وز رشع ًا ،فيتعني عىل أهل العلم مم�ن تناط هبم الفتوى أن
يواكبوا التطورات التي تعيشها األمـة ،ليوضحوا للنَّـاس حكم اهلل تعاىل يف
كل َحـدَ ث ،وقد قال عمر ريض اهلل تعاىل عنه « :النَّاس بزماهنم أش�به منهم
بآبائهم » ..

وإذا كان علماؤن�ا الس�ابقون ق�د عايش�وا زماهنم وعاجل�وا قضاياهم،
م�ا نزل هبم وما لم ين�زل ،ملا كان لدهيم من ملكات علمي�ة خارقة ،فجـدير
 ع�زاه احلافظ الس�خاوي يف املقاصد احلس�نة ص 441إىل احلاف�ظ الصريفيني يف بعض
أجزائه ،وقال :إنه من قول سيدنا عمر ريض اهلل تعاىل عنه.
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بعلم�اء اليوم وقد توفرت هلم وس�ائل املع�ارف ،وتقرب م�ا كان بعيد ًا عىل
غريه�م ،أن يكونوا كذلك ،وإال فال يعنُّوا غريهم بالبحث عنهم ،فرحم اهلل
امرء ًا عرف قدر نفسه ،فأراح واسرتاح.
وس َّلم وبارك عىل س ِّيدنا محُ َ َّم ٍد وعىل آله وصحبه *
* َ
وصلىَّ اهلل َ
وكتبه الفقري إىل عفو اهلل تعاىل

الدكتور أمحد بن عبد العزيز احلداد
كبري مفتني ،مدير إدارة اإلفتاء

بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب
(وكان الفراغ من حتريره يف الثاين والعرشين من شهر ربيع األول 1428هـ)
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