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  ِّما يعرض للمسلم من مسائل  بيان احلكم الرشعي لكل
  .ةونوازل وقضايا مستجدَّ 

  َّلة بني أفراد املجتمعنرش الثقافة الفقهية املؤص.  
  نرش املنهج الوسطي بني أفراد املجتمع, وذلك بتناول

خمتلف القضايا اإلسالمية بام يتفق مع روح اإلسالم 
  .وسامحته

 ع وُّ ـم عىل أساس تنـالقائ ا الفقهي الغنيِّ ـإحياء تراثن
  .د اآلراء يف املسائل املختلفةوتعدُّ  ,االجتهاد

  ِّلهم صة تؤهِّ تثقيف األئمة واخلطباء ثقافة فقهية متخص
  .لإلجابة عىل أسئلة اجلمهور  واستفساراهتم

  ,مشاركة املجتمع مشاركة فقهية يف املناسبات واملواسم
تتناول  والتي ,ر املطويات وغريهاوذلك من خالل إصدا

  .هذه املناسبات من الوجهة الرشعية
  َّاحة وهتمُّ ات يف القضايا التي تطرأ عىل السَّ إصدار املطوي 

 وبيان ,وتدعو احلاجة إىل معرفتها ,املجتمع وتشغله
  .كم الرشعي فيهااحل
 جلدد من حيث إشهار إسالمهم االعتناء باملهتدين ا

  .هم الكتب النافعة بلغاهتموإهداؤ
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אא 

, د بن عبد اهللاحممَّ , ه الكريمنبيِّ الم عىل الة والسَّ العاملني, والصَّ  احلمد هللا ربِّ 
 :ا بعدأمَّ  اهرين;بني الطَّ الطيِّ وعىل آله وصحبه 

 : بـ املوسوم م للقارئ الكريم هذا اإلصدار العلميَّ إدارة اإلفتاء أن تقدِّ  فيرسُّ 
)אא.( 

عة يف تأصيل وتقعيد موضوع اإلفتاء; ن هذا اإلصدار مقاالت متنوِّ وقد تضمَّ 
من حيث آدابه, ورشوطه, والقواعد احلاكمة له, إضافة إىل بيان املنهج القويم 

يً  املفتون يف كلِّ  الذي ينبغي أن يسري عليه بام سار عليه سلفنا  ازمان ومكان تأسِّ
 .الصالح من الصحابة والتابعني

ت عىل املوقع والكتاب  َ يف أصله جمموعة من املقاالت املتناثرة التي نُرشِ
اإللكرتوين إلدارة اإلفتاء; فرأت اإلدارة مجع تلك املقاالت, وإعادة ترتيبها, 

ا القارئ الكريم, سائلني ف الذي بني يديك أهيُّ ى خرج هذا املؤلَّ , حتَّ  وهتذيبها
 .ذلك والقادر عليه ه ويلُّ أن ينفع به, وأن يلقى القبول منه, إنَّ  وجلَّ  املوىل عزَّ 
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الم  مسعي. أ/ بقلم                                                نور الدين عبد السّ

احلمد هللا حقّ محده, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, 
داً عبده ورسوله;   .وعىل آله, وصحبه, ملسو هيلع هللا ىلصوأشهد أنّ حممّ

ا بعد ين منزلةً كرب, ومقاماً أسمى; وذلك لرشفه, لإلفتاء يف الدِّ  إنَّ ف: أمّ
 كبري املوقع واألثر; ألنّ املفتي  وعموم نفعه, وهو مع ذلك عظيم اخلطر,

 ر من املسائلرِّ ـصدر من الفتاو واألحكام, ويقفيام يُ  ع عن اهللا ـموقِّ 
هذا املنصب العظيم, وأدب هذا  معرفة حقِّ  املهمِّ الئل; وهلذا كان من والدَّ 

فيع; حتَّ  ة أهله والقائمني به; وخاصَّ  ى حتفظ له حرمته, ويراعى حقَّ املقام الرّ
كثري من  ر فيه للفتو من ليس من أهلها, وأخلَّ ذي تصدَّ مان الَّ يف هذا الزَّ 

 . أدب هباتي ينبغي التَّ املستفتني بآداب السؤال والفتو الَّ 
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 نفسه, ويأخذ هبا آداب املفتي التي جيب أن يعمل هبا يف من أهمِّ  وإنَّ 
 :ما ييلعند إفتائه; 

الً  اإلخالص يف الفتيا; بأن يبتغي هبا ما عند اهللا سبحانه, وحيتسب : أوّ
نيا,   فيها األجر من اهللا جلّ جالله, وال يكون يف قلبه يشء من حظوظ الدّ

وي عناملخلوقني, وقد  أو االلتفات إىل   إنّ «  :أنّه قال ♫ابن املُنكدر  رُ
 . )١(»فلينظر كيف يدخل بينهم  العامل بني اهللا وبني خلقه;

الذي  فيام يفتي به, وحيذر من اإلفتاء بخالف احلقِّ  أن يتّقي اهللا : ثانياً 
أو الرجوع إليه ع به, دْ والصَّ  ,يعلمه, وال يكون يف صدره حرج من قول احلقِّ 

ع  وقَّ ه موقوفٌ غداً بني يدي اهللا, ومسؤولٌ عامَّ وليعلم أنَّ إن أخطأه يف فتواه, 
; إذ كان يقول أن جييب عن  من أحبَّ « :به وأفتاه, ورحم اهللا اإلمامَ مالكاً

ار, وكيف خالصه يف اآلخرة, ة والنَّ مسألة; فينبغي أن يَعْرضَ نفسه عىل اجلنَّ 
 .)٢(»جييب ثم

 عليه; أنْ تتعنيَّ  ما استطاع وال حيـرص عليها, إالَّ  ع عن الفتياأن يتورَّ : ثالثاً 
 ها; فقـد قـال عبد الرمحن بن أيب ليىلفيستعني باهللا تعاىل يف القيام بحقِّ 

                                        
ومن طريقه ابن الصالح يف  −) ٤٣٨ص(» املدخل إىل السنن الكرب«رواه البيهقي يف ) ١(

 ).  ٥٩−٥٨ص(» تعظيم الفتيا«, وابنُ اجلوزي يف −)١/٨(» أدب املفتي واملستفتي«
 .  البن فرحون املالكي) ١/٢٣(» الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب«) ٢(
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لقـد أدركتُ عرشين ومائة من األنصار من أصحاب رسول اهللا «  :♫
ما منهم «  :ويف رواية  .»إذا سئل أحدهم عن املسألة أحبّ أن يكفيه غريه ملسو هيلع هللا ىلص

دَّ أنَّ إالَّ   ث بحديث,من حيدِّ   أنَّ   ودَّ ستفتى عن فتيا إالِّ وال يُ   أخاه كفاه إياه,  وَ
  .)١(»الفتيا أخاه كفاه
فيام ال يعلم حكمه من » ال أدري«: ن نفسه عىل قولأن يوطِّ : اً ـرابع

ه من أعظم املآثم; وقد قال وحيذر من القول عىل اهللا بغري علم; فإنَّ املسائل, 
يبت مقاتله  ) ال أدري ( إذا أغفل العامل «  :♫حممد بن عجالن     .)٢(»أُصِ

ساهل يف رف بالتَّ من عُ  ساهل يف الفتيا; ألنَّ أن حيذر من التَّ : خامساً 
ع بالفتو قبل   ت,أن ال يتثبَّ   :ساهلالفتيا حرم استفتاؤه, ومن التَّ  ويُرسِ

ها من النَّ  مت معرفته باملسؤول عنه فال فإن تقدَّ   ظر والفكر,استيفاء حقِّ
 . )٣(بأس باملبادرة

وي عن التَّ  ني عثامن بن عاصموقد رُ صِ  ♫ ابعي اجلليل أيب حَ

                                        
, والدارمي يف )٥٨ح(» الزهد«, وابن املبارك  يف )٢١ح(» مالعل«رواه أبو خيثمة يف ) ١(

 ).١/٦٥(» السنن«
ي يف ) ٢(   , )٤٣٦ص(» املدخل«, والبيهقي يف )١٠٢ح(» أخالق العلامء«رواه اآلجرّ

 ).  ٢/٥٤(»  جامع بيان العلم وفضله«وابن عبد الرب يف 
 .للنّووي) ١/٤٦(» املجموع رشح املهذب«: انظر) ٣(
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م ليفتي يف املسألة ول«  :هـقول كَ دَتْ عـإن أحدَ رَ ر بن اخلطاب ـو وَ مَ ىل عُ
 .)١(»جلمع هلا أهل بدر ◙

خص املكروهة, مة والرُّ ع احليل املحرَّ ب يف فتاويه تتبُّ أن يتجنَّ : سادساً 
ة والضعيفة عند الفقهاء, وحيذر أن يميل يف فتواه مع واإلفتاء باألقوال الشاذَّ 

عامل  برخصة كلِّ  لو أخذتَ «: ♫ املستفتي; فقد قال سليامن التيميُّ 
 ُّ  . )٢(»هكلُّ  اجتمع فيك الرشَّ

 . »هذا إمجاعٌ ال أعلم فيه خالفاً «: بهقِ الرب عَ  عبدِ  ابنُ  قال اإلمامُ  
  يف املسألة خالف,  :هـىل قولـواه عـر يف فتـي أن ال يقتصـينبغ: اً ـسابع

  ذلك; ونحو  أو يُرجع إىل رأي القايض,  أو روايتان,  أو وجهان,  أو قوالن,
فينبغي أن جيزم له   ومقصود املستفتي بيان ما يعمل به,  فهذا ليس بجواب,

 .)٣(أو يرتك اإلفتاء  ى يظهر,فإن مل يعرفه توقَّف حتَّ   بام هو الراجح,
ة, وال بأس أن : ثامناً  أن خيترص جوابه, ويكون بحيث تفهمه العامّ

                                        
) ١/١٠(» أدب املفتي«وذكر ابن الصالح يف ). ٤٣٤ص(» املدخل«هقي يف رواه البي) ١(

 .أنّه روي مثله عن احلسن والشعبي
ل يف ) ٢( » اجلامع«, وابن عبد الرب يف )١٧٢ح(» األمر باملعروف والنهي عن املنكر«رواه اخلالّ

)٩٢− ٢/٩١.( 
 ). ١/٤٧(» املجموع«: انظر) ٣(
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ة إذا كانت نص   .)١(واضحاً خمترصاً  ايذكر يف فتواه احلجّ

ا آداب املستفتي − ها وأنفعها له, وأَ : وأمّ الها باألخذ عند وْ فإنّ من أمهّ
 :ما ييلاستفتائه وسؤاله; 

له يف خطابه وجوابه, وال يومئ بيده ب مع املفتي ويبجِّ أن يتأدَّ : الً أوَّ 
أو نحو ! ذهبك? أو ليس هكذا تقول الفقهاء?ما مَ : له لْ قُ وال يَ   يف وجهه,

 . )٢(ذلك
ته; فال ة من يستفتيه إذا مل يكن عارفاً بأهليَّ أن يبحث عن أهليَّ : ثانياً 

وانتصب للتدريس واإلقراء وغري   جيوز له استفتاء من انتسب إىل العلم,
 . )٣(د انتسابه وانتصابه لذلكبمجرَّ   ذلك من مناصب العلامء,

جِ ـأل املفتيَ وهـأن ال يس: ثالثاً  ,ـر, أو هـحالة ضجيف , أو لـو عَ   مٍّ
 ل; فإنَّ أمُّ ا يشغل القلب, وحيول بينه وبني التَّ أو غضب, أو غري ذلك ممَّ  

   . )٤(وال إفتاء ,هذه األحوال ال ينبغي أن يكون فيها استفتاء

                                        
 ). ٥٢, ١/٤٩(» املجموع«, )٨٢, ١/٧٦(» أدب املفتي«: انظر) ١(
  ).٨٣ص(البن محدان » صفة الفتو واملفتي واملستفتي«, )١/٩١(» أدب املفتي«: انظر) ٢(
 ).١/٥٤(» املجموع«: انظر) ٣(
 ). ١/٤٦(» املجموع«, )٨٣ص(» صفة الفتو«, )٩١, ١/٤٨(» أدب املفتي«: انظر) ٤(
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ة إذا كان ذلك : رابعاً  أن ال يغفل وال يدع الدعاء ملن يستفتيه; خاصّ
دك, وريض   ك اهللا,أو وفّق  ما تقول رمحك اهللا?  :وليف كتاب; كأن يق وسدّ

أو ما   ما تقولون ريض اهللا عنكم?  :قال كانوا مجاعة وإنْ   عن والديك?,
 .)١(ونحو ذلك  دهم اهللا تعاىل?تقول الفقهاء سدَّ 

أن يلزم : ه ينبغي له عند اختالف املفتني يف املسألة الواحدةـَّأن: خامساً 
كام جيب ; فيأخذ بقوله ويقلّده; −عىل األظهر−أعلمهم وأوثقهم عنده 

وايتني ليلني, وأوثق الرّ  .)٢(تقديم أرجح الدّ
 د فتو املفتي إذا مل تطمئنَّ ال جيوز للمستفتي العمل بمجرَّ : سادساً 

; كام لو كان مر يف الباطن بخالف ما أفتاه بهاأل نفسه إليها, وكان يعلم أنَّ 
كتم بعض احلقائق التي تُغريّ فحو الفتو, أو أضاف يف استفتائه ما 

ه املفتي ملا يوافق هواه,يو فتو من اهللا كام ال ينفعه هذه الصه ال ختلِّ ه ـَّفإن جّ
 يَ  هِ امَ نَّ إِ فَ  مٍ لِ سْ مُ  قِّ حَ بِ  هُ لَ  تُ يْ ضَ قَ  نْ مَ فَ « :ملسو هيلع هللا ىلص قضاء القايض له بذلك, كام قال

ُ يَ لِ  وْ أَ  ,اهَ ذْ خُ أْ يَ لْ فَ  ارِ النَّ  نَ مِ  ةٌ عَ طْ قِ  وعىل املستفتي أن يسأل ثانيًا وثالثًا . )٣(»اهَ كْ رتْ

                                        
 ). ١/٥٧(» املجموع«: انظر) ١(
 ). ٧٠ص(» صفة الفتو«, )١/٨٧(» أدب املفتي«: انظر) ٢(
 ).١٧١٣(, ومسلم )٦٧٥٩(رواه البخاري ) ٣(
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  .)١(ى حتصل له الطمأنينةحتَّ 

ينبغي للمستفتي أن يتوىلّ االستفتاء بنفسه, وجيوز له أن يبعث  :سابعاً  
 .)٢(ثقةً يعتمد خربه ليستفتى له

د, وعىل آله, وصحبه, وسلّم  .هذا; واهللا أعلم, وصىلّ اهللا عىل نبيّنا حممّ
 

                                        
 . البن القيّم) ٤/٢٥٤(» إعالم املوقّعني عن ربّ العاملني«: انظر) ١(
 ). ١/٥٧(» املجموع«: انظر) ٢(
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   حممود حممد الكبش .أ/بقلم                                                              

تْ عىل أمرِ  ملسو هيلع هللا ىلص فَ رسولُ اهللاخلَّ  بعد وفاتِهِ زمرةً صاحلةً مؤمنة, قامَ
, ومل تألُ جهداً يف أيِّ جمالٍ من  ا وتعليامً يعة; دعوة وجهادً ين والرشَّ الدِّ

, فالصَّ إالَّ  أييدرصة والتَّ جماالت النُّ  تْ رَ هم  ╚حابة  برزت فيه وظهَ
, وهم أتقى اخللقِ وأخشاهم ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ اس باحلالل واحلرام بعد النَّ أعلمُ النَّ 

هم عىل تعليم النَّ  ائتمنهم وهلذا  ;ه اهللاُ ويرضاهاس ما حيبُّ هللا تعاىل, وأحرصُ
, فكام أهنَّ  هِ ا فهمم سادةُ األمَّ عىل دينِهِ ورشعِ ساداتُ  ة وأئمتُها وقادهتُ

 .)١(♫م قني; كام قال ابنُ القيِّ املفتني والعلامء املتَّ 
ا منبِّهً   ثمَّ «: استِهم بالفتو وتعليمِ النَّ يَّ ا عىل فضلِهم وأحقِّ وقال أيضً

                                        
 ).١/١٤(» إعالم املوقعني«: ينظر) ١(

╚
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كُ  , وعصابة اإليامن, وعسكر )١(قام بالفتو بعده بَرْ وجند  القرآن, اإلسالمِ
محن; أولئك أصحابه  , وأقلّها  ;ملسو هيلع هللا ىلصالرّ ها علامً ا, وأعمقُ ة قلوبً ُ األمّ ألْنيَ

, وأقرهبا إىل اهللا  ها نصيحةً ا, وأعمّ ا, وأصدقها إيامنً ا, وأحسنها بيانً تكلّفً
 .)٢(»وسيلة

  كام أمر − وممّا يدلّ عىل قيامهم هبذا الواجب العظيم, والفرض املهيب; 
دَ من : −دـاىل, وعىل الوجه الذي يريـتعاهللا  رَ نَّةما وَ  فتاوهيم يف كتب السُ

فظت عنهم الفتو−  ♫واملصنّفات, حتّى عدَّ اإلمام ابن القيم   − ممّن حُ
ا ما بني رجلٍ وامرأةٍ ـمائة ونيِّ  ا وثالثني نفسً رَ أنّ املكثرين يف الفتو  .فً كَ وذَ

عمر بن اخلطاب, وعيلّ بن أيب طالب, وعبد اهللا بن مسعود, : منهم سبعة هم
, وزيد بن ثابت, وعبد اهللا بن عبّاس, وعبد اهللا بن عمر وعائشة أم املؤمنني

 .)٣(أمجعني ╚
م أمرَ الفتو ال يمكن  وإذا كان األمر كذلك; فإنّ ما ورد من هتيُّبِهِ
وا شيئًا من العلم,  تَمُ م كَ رُ لبعضِ األذهانِ من أهنّ هُ عىل ما يتبادَ بحالٍ فهمُ

                                        
ْك) ١( ه: الربَ  ).١٢٠٤ص(» القاموس املحيط«: انظر. مقدمةُ كلِّ يشء وصدرُ
 ).١/١١(» إعالم املوقعني«) ٢(
 ).١/١٢(» إعالم املوقعني«: ينظر) ٣(
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− ١٥ − 

بَتْ  جَ أوْ أعرضوا عن الفتو رغبةً عنها, وإنّام األمرُ حممولٌ عىل أمورٍ أوْ
ا من خالل املوجبات م هلا;هُ م عن الفتو أو تركَ هُ يَ هنَ   −:التّالية ويمكن بياهنُ

ل  * ب األوّ  بال علمٍ  −املوجِ نَ الفتْوَ م مِ هُ  :خوفُ
دَتْ عنهم مواقفُ ال حتىص تدلّ عىل خوفهم من  رَ الفتو بال وقد وَ

دَ  رَ حية يف ذلك, وممّا وَ م الرصّ , ومثلُها أقواهلُ   :علمٍ
ئِل عن  ◙أنّ عيلَّ بن أيب طالب  ♫ عن عبد اهللا بن برش سُ

بِدِ «: ثم قال, »م يللْ ال عِ «: فقال, مسألة ىلَ الكَ ا عَ هَ دَ رْ ابَ امَّ الَ : وَ ئِلْتُ عَ سُ
مُ  لَ لْتُ , أَعْ قُ مُ : فَ لَ ا من قوله ابتداءً دون سؤال ,)١(»الَ أَعْ  .وورد ذلك أيضً

ن «: ◙قال عبد اهللا بن مسعود : قال ♫وعن مرسوق  مَ
لِمَ فليقل مِ الفإنّ مِن . اهللاُ أعلم: فليقل, ومن مل يعلم, عَ لْ   قولَ ملا تأن عِ

V  U    T   S R Q  P O N   ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصفإن اهللا قال لنبيه , أعلم ال: علمتال 
W ﴾)٣(»)٢(. 

                                        
 ).٧١٧(ص» الفقيه واملتفقه«, والبغدادي يف )١/٦٢(» سننه«رواه الدارمي يف ) ١(
 .٨٦: سورة ص) ٢(
 ).٢٧٩٨ح (, ومسلم )٤٧٧٤ح (متفق عليه, البخاري ) ٣(
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ب الثّاين  * م −املوجِ يهِ ن يكفِ عَ وجودِ مَ عِهم مَ رَ ةُ وَ  :شدّ
دِ  ملسو هيلع هللا ىلصمل يكنْ صحابةُ النّبيّ  عِ البارِ رَ لِيرتكوا الفتو تعلُّالً منهم بالوَ

ا حقيقيا; أنْ يتصدَّ  جلُ منهم للنَّ والعياذ باهللا, وإنّام كان ذلك ورعً اس رَ الرّ
اهم واب أخر, وقد ربَّ وجيانبَ الصَّ  ,ةيف احلالل واحلرام; فيصيبَ مرَّ 

كتْمَ العلم من الكبائر املوبقات,  مهم معه أنَّ عىل ذلك, وعلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصبيُّ النَّ 
, تو قاموا هبا خريَ قيامٍ نَتِ الفوهم ملتزمون به ال حييدون عنه; فإذا تعيَّ 

م, وما ورد عنهم من الورع عند الكفاية, ومن ذلك   −:وهو ما يفرسِّ حاهلَ
ثالثامئة مِن أهلِ بدرٍ ما  رأيتُ «: قال ◙لرباء بن عازب عن ا −

 تْوَ  .)١(»فيهم رجلٌ إالّ وهو حيبُّ الكفايةَ يف الفَ
إنّكم «: ¶قال ابنُ عمر : قال ♫وعن سيّار أيب احلكم  −

أَلُ عامّ نفتيكم به ا ال نُسْ نَا استفتاءَ قومٍ كأنّ  .)٢(»تستفتُونَ
ائب  −  ليىل  سمعت عبدَ الرمحن بنَ أيب :قال ♫وعن عطاء بن السّ

لقد أدركْتُ يف هذا املسجد عرشين ومائة من األنصار, «: يقول ♫
دّ أنّ أخاه كفاه احلديث, وال يُسأل  ث بحديث إالّ وَ وما منهم من أحدٍ حيدّ

                                        
 ).٧٠٨ص(» لفقيه واملتفقها«رواه اخلطيب يف ) ١(
 . أنَّ إسناده منقطعورجاله ثقات, إالَّ ) ٧١٣ص(» الفقيه واملتفقه«رواه اخلطيب يف ) ٢(
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− ١٧ − 

تْيا دّ أنّ أخاه كفاه الفُ  .)١(»عن فتيا إالّ وَ
عِ  رَ ن الوَ ا مِ د ما ذكرتُ آنفً أنّه  ♫ما جاء عن أيب الطفيل : ويؤكّ

تُ عليا «: قال واهللا ال , سلُوين: وهو يقول, وهو خيطب ◙شهدْ
 .)٢(»تسألوين عن يشءٍ يكون إىل يومِ القيامة إالّ حدثتُكم به

وإنّام كان يقول هذا القول, وقد «: ♫قال اخلطيب البغدادي 
حابة , وتعيّنتِ الفتو عليه, انتهى األمرُ إليه ن الصّ تِ الفقهاء مِ وانقرضَ

ة, سواه  , بهيل بام بُ  يلولوال ذاك ما بُ , وحصل يف مجع أكثرهم عامّ أالَ تَرَ
ألنّه قد كان يف ذلك , وال يف عهد عمر, أنّه مل يقلْ هذا يف عهد أيب بكر

ن أين بعد عيلٍّ مثله حتّى يقول , الوقت مجاعة يكفون أمرَ الفتو, ثمّ مِ
 .)٣(»هذا القول

ب الثّالث  * تْو −املوجِ ع يف الفَ م التّرسُّ دَ م عىل عَ هُ رصُ  :حِ
بَ اخلطيب البغـب جر عن ـب«: بابًا قال فيه − ♫− دادي ـوّ اب الزّ

; قال اهللا تبارك وتعاىل لَلِ ع إىل الفتو; خمافةَ الزّ ¬   »﴿: التّرسُّ

                                        
 ).١٩ص (» الزهد«رواه ابن املبارك يف ) ١(
 ).٤٦٧ −٢/٤٦٦(, واحلاكم )٧٢٩ص(» جامع بيان العلم«رواه ابن عبد الرب يف ) ٢(
 ).٧١٠ص(» الفقيه واملتفقه«) ٣(
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− ١٨ − 

وقال , )٢(﴾W V U T﴿: , وقال تعاىل)١(﴾®
 ╚وكانت الصحابة , )٣(﴾  a ` _   ^ ] \ [ Z﴿: تعاىل

ل; ثقةً منهم بأنّ اهللا تعاىل يوفِّق عند نزول احلادثة  ال تكاد تفتي إالّ فيام نَزَ
تْو, للجواب عنها دُّ أنّ صاحبَهُ كفاه الفَ وَ  .)٤(»وكان كلُّ واحدٍ منهم يَ

يف النّازلة  ♫وممّا يدلّ داللة واضحة عىل ما قلناه قولُ أيب حصني 
حابةُ متوافرون, وعمر ◙تنزل يف عهد عمر  كافيهم  ◙, والصّ

ا من اهللا, ومع هذا يقول هم ليفتي يف املسألة, ولو «: علامً وخوفً إنّ أحدَ
عَ هلا أهلَ بدرٍ  مَ دَت عىل عمر بن اخلطاب جلََ رَ  .)٥(»وَ

ابع  * ب الرّ م عامّ مل يقعْ مِن املسائِل −املوجِ هُ  :إعراضُ
حابة ا من اآلثار الواردة عن الصّ امتنعوا فيها عن  التي وهذا يفرسِّ كثريً

هم هذا املعنى, حتّى ال ينشغلَ النّاس هبا, فيضيِّعوا  ائل العتبارِ إجابة السّ

                                        
 .١٩: الزخرفسورة  )١(
 .٨: سورة األحزاب) ٢(
 .١٨: سورة ق )٣(
 ).٧٠٨ص (» الفقيه واملتفقه«) ٤(
 ).٦٥٧ح (» املدخل«, والبيهقي يف )٦٢ص(» إبطال احليل«رواه ابن بطة يف ) ٥(
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− ١٩ − 

ديد يف تقنني اإلفتاءِ  م السّ هِ مان, وهو من منهجِ وابط واجبَ الزّ , وتقعيدِ الضّ
 .املؤثِّرة فيه

 لف للعوامِّ السّ  بعضُ  هَ د كرِ ـق« :)١()املدخل(ي يف كتاب ـال البيهقـق
, , وال أثرٌ وال إمجاعٌ  ,ةٌ وال سنّ  ,به كتابٌ   مل يكن, ومل ينصّ عامّ  املسألةَ 

 ألنّ  ;أن يقعَ  فيه قبلَ  االجتهادَ  ع, وكرهوا للمسؤولِ قَ ليعملوا عليه إذا وَ 
هم , فينظر اجتهادَ ورة, وال رضورة قبل الواقعةِ ام أبيح للرضّ إنّ  االجتهادَ 

 .»ن االجتهادِ عند الواقعة, فال يغنيهم ما مىض مِ 
ِ ما ال يَ  هُ تركُ  املرءِ  إسالمِ  نِ سْ ن حُ مِ «: ثمّ احتجّ بحديث  .(٢)»يهِ عن

ي و وِ ل; «: أنّه قال ◙عن عمر بن اخلطاب رُ إيّاكم وهذه العُضَ
ا إذا  هافإهنّ ُ ها أو يفرسِّ ن يقيمُ لَتْ بَعَثَ اهللاُ هلا مَ زَ   .(٣)»نَ

عن يشءٍ  ◙بن كعب  يبَّ سألْتُ أُ «: قال ♫وعن مرسوق 
نا : ال; قال: أكان هذا? قلت: فقال نا : يعني −أمجّ , فإذا  −أرحْ حتّى يكونَ

نا نا لك رأيَ  .)٤(»كان اجتهدْ
                                        

 ).٢٢٣ص) (١(
مذيُّ ) ٢(  .»غريب« :, وقال الرتمذي)٣٩٧٦ح (, وابن ماجه )٢٣١٧ح (رواه الرتّ
 . , وفيه ضعف)٢٩٤ح(» املدخل إىل السنن الكرب«أخرجه البيهقي يف ) ٣(
» الطبقات«, وابن سعد يف )٧٦ح(» كتاب العلم«أخرجه أبو خيثمة زهري بن حرب يف ) ٤(

 ). ١/٣٩٩(» سري أعالم النبالء«, وذكره الذهبي يف )٣/٥٠٠(
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ب اخلامس  * فِي عنهم  − املوجِ م الفتو فيام خَ هُ كُ هُ ترْ واب فيه وجْ  :الصّ
ا من اآلثار الواردة يف توقّفِ الصحابة يف  ا يفرسِّ كثريً وهذا أيضً

الفتو . ; مِ م, ومل تكن مشتملةً عىل احلكْ دَ عنهم من بعضِ إجاباهتِ رَ وما وَ
ن  ر عندهم مِ ; إنّام ذلك ألجل ما تقرّ نَّةِ غريَ ما فيها من أدلّة الكتابِ والسُّ

  −:احلاجةِ ال جيوز, ومن ذلكأنّ تأخري البيان عن وقت 
سأل  ♫أنّ ابن الكواء .. ♫ما جاء عن أيب صالح احلنفي 

جل, فقال ◙عليا  ام الرَّ هُ , جيمعُ إنّك «: عن األختَنيْ اململوكتَنيْ
اب يف التِّ  , سلْ عامّ ينفعُكَ لذهّ ا ما  ,إنّام نسألك عامّ ال نعلم: , قال»يهِ فأمّ

لَسْ ـنعل تْهام آي«: الـأل عنه, قـنَا نسـم, فَ ام آيـأحلّ , وحرمتْهُ كَ ـةٌ , وال آمرُ ةٌ
هُ أنا وال أحدٌ من أهلِ بيتي , وال أفعلُ  .)١(»وال أهناكَ

رأيتُ رجالً جاء إىل ابن عمر «: قال ♫عن زياد بن جبري : ومنه
إنّه نذر أنْ يصومَ كلَّ يوم أربعاء; فأتى ذلك عىل : فقال, فسأله ¶

وهنى , أمرَ اهللاُ بوفاء النّذر«: ¶فقال ابن عمر , يوم أضحى أو فطر
 . )٢(»عن صومِ ِ يومِ النّحر ملسو هيلع هللا ىلصرسولُ اهللا 

                                        
 ).٧٤٤ص(» الفقيه واملتفقه«رواه اخلطيب يف ) ١(
 ).١١٣٩ح (, ومسلم )١٩٩٤ح (البخاري متفق عليه, ) ٢(
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جاء كلَّ  ¶فعيلٌّ وابنُ عمر «: ♫قال اخلطيب البغدادي 
ؤالُ فجأة ائل اجلوابَ يف احلالوأراد , واحد منهام السّ ر, السّ االقتضاءَ  ولو أخّ

مِ   .)١(»باجلواب حتّى ينظرا حقَّ النّظَرِ ألجاباهُ باحلُكْ

ابة ۞ حَ هُ عند الصّ ةُ املفتِي ورشطُ فَ  :صِ
حابة  , فكان ملسو هيلع هللا ىلصما محلوه من العلم عن رسول اهللا  ╚عظّم الصّ

نَ أنّه من قول  , أو تيقّ عَ مِ ث إالّ بام سَ , وال حيدِّ لِمَ أحدهم ال يتكلّم إال بام عَ
د  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  وض يف ذلك إالّ العاملِون منهم, وال تُعقَ أو فعله, وال خيَ

, وال يفتي يف احلالل واحلرام وأحوال العلم زين يف للمربِّ املجالسُ إالَّ 
ينرتْ ف مَن توفَّ النّاس إالَّ   .يه رشوطُ املجتهدِ

حابة  َوا  ╚ومِن هنا; كربّ الصّ شأنَ الفتو يف دينِ اهللا تعاىل, وهنَ
روا من املتعاملِني الّذين يفتون  مَن ليس أهالً يف العلم أن خيوضَ فيها, وحذّ

عون وممّا أُثِرَ مِن أقواهلم يف موضوع الفتو . النّاس يف كلِّ يشءٍ وال يتورّ
ه معلامً من معامل املنهجِ الّذي سار عليه مَن قعّد وصفة املفتي, بل  ويمكن اعتبارُ

عَ أصولَه وضوابطَه ضَ وَ , وَ  − :ما ييل − مِن العلامء واألصوليّني−  هلذا الفنِّ
تْيا«: أنّه قال ¶عن ابن عبّاس  )١ تَى الناسَ بِفُ نْ أفْ و  ,مَ وهُ

                                        
 ).٧٤٤ص(» الفقيه واملتفقه«رواه اخلطيب يف ) ١(



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

− ٢٢ − 

ى عنها; فإنَّ  عْمَ ها عليهيَ  .)١(»ام إثمُ
وي و )٢ قال حذيفة : قالعن أيب عبيدة بن حذيفة عن ابن سريين رُ

من ناسخَ القرآن  لِمَ عَ  رجلٌ : ثالثة أحدُ اسَ فتي النَّ يُ  امإنَّ «: ◙
 وأمري ال خياف,: قال. عمر بن اخلطاب: ومن ذاك? قال: قالوا ,همنسوخِ 
 .)٢(»...متكلِّفٌ  أو أمحقُ 

يف هذا الباب يدرك ما كانوا عليه  ╚واملتتبع ملواقف الصحابة 
كِ النَّ ـاس, وصدقٍ يف اإلفتاء, وعدم هتاونٍ يف ترمحةٍ بالنَّ : من اس رْ

خص يف األحكام, واشرتاطِ العلم, وفه عِ ـم الواقـومعاصيهم, وضبطِ الرُّ
نَّ  ا يف الفتستَ ة مُ واحلال, واعتامدِ القرآن والسُّ لْمٍ ـندً  .و, وتركِ الفتو بال عِ

إىل ما يستفاد من اآلثار الواردة عن  ♫اإلمام اخلطيب وقد أشار 
ع أربعة«: الصحابة يف اشرتاط العلم فقال ها: أصول األحكام يف الرشّ : أحدُ

نه من األحكامالعِلْمُ بكتابِ اهللا : , عىل الوجه الّذي تصحّ به معرفةُ ما تضمّ
ا ا ومنسوخً ا, وناسخً ا, وجممالً ومفرسً ا وخصوصً . حمكامً ومتشاهبًا, وعمومً

نَّةِ رسول اهللا: والثّاين , وطرقِ جميئها يف الثابتة من أقوالِهِ وأفعالِه ملسو هيلع هللا ىلص  العِلْمُ بسُ

                                        
 ).١٧٩ص (» املدخل«, والبيهقي يف )١/٦٠(رواه الدارمي ) ١(
وأبو عبيدة بن حذيفة, لـم يوثّقه إالَّ العجيل وابن حبّان, وقال ). ١/٧٣(رواه الدارمي ) ٢(

 .يث يتابع, فإذا وجدت املتابعة فاإلسناد حسنح: ; أي»مقبول«: »التقريب«يف  احلافظ
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− ٢٣ − 

حة والفساد, وما كان من . ها عىل سببٍ أو إطالقالتّواتر واآلحاد, والصّ
لَفِ فيام أمجعوا عليه, واختلفوا فيه: والثّالث , العِلْمُ بأقاويلِ السَّ ; ليتبعَ اإلمجاعَ

أي مع االختالف ابع. وجيتهدَ يف الرّ ب: والرّ لردِّ الفروعِ  العِلْمُ بالقياسِ املوجِ
ع عليها; حتَّ  ملفتي ى جيدَ ااملسكوتِ عنها إىل األصول املنطوق هبا, واملجمَ

ا إىل العلمِ بأحكام النّوازل, ومتييز احلقّ من الباطل, فهذا ما ال مندوحةَ  طريقً
 .)١(»للمفتي عنه, وال جيوز له اإلخاللُ بيشءٍ منه

۞  تْوَ ةِ يف الفَ ابَ حَ جُ الصّ نْهَ  :مَ
حابة من آثارٍ  ومواقفَ  إنّ نظرةً متأملةً وفاحصةً يف كثريٍ ممّا ورد عن الصّ

نَةٌ أن ترسمَ معاملَ املنهج االجتهاديِّ  مِ قَ ذي سار الَّ  حولَ موضوع الفتو لَ
وا مبادِئَه ملن جاء بعدهم من الفقهاء واألصوليّني,  حابة, وأرسَ عليه الصّ

تِني لَ املفْ ا قاعدةَ اإلفتاء, ومعقِ دَ  .حتى غَ
هم يف الفتو من خالل التّايل   −:ويظهر منهجُ

الً  * ا للفتو ودليالً هلا −أوّ نّة مستندً  .اعتامدُ الكتابِ والسُّ
حابةدلَّ عىل ذلك أكثرُ اآلثارِ  وفتاوهيم املليئةُ بأدلّة  الواردةِ عن الصّ

                                        
ه«) ١(  ).٦٩٣ص(» الفقيه واملتفقّ
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− ٢٤ − 

ا من أقواهلم حمطّةٌ ملن أراد الوقوف  نّة, وفيام سبق ممّا ذكرتُه آنفً الكتاب والسُّ
: العلمُ ثالثةٌ « :¶بن عمر  كقول عبدِ اهللاعىل هذا النّهج األسمى; 

  .)١(»وال أدري, نّةٌ ماضيةٌ وسُ , كتابٌ ناطقٌ 
وكانوا ال يفتون يف مسألة فيها نصّ وال جيتهدون هلا, بل يقفون عند 

د مون مَن بعدهم سقوطَ االجتهاد عند ورووال يتجاوزونه, ويعلِّ  صِّ النَّ 
نَّة صِّ النَّ     .من الكتاب أو السُّ

يق  دّ نِي, وأيّ سامءٍ تظلّني; أيّ «: ◙يقول أبو بكر الصّ لُّ قِ أرضٍ تُ
 .)٢( »!أو بام ال أعلم?, إن قلتُ يف آيةٍ من كتاب اهللا برأيي

: قـال ◙اب عمر بن اخلطَّـ  يميّ أنَّ د بن إبراهيم التَّ كام رو حممَّ 
ـأصبح أهل الرَّ « ـا, وتفلَّ أي أعداء السُّ عُوهَ تـتْ مـنهم أن نن; أعيـتهم أن يَ

أي, يرووها  .)٣(»فاستبقوها بالرّ
م «: ◙وورد عن عمر بن اخلطّاب  أي فـإهنّ إيّاكم وأصحاب الـرّ

                                        
 ) .١١٠٦ح(» الفقيه واملتفقه«رواه اخلطيب يف ) ١(
,  )٣/٥٤٠(» شعب اإليامن«, والبيهقي يف )١٠/٥١٣(» املصنّف«أخرجه ابن أيب شيبة يف ) ٢(

 .وسنده مرسل, )٨٣٤− ٢/٨٣٣(» جامع بيان العلم«وابن عبد الربّ يف 
جامع بيان «, وابن عبد الربّ يف )٢٠١ح(» رشح أصول االعتقاد«أخرجه الالّلكائي يف ) ٣(

 ).٢/١٠٤١(» العلم
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− ٢٥ − 

أي, نن; أعيـتهم األحاديـث أن حيفظوهـاأعداء السُّ  فضـلّوا , فقـالوا بـالرّ
 .)١(»وأضلّوا

وأسانيد هذه اآلثار عن عمر يف غاية «: م عن هذه اآلثاريقول ابن القيِّ 
ة حّ  .)٢(»الصّ

أي; لو كان الدِّ «: أنه قال ◙وثبت عن عيلّ بن أيب طالب  ين بـالرّ
 .)٣(»أوىل باملسح من أعاله لكان أسفل اخلفِّ 

مـن أحـدث رأيـاً لـيس يف «: أنّه قـال ◙كام ورد عن ابن عبّاس 
; مل يدر عـىل مـا هـو منـه إذا ملسو هيلع هللا ىلصة من رسول اهللا كتاب اهللا, ومل متض به سنَّ 

 .)٤(»!لقي اهللا عز وجل

يقع من املسائل, أو فيام كان; ولكن مل يتبنيّ ف يف ما مل وقُّ التَّ  −ثانيًا  *
ضِ األدلّة ارُ واب; السيّام عند تَعَ  .هلم فيه وجهُ الصّ

                                        
 ,)٢/١٠٤٢(» جامع بيان العلم«, وابن عبد الربّ يف )٢١٣ح(» املدخل«أخرجه البيهقي يف ) ١(

ه«واخلطيب البغدادي يف   ).١/١٨٠(» الفقيه واملتفقّ
 ).١/٤٤(» وقعنيإعالم امل«) ٢(
نن«, وأبو داود يف )١/١٨١(» املصنَّف«أخرجه  ابن أيب شيبة يف ) ٣( , والبيهقي )١٤٠ح(» السُّ

نن الكرب«يف  حه ابن حجر يف )٢/٢٩٢(» السُّ  ).١/١٦٠(» التَّلخيص احلبري«, وصحَّ
ارميّ يف ) ٤( نن«أخرجه الدّ ق وقال حمق). ١٩٠ح(» املدخل«, والبيهقي يف )١٥٣ح(» السُّ

 .»إسناده صحيح إذا كان عبدة سمعه من ابن عباس«: »سنن الدارمي«
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− ٢٦ − 

هم عىل  بوا أنفسَ الح, حيث درّ وهذا املنهج سنّةٌ ماضيةٌ عند سلفنا الصّ
روا من القول عىل اهللا تعاىل »ال أدري«: قول , وعلّموها مَن بعدهم, وحذّ

عْ  ; فام مل يقَ مٍ لْ يَ عنهم  ..بال عِ فِ ضِ فيه حتّى يقع, وما خَ وا عن اخلوْ مُ أحجَ
وا ..فيه حكمُ اهللا تعاىل روه حتى يعلَمُ  .)١(تثبّتوا وأخّ

يح بن هانئ  ا عن  ▲أتيتُ عائشة «: قال ♫عن رشُ أسأهلُ
; فإنّه كان يسافر : املسح عىل اخلفّني, فقالت هُ لْ عليك بابن أيب طالبٍ فَسَ

لَ رسولُ اهللا ثالثةَ أيامٍ ولياليَهنّ «: , فسألناه; فقالملسو هيلع هللا ىلصمع رسول اهللا  عَ جَ
ا وليلةً للمقيمِ  , ويومً  .)٢(»للمسافرِ

بِكَ  بَقَ وأنْ سُ يدُ املزيد من األدلّة عىل ذلك يُعيد النظرَ فيام سَ رِ  . ومُ
ي الدِّ دعوة السَّ  − ثالثًا  * قة يف طرح السؤال, وأمر املفتي ائل إىل حترِّ

 .ائل; لتقع الفتو موقعها الصحيحؤال, ومراجعته السَّ ت يف فهم السُّ ثبُّ بالتّ 
ائل فيها  حابة ال يفتي يف مسألة مل يفهم قولَ السّ كان الواحد من الصّ

                                        
ِ أيب بكر وعمر ) ١( نيْ يخَ إذا مل يكن عندمها علمٌ يف  ¶يدلّ عىل ذلك صنيعُ الشّ

يان يف ذلك; كام فعل أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلصمسألة; يسأالن النّاس عن حديث رسول اهللا  , ويتحرّ
ئِلَ عن مرياثِ اجلدة فاستشار الصّ  ◙ مالك وأبو داود, وصححه [حابةَ عندما سُ

ثني ام  ◙, ومثله عمر ]الرتمذيُّ وغريه, وضعفه بعض املحدّ عندما خرج إىل الشّ
َ أنّ الوباء قد وقع فيها  ربِ  ].متفق عليه[فأُخْ

 ).٤١٤ح(» صحيحه«رواه مسلم يف ) ٢(
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− ٢٧ − 

; حتّى يعقلَ عنه ما يقول هُ  .ومرادَ
: ¶قال عبد اهللا بن عباس : أنّه قال ¶جاء عن ابن عمر 

كم« فإنّه ليس أحدٌ إالّ وهو أعلم بام , فلينظرْ كيف يسأل, إذا سأل أحدُ
 .)١(»سأل عنه من املسؤول

ثم الفهمَ الفهمَ فيام أُديل «: ¶وكتب عمر إىل أيب موسى األشعري 
ثم قايس األمور عند ذلك, , إليك ممّا ورد عليك ممّا ليس يف قرآن وال سنّة

 .)٢(»باحلقّ  ثم اعمد فيام تر إىل أحبّها إىل اهللا وأشبهها, واعرف األمثال

ا  * ارع, واعتبارُ املصالحِ  −رابعً دِ الشّ دمراعاةُ قصْ  .واملفاسِ
ب اجلُ : ومن شواهد ذلك عند الصحابة هْ يْد بن وَ نْ زَ : يِّ نـهَ ما ثبت عَ

َطَّـابِ  ـنَ اخلْ ـرَ بْ مَ يْـهِ عُ لَ ا عَ ـَ ةٍ هلَ ـوَ ـةُ إِخْ  ثَالَثَ دَ ـتَعْ هُ اسْ أَتَ رَ تَلَ امْ الً قَ جُ أَنَّ رَ
رُ  ◙ مَ الَ عُ قَ ; فَ مْ هُ دُ ا أَحَ فَ عَ ِ  ¶فَ بَاقِيَنيْ ; «: لِلْ ـةِ يَ ثَـي الدِّ لُ ا ثُ ـذَ خُ

                                        
 ).٧٣٩ص (» الفقيه واملتفقه«رواه اخلطيب يف ) ١(
ارقطنيّ يف )٤/٣٤٥(» املصنّف«أخرجه ابن أبـي شيبة يف ) ٢( نن«, والدّ , )٤/٢٠٤(» السّ

نن «, والبيهقي يف )٤٤٢−٢/٤٤٢(» اإلحكام يف أصول األحكام«وابن حزم يف  السّ
ه«, واخلطيب يف )٦/٦٥(» الكرب حه ابن تيمية يف )١/٢٠٠(» الفقيه واملتفقّ , وصحّ

نّة النّبويّة« ا) ٦/٧١(» منهاج السّ  ).٨/٢٤١(لأللباين » يلإرواء الغل«: وانظر أيضً
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− ٢٨ − 

تْلِهِ  بِيلَ إِىلَ قَ هُ الَ سَ إِنَّ  .)١(»فَ
عبد اهللا بن  ويف رواية أخر زيادة تفصيل تفرسه; حيث اعرتض

عىل احلكم باالقتصاص من  ◙بني يدي عمر  ◙مسعود 
م ك بقيّة األولياء بالقصاص; فقد ,القاتل إذا عفى أحد أولياء الدّ قال  ومتسّ

اً عىل أنّه ليس للباقني حقّ يف القصاص ; «: حمتجّ كانت النّفس هلم مجيعاً
ه   −يعني الذي مل يعف−فلامّ عفى هذا أحيا النّفس; فال يستطيع أخذ حقّ

ية, «: ; قال»فام تر?«: , قال عمر»حتى يأخذ حقّ غريه أر أن جتعل الدّ
ة الذي عفى  .)٢(; فأمضاه عمر»وترفع حصّ

أكدته  ههنا متسك بمعنى رشعي ◙فقد وجدنا عبد اهللا بن مسعود 
للترشيع, وهو  النصوص من الكتاب والسنة, ودلّت عليه املقاصد العامة

ى ـذا املعنـا; وإن كان هـاظ عليهـارع إحياء النّفس واحلفـاسترشاف الشّ 
 مل يثبت اطّراده يف سائر أحوال اجلنايات; بل الثابت أن الشارع رتّب عىل

 .القصاص قتل العمد

                                        
نن الكرب«أخرجه البيهقي فـي ) ١( » إرواء الغليل«, وصححه األلباين فـي )٨/٦٠(» السّ

 ).٢٢٢٥(برقم ) ٧/٢٨١(
نن الكرب«أخرجه البيهقي فـي ) ٢( : , وفيه ضعف; إال أنّ البيهقي قال)٨/٦٠(» السّ

ابق»هذا منقطع, واملوصول قبله يؤكده«  .; يقصد أثر عمر السَّ
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− ٢٩ − 

ا * ها يف الفتو −خامسً  .مراعاةُ مآالتِ األحكام, واعتبارُ تأثريِ
ةٌ أن  حيفظُ يفتيَ بام كأن ير املفتي من املصلحةِ عندما تسأله عامّ

ه ائل وكفّ دع السّ د عليه; وذلك لرَ ائل به دينَه, وإن كان ير أنه شدّ  .للسّ
حابة  هُ الصّ بن سعد  روي عن عطيّة, فقد ╚وهذا ما كان يفعلُ

? صائم وهو أيُقبِّل ¶ عباسسأل شابٌّ ابنَ «: الـق, ♫ العـويف
: قال الشاب. نعم: ل وهو صائم? قالقبِّ أيُ : شيخ فقال ثم جاء. ال : قال 

ل وهو صائم? أيقبِّ : وسألك هذا. ال: فقلت ل وأنا صائم?قبِّ سألتك أُ 
ونحن عىل دين واحد? رم عىل هذا, حي هلذا ما , فكيف حيلُّ نعم: فقلت

ِ م إنَّ «: فقال له ابن عباس صيَتَنيْ األنف  فإذا شمَّ , نفِ األةٌ بقعلَّ عروقَ اخلِ
رُ دعا إىل ما هو أكرب من ذلك, والشيخ أملك ر, وإذا حترَّ كَ الذَّ ك حترَّ  كَ ك الذَّ

بِهِ   .)١(»إلرْ
عمرو  اهللا بنِ  عبدِ السابقة حديثُ  ¶وقد دلّ عىل فتو ابنِ عمرَ 

 :اهللا , فقال يا رسولَ فجاء شابٌّ  ,بيِّ النَّ  ا عندَ كنَّ «: قال ¶ العاصبن ا
: ? قالائمٌ وأنا صَ  لُ قبِّ أُ : , فجاء شيخ فقال»ال«: ? قالوأنا صائمٌ  لُ قبِّ أُ 

                                        
: , ويف إسناده عطيَّة العويف وهو مدلِّس, ولقوله)١٠٦٠٤ح(» الكبري«رواه الطرباين يف ) ١(

بِهِ « رْ ِ لَكُ إلِ يخُ أَمْ يه»  والشَّ  ).٤/١٨٠(» السلسلة الصحيحة«: انظر. شواهد تقوِّ
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− ٣٠ − 

م كُ ضِ عْ بَ  رَ ظَ نَ  تُ مْ لِ عَ  دْ قَ «: , فقال رسول اهللانا إىل بعضٍ بعضُ  رَ ظَ , فنَ »نعم«
 .)١(»هُ سَ فْ نَ  كُ لِ مْ يَ  يخَ الشَّ  نَّ إِ : ضٍ عْ  بَ ىلَ إِ 

ا *  والعمل به − سادسً تْوَ  .اعتبارُ مبدأ االحتياطِ يف الفَ
ابقة  دَ يف الفقرة السّ رَ ا(ويدلّ عليه ما وَ من فتو عبد اهللا بن ) خامسً

  .¶عباس 
 نحو أثر ابن عباس عن ابن عمراخلطيب البغدادي وقد رو ¶ 
هوة ¶أراد ابنُ عمرَ «: ثم قال بعده اب قويُّ الشّ فال يؤمن أن , أنّ الشّ

هُ  دُ صومَ بلة ما يُفسِ ثَ له القُ ْدِ ه, حتُ يخ يؤمن ذلك يف حقِّ لضعفِ  ;والشّ
 .)٢(»شهوتِهِ 

د وعىل آله وصحبِهِ وسلّم  ..هذا; وصىلّ اهللاُ عىل نبيِّنا حممّ

                                        
 ).٤/١٨٠(» السلسلة الصحيحة«: انظر. وهو قوي بشواهده). ٢/١٨٥(رواه اإلمام أمحد  )١(
 ).٧٥٣ص(» الفقيه واملتفقه« )٢(



 

− ٣١ − 

 
 
 
 

الم  مسعي .أ/بقلم                                              نورالدين عبد السّ
 

احلمد هللا حقّ محده, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, 
داً عبده ورسوله;   ., وعىل آله, وصحبهملسو هيلع هللا ىلصوأشهد أنّ حممّ

ا بعد ممّا ال خالفَ فيه أنّه ال جيوزُ أن يفتيَ يف دينِ اهللا سبحانه  إنَّ ف: أمّ
دِ بابٌ  , وأنّ الفتو بالرأي املجرَّ ها الكليّةِ , ومقاصدِ ةِ الرشيعةِ إالّ عاملٌ بأدلَّ

, وال بيِّنةٍ  , والقولِ عىل اهللا تعاىل بال علمٍ اللةِ  . من أبوابِ الضَّ
, وال خيفى أنّ الفتو املشفوعةَ بالدَّ  ; تكونُ ليلِ املصحوبةَ بالتعليلِ

 ه للعملِ هبا; من الفتو أحر بفهمِ املستفتِي, وقبولِه هلا , وانرشاحِ صدرِ
ليلِ أو التَّعليلِ  دةِ عن الدَّ  .املجرَّ

لم ذلك; فهل يلزمُ املفتيَ ذكرُ الدَّ  رها وإذا عُ ليلِ عىل األحكامِ الّتي يقرِّ
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 يف فتواه?
 :اختلف العلامءُ يف ذلك عىل أقوالٍ 

لُ  ليل عىل احلكمِ الذي انتهى  :القولُ األوّ ينبغي للمفتي أن يذكرَ الدَّ
ه ما أمكنه ذلك َ مأخذَ  .إليه, ويبنيِّ

مةُ ابنُ القيّم; حيث قال: وممّن نصّ عىل ذلك أن  يينبغي للمفت«: العالّ
ه ما أمكنه من ذلك, وال يلقيه إىل املستفت  ييذكرَ دليلَ احلكمِ ومأخذَ

ةِ بضاعتِه من  طَنِه, وقلَّ يقِ عَ ه; فهذا لضِ داً عن دليلِه ومأخذِ ساذجاً جمرَّ
لَ فتاو النَّبيِّ  , ومن تأمَّ ه رآها مشتملةً الّذي قولُه حجَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالعلمِ ةٌ بنفسِ

ه, ووجهِ مرشوعيتِه  .)١(»عىل التَّنبيهِ عىل حكمةِ احلُكمِ ونظريِ
ةِ بعد أن ذكر أمثلةً عىل ذلك من −ثمّ قال  فينبغي « −السنّةِ النبويّ

م  ه إن عرف ذلك, وإالّ حرُ ةِ احلكمِ ومأخذِ للمفتي أن ينبِّه السائلَ عىل علّ
 .)٢(»عليه أن يفتيَ بال علمٍ 

عاب بعضُ النّاس ذكرَ االستداللِ يف الفتو, وهذا «: وقال أيضاً 
ها هو الدَّ  ; بل مجالُ الفتو وروحُ ; فكيف يكوالعيبُ أوىل بالعيبِ نُ ليلُ

رُ كالمِ اهللا , وأقوالِ  ذِكْ الصحابةِ رضوان اهللا  ورسولِه وإمجاعِ املسلمنيَ
                                        

 ).٤/١٦١(» إعالم املوقّعني عن ربِّ العاملني«) ١(
 ).٤/١٦٣(» إعالم املوقّعني عن ربِّ العاملني«) ٢(
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?عليهم, والقياسِ الصّ  ورسولِه إال طِرازُ  وهل ذكرُ قولِ اهللا! حيحِ عيباً
?١(»!...الفتاو(. 

ره بأنّ رسولَ اهللا ثمّ  ةٌ كان يُسألُ ملسو هيلع هللا ىلص استدلّ عىل ما قرّ الّذي قولُه حجّ
ه عن املسألةِ فيرضبُ  نْ ليس قولُ ها; فكيف بمَ ها بنظائرِ , ويشبّهُ هلا األمثالَ

ةً  ةِ يف فتواه: يعني! حجّ  .)٢(أنّه أوىل بذكرِ احلجّ
; ال ينبغي للمفتي أن يذكرَ الدَّ  :القولُ الثّاين ليلَ يف الفتو مطلقاً

قَ بني الفتو والتّصنيفِ   . ليُفرَّ
ب كتاب ـصاح املاورديُّ ن ـالقايض أبو احلس: ذاـن ذهب إىل هـوممّ 

 :; حيث قال)احلاوي(
» , , أو ال جيوزُ إنّ املفتيَ عليه أن خيترصَ جوابَه; فيكتفيَ فيه بأنّه جيوزُ
, وال يعـح أو ; ليُفـقٌّ أو باطلٌ قَ بني الفتو ـدلُ إىل اإلطالةِ واالحتجاجِ رَّ

, و«: قال. »والتّصنيفِ  املفتي  لصارَ ولو ساغ التّجاوزُ إىل قليلٍ لساغ إىل كثريٍ
, ولكلِّ مقامٍ مقالٌ  ساً  .)٣(»مدرِّ

                                        
 ).٢٦٠−٤/٢٥٩(» إعالم املوقّعني عن ربِّ العاملني«) ١(
 ).٤/٢٦٠(» إعالم املوقّعني عن ربِّ العاملني«: انظر )٢(
 ).٧٧−١/٧٦(البن الصالح » فتيأدب املفتي واملست«: انظر )٣(
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 دن الصحابةـمن ل−رٍ ـأنّ العلامءَ يف كلِّ عص :ؤالءـه هلـب جَّ ـا احتُ ـوممّ 
, ويقبَلون ذلك ويعملون  −فمن بعدهم ╚ ال يزالون يفتُون العوامَّ

; فكان  .)١(إمجاعاً  به من دونِ بيانِ دليلِ ذلك, وشاع ذلك وذاع من غري إنكارٍ

,  :القولُ الثّالثُ  ليلُ ائلُ فقيهاً فيُذكر له الدّ التّفصيلُ بني أن يكونَ السّ
 .أو عاميا فال يُذكر له الدليلُ 

, واخلطيبُ البغداديُّ : وممّن نصّ عليه  .القايض أبو القاسم الصيمريُّ
ها إن أفتى«: قال الصيمريُّ  ةَ إن أفتى عاميا, ويذكرُ ;  ال يذكرُ احلجّ فقيهاً

; فحسن أن يقـن النكاح بال ولـأل عـيُسن ـكم : ملسو هيلع هللا ىلصولُ اهللا ـال رسـق: ولـيٍّ
يٍّ  الَ ( لـِ احَ إِالَّ بِوَ ; فيقول)٢( )نِكَ لهُ : , أو عن رجعةِ املطلَّقةِ بعد الدخولِ

 .)٤( »)٣( ﴾_ `  a﴿: رجعتُها; قال اهللاُ تعاىل

                                        
إجابة السائل رشح بغية «, و)٦/٢٠٧(البن أمري احلاج » التقرير والتحبري«: انظر )١(

 ).٤٠٧ص(للصنعاين » اآلمل
حه) ١٨٨٠ح(, وابن ماجه )١١٠١ح(, والرتمذيّ )٢٠٨٥ح(أخرجه أبو داود  )٢(  , وصحّ

ه  »الباري فتح«, و)٥٥٠− ٧/٥٤٣(امللقّن البن » البدر املنري«: انظر. عيلُّ بنُ املديني وغريُ
 ).٩/١٨٤(البن حجر 

 .٢٢٨: سورة البقرة )٣(
 ).١/٥٢(للنّوويّ » املجموع«: انظر )٤(
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ومل جترِ العادةُ أن يُذكرَ يف الفتو طريقُ «: وقال اخلطيبُ البغداديُّ 
; اللهمَّ إال أن تكونَ الفتو, االجتهادِ  تتعلّقُ  وال وجهُ القياسِ واالستداللِ

; فيومئ فيها إىل طريقِ االجتهادِ  ح بالنُّكتةِ التي , بنظرِ قاضٍ أو حاكمٍ ويلوِّ
ه قد أفتى فيها بفتو غلَطٍ فيام عنده; أو يكونَ غريُ , عليها ردَّ اجلوابَ 

ه يف خمالفتِه ح للمفتي معه; ليقيم عذرَ ا . أو لينبِّهَ عىل ما ذهب إليه, فيلوِّ فأمّ
ضُ ليشءٍ من ذلك   .)١( »من أفتى عاميا; فال يتعرَّ

ابعُ  ليلُ نصا واضحاً أو مقطوعاً التفصيلُ بني أن يكونَ الدَّ  :القولُ الرّ
ه, أو يكونَ دليالً خفيا, أو حيتاجُ إىل نظرٍ واجتهادٍ ;به; فيجوزُ  فال  ذكرُ
ه  .ينبغي ذكرُ

 .احلافظُ ابنُ الصالح , والقايض ابنُ محدان احلنبيلُّ : وممّن نصّ عىل هذا
الح ةَ إذا كانت «: قال ابنُ الصّ رٍ أن يذكرَ املفتي يف فتواه احلجّ ليس بمنكَ

; مثلُ أن يُسأ ; فحسنٌ أن يكتبَ يف نصا واضحاً خمترصاً ةِ اآليسةِ لَ عن عدَّ
±  ²  ³    »  ¬    ® ̄   °﴿: قال اهللا تبارك وتعاىل: فتواه

                                        
ه«: انظر )١( الح يف ). ٤٠٧−٢/٤٠٦(» الفقيه واملتفقّ أدب املفتي «وعزاه ابن الصّ

; فكأنّ »...إليهأو لينبِّه عىل ما ذهب «: للصيمريّ ; دون قوله) ١٥٢ص(» واملستفتي
 .اخلطيب أخذ كالمه عن الصيمري, وزاد عليه ما بعده, واهللا أعلم
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¶  µ  ´﴾)أو يُسألَ )١ , :? باغِ : يكتبف هل يطهرُ جلدُ امليتةِ بالدِّ
; قال رسولُ اهللا رَ ( :ملسو هيلع هللا ىلص نعم يطهرُ هُ دْ طَ قَ بِغَ فَ ابٍ دُ  . )٢( )أَيُّام إِهَ

ا األقيسةُ  ها فال ينبغي له ذكرُ يشءٍ منها وأمّ بهُ  .)٣(»وشِ
معاينُّ  الح وابنُ محدان أشار اإلمامُ السّ وإىل ما ذهب إليه ابنُ الصّ

يَّ : يعني−ال يُمنع « :بقوله , وأنّه يلزمُ املفتيَ أن  −العامِّ ليلِ من طلبِ الدَّ
ه إن مل يكن مقطوعاً بيذكرَ له الدَّ  ه; ليلَ إن كان مقطوعاً به, وال يلزمُ

يِّ عنه ه إىل اجتهادٍ يقرصُ فهمُ العامِّ  . )٤(»الفتقارِ
; إذ  , وما فيه من تفصيلٍ هو أعدلُ األقاويلِ ولعلّ هذا القولَ األخريَ

, وباهللابه جيتمعُ ما ذكره املخ ةٍ وتعليلٍ , وعليه قصدُ  تلفون من أدلّ التّوفيقُ
بيلِ   .السّ

د, وعىل آله, وصحبه, وسلّمواهللا أعلم,  وصىلّ اهللا عىل نبيّنا حممّ

                                        
 .٤: سورة الطالق )١(
, )١٧٢٨ح(, والرتمذي −»...إذا دبغ اإلهاب«: بلفظ−) ٣٦٦ح(أخرجه مسلم  )٢(

 ).٣٦٠٩ح(, وابن ماجه )٤٢٤١ح(والنّسائي 
» صفة الفتو«يف  وذكر ابن محدان). ١٥٢−١٥١ص(» أدب املفتي واملستفتي«) ٣(

الح خمترصاً ) ٦٦ص(  .مثل كالم ابن الصّ
 ) . ١/٥٧(» املجموع«, و)١/٨٥(» أدب املفتي واملستفتي«: انظر )٤(
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الم مسعي. أ/ بقلم                                                 نور الدين عبد السّ
 

, وأشهدُ أن ال إله إالّ احلمدُ هللاِ ح هِ ,  قّ محدِ هُ اهللا وحده ال رشيكَ لَ
هُ وأش هُ ورسولُ داً عبدُ , وصحبِهِ  , وعىلملسو هيلع هللا ىلصهدُ أنّ حممّ  .آلِهِ

ا بعد أن أنّ الواجبَ عىل املسلم : وال مريةَ فيه  فإنّه ممّا ال شكَّ  :أمّ
كَ  هُ من ربّه من النُّور واهلُد; املتمثِّلِ يف كتابِه يتمسَّ الَ بام جاءَ لَّ وعَ , جَ

دُّ إىل هذينِ األصلنيِ العظيمنيِ , وأنّ الواجبَ عليه الرَّ ملسو هيلع هللا ىلصوسنّةِ املصطفى 
; كام قال عند  ينِ االختالفِ والتّنازعِ يف يشءٍ من مسائلِ العلمِ وأحكامِ الدّ

Ò ÑÐ Ï  Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿: سبحانه
 â á àß Þ Ý Ü        Û Ú Ù Ø      × Ö Õ Ô  Ó

ä ã﴾)١( . 
                                        

 .٥٩: سورة النّساء )١(
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األحكامِ  ولكنْ ملّا كانت نصوصُ هذينِ األصلنيِ ختتلفُ يف داللتِها عىل
 , الالتِ , وغري ذلك من وجوه الدّ ِ واملجملِ , واملبنيّ بني النّصِّ والظاهرِ
هم,  ةِ فهمِ ةِ مداركِهم, ودقّ وكان املجتهدون من العلامءِ خيتلفون يف قوّ
دِ من  م يف اإلحاطةِ بالوارِ , فضالً عن تفاوهتِ نِهم من آلةِ االجتهادِ ومتكّ

كان وال بدّ من وقوعِ : ألةِ الواحدةِ النّصوصِ يف البابِ الواحدِ أو املس
فيها,  لتي جيتهدون يف معرفةِ حكمِ اهللاخلالفِ بينهم يف املسائلِ والنّوازلِ ا

م, وعدمِ  وكان وال بدّ من التامسِ العذرِ هلم فيام أخطأوا فيه من اجتهاداهتِ
م; مها يف أقواهلِ  ذلك التّشنيعِ عليهم, ونسبتِهم إىل معارضةِ األصلنيِ أو أحدِ

هم وأمانتِهم − يقيناً − ألنّنا نعلم  ودينِهم من  أنّه ليس يف العلامءِ املوثوقِ بعلمِ
نَّةُ رسولِهِ  د خمالفةَ ما دلَّ عليه كتابُ اهللا, وسُ  . ملسو هيلع هللا ىلصيتعمّ

الم−عىل داود وسليامن  وهلذا أثنى اهللا  ملّا اجتهدا  −عليهام السّ
مها مصيبٌ  ; فقـال ,واختلفا يف قضيّة احلرث مع أنّ أحدَ  :اىلتع واآلخرَ خمطئٌ

﴿ | { zyxw v ﴾)قال احلسن البرصيّ . )١
ه, وعذرَ هذا باجتهادِه«  :♫  . )٢(» أثنى عىل هذا بعلمِ

                                        
 .٧٩: سورة األنبياء )١(

باب متى يستوجب : كتاب األحكام(» صحيحه«جزءٌ من أثرٍ جزم به البخاريُّ يف  )٢(
جل القضاء?   , )٢/٨٨٢(» امع بيان العلم وفضلهـج«رب يف ـن عبد الـوأخرجه اب, )الرّ

 ).٥/٢٩١(» تغليق التعليق«وابنُ حجر يف 
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األجرينِ  أنّ املجتهدَ من العلامءِ يدورُ يف اجتهادِهِ بنيملسو هيلع هللا ىلص وقد بنيّ النّبيُّ 
; إنْ أصابَ فلهُ أجران , وأجرُ : واألجرِ , وإنْ أخطأَ أجرُ اجتهادِهِ فله  إصابتِهِ

; ففي الصحيحني عن عبد اهللا بن  , وهو معذورٌ يف خطئِهِ هِ أجرٌ عىل اجتهادِ
مَ «: يقول ملسو هيلع هللا ىلص ولَ اهللاـأنّه سمع رس ¶اص ـن العـعمرو ب كَ ا حَ إِذَ

لَ  طَأَ فَ مَّ أَخْ دَ ثُ تَهَ اجْ مَ فَ كَ ا حَ إِذَ , وَ انِ رَ هُ أَجْ لَ ابَ فَ مَّ أَصَ دَ ثُ تَهَ اجْ اكِمُ فَ هُ احلَ
رٌ   . )١(»أَجْ

, وإنّام هو مأمورٌ ببذلِ  وذلك ألنّ املجتهدَ ليس مأموراً بإصابةِ احلقِّ
; فإنْ أخطأه فال إثمَ عليه; قال  عيِّ اإلمامُ الوسعِ يف طلبِ احلكمِ الرشّ

; ألنّ «: ♫اخلطايبُّ  إنّام يُؤجرُ املخطِئُ عىل اجتهادِه يف طلبِ احلقِّ
, وال يُؤجرُ  ه عبادةٌ  .)٢(»عىل اخلطأ; بل يُوضع عنه اإلثمُ فقطاجتهادَ

سِ األعذارِ للمخالفِ من  , وتلمّ وهذا احلديثُ أصلٌ يف أدبِ االختالفِ
, بل له  املجتهدين; إذ إنّ اخلالفَ الذي وقع منهم مل يكن عن قصدٍ ورغبةٍ
أسبابٌ كثريةٌ أدّتْ إىل تباينِ اآلراءِ واالجتهاداتِ يف املسائلِ والنّوازلِ 

ها شيخُ اإلسالمِ املبحو  ♫تيمية  ابنُ  ثة, وتلكم األسبابُ أشار إىل بعضِ
                                        

 ).١٧١٦ح(, ومسلم )٦٩١٩ح(أخرجه البخاري  )١(
نن  )٢(   ).٤/١٤٩(معامل السّ
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عضِ يف معرضِ حديثِه عن األسبابِ الّتي دعتِ العلامءَ إىل خمالفةِ ب
ها :ومجيعُ األعذارِ ثالثةُ أصنافٍ «: النّصوصِ بقوله عدمُ اعتقادِه أنّ  :أحدُ

هُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنّبيَّ  . عدمُ اعتقادِه إرادةَ تلك املسألةِ بذلك القولِ  :الثّاين. قالَ
ه أنّ ذلك احلكمَ منسوخٌ  :الثّالثُ  عُ إىل . اعتقادُ وهذه األعذارُ الثالثةُ تتفرّ

دةٍ   .)١(»أسبابٍ متعدّ
هُ  ;وبناءً عىل هذا   فإنّ املجتهد يف املسائلِ العلميّةِ ال جيوزُ عيبُه أو ذمُّ

 ما ثبت يف الصحيحني عن ابنِ عمر: ذلكالتّشنيعُ عليه, واألصلُ يف أو  
الَ النَّبِيُّ « : قال ¶ ابِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ زَ مَ األَحْ وْ َ إِالَّ ال يُصَ : يَ دٌ الْعَرصْ َّ أَحَ يفِ  لِّنيَ

مْ  هُ الَ بَعْضُ قَ يقِ فَ َ يفِ الطَّرِ مْ الْعَرصْ هُ كَ بَعْضُ رَ أَدْ ; فَ ظَةَ يْ رَ نِي قُ تَّى : بَ يلِّ حَ ال نُصَ
ا أْتِيَهَ مْ . نَ هُ الَ بَعْضُ قَ لِكَ لِلنَّبِيِّ : وَ كِرَ ذَ ذُ ; فَ لِكَ نَّا ذَ دْ مِ رِ ْ يُ يلِّ ملَ مْ ملسو هيلع هللا ىلصبَلْ نُصَ لَ ; فَ

مْ  نْهُ ا مِ دً احِ نِّفْ وَ عَ  .)٢(» يُ
ةِ عىل اختالفِ مذاهبهم يف إعذارِ  ومن هنا تواترتْ كلامتُ العلامءِ واألئمّ

, وتـفِ يف مسائلِ االجتهـاملخال ه ـتضليلِ  نـالً عـركِ التّشنيعِ عليه; فضـادِ
هبيُّ اإلمامُ أو تبديعِه; فقال  هِ هاجت أخطأَ يف نولو أنّ كلَّ م«: ♫الذّ ادِ

                                        
ة األعالم« )١(   ).٩ص(» رفع املالم عن األئمّ
 ).١٧٧٠ح(, ومسلم )٩٠٤ح(أخرجه البخاري   )٢(
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, و− ةِ إِيامنِهِ يهِ مع صحَّ خِّ باعِ احلقِّ التَوَ لَّ من يسلَمُ  −تِّ , لقَ عناهُ , وبدَّ درناهُ أَهْ
نامن األئ عَ ةِ مَ  . )١(»مَّ

, ويتَك«: وقال أيضاً  ونَ مُ ما زالَ العلامءُ خيتلفُ ُ يف لَّ ِ العاملِ هِ باجته  العاملِ , ادِ
لٌّ منه , ومن عم معذُ وكُ ورٌ دَ ورٌ مأجُ رَ  أو انَ ورٌ خَ  . )٢(»قَ اإلمجاعَ فهو مأزُ

عِ والواقعِ يعلمُ «: ♫امُ ابنُ القيّم وقال اإلم قطعاً  ومن له علمٌ بالرشّ
, وهو من  أنّ الرجلَ اجلليلَ الّذي له يف اإلسالمِ قدمٌ صالحٌ وآثارٌ حسنةٌ

لةُ هو فيها معذورٌ  , قد تكون منه اهلفوةُ والزّ بل  ,اإلسالمِ وأهلِه بمكانٍ
درَ مكانتُه وإمام تُه مأجورٌ الجتهادِه; فال جيوزُ أن يتّبعَ فيها, وال جيوزُ أن هتُ

 .)٣(»ومنزلتُه يف قلوبِ املسلمنيَ 
اطبيُّ اإلمامُ وقال  ةِ العاملِ  ♫ الشّ ال ينبغي «: عند الكالمِ عن زلّ

نتقصَ من  ,أن ينسبَ صاحبُها إىل التّقصريِ  وال أن يشنّعَ عليه هبا, وال يُ
; فإنّ هذا كلَّه خالفُ ما  أجلِها, أو يعتقدَ فيه اإلقدامُ عىل املخالفةِ بحتاً

تبتُه يف الدِّ   . )٤(»ينِ تقتيض رُ
                                        

  ).١٤/٣٧٧(» سري أعالم النّبالء« )١(
  ).١٩/٣٢٨(» سري أعالم النّبالء« )٢(
  ).٣/٣٢٠(» إعالم املوقّعني« )٣(
  ).١٧١−٤/١٧٠(» املوافقات« )٤(
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, «: ♫ احلنفيُّ  زِّ أيب العِ  وقال ابنُ  والقولُ قد يكون خمالفاً للنّصِّ
; فإنّ املخالفةَ بتأويلٍ  ; وذلك وقائلُه معذورٌ مل يسلمْ منها أحدٌ من أهلِ العلمِ

 .)١(»اجتهادِه  فصاحبُه مغفورٌ له; حلصولِه عنِ  − وإنْ كان فاسداً − التّأويلُ 
ه من العوامِّ  وينبغي أن يعلم أنّ اإلعذارَ إنّام هو للعاملِ املجتهدِ ال لغريِ

, ويغرتونَ بام صِّ نَ وأدعياءِ العلمِ الذين يُ  هم مفتنيَ حيفظون من بون أنفسَ
, ثم يقودهم الغرورُ إىل خمالفةِ الفقهاءِ املجتهدين, والعلامءِ  النّصوصِ
هم  وا االجتهادَ فإنّه ليس هلم ذلك; الفتقارِ بانيّني; فإنّ أولئك وإن زعمُ الرّ

ابق يف إثابةِ املجتهدِ املخطئِ −ألدواتِه, وقد قال اخلطّايبُّ  بعد كالمه السّ
, وهذا فيمن «: −عىل اجتهادِه كان من املجتهدين جامعاً آللةِ االجتهادِ

; فأمَّ  , وبوجوهِ القياسِ ا من مل يكن حمال لالجتهادِ فهو عارفاً باألصولِ
; بدليل  ; بل خيافُ عليه أعظمَ الوزرِ , وال يعذرُ باخلطأ يف احلكمِ متكلِّفٌ

, واحدٌ يف : القُضاةُ ثَالثةٌ « :قالملسو هيلع هللا ىلص حديث ابن بريدة عن أبيه عن النبي  اجلنّةِ
نّ  ي يفِ اجلَ ا الّذِ ,واثنانِ يف النّار; أمّ جلٌ عرفَ احلقَّ فقىضَ بهِ ورجلٌ عرفَ  ةِ فرَ

, كمِ و يف النّارِ  احلقَّ فجارَ يفِ احلُ  . )٢(»»ورجلٌ قىضَ للنّاسِ عىل جهلٍ فهُ
                                        

  ).٢٩ص(» االتّباع« )١(
نن« )٢(  ,)١٣٢٢ح(, والرتمذي )٣٥٧٥ح(واحلديث أخرجه أبو داود ). ٤/١٤٩(» معامل السّ

ه)٢٣١٥ح(وابن ماجـه  حـه احلاكـم وغريُ ـن » البدر املنري«: انظر. , وصحّ البن امللقّ
  ).٢/٩٣٩(, )١/٤٠(للعراقيّ » ختريج أحاديث اإلحياء«, و)٩/٥٥٢(



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

− ٤٣ − 

جلِ الّذي أصابتْهُ جنابةٌ يف : ويشهدُ هلذا الّذي ذكره اخلطّايبُّ  قصةُ الرّ
ه; فسأل أصحا سفرٍ وكان قد جَّ يف رأسِ خصةً يف : بَهشُ هل جيدون له رُ

مِ التي ; : فقالوا ?مُّ ; فاغتسل فامتَ , وأنت تقدرُ عىل املاءِ ما نجدُ لك رخصةً
تِهِ النّبيُّ فأُ  ; أَالَ قَ «: فقالَ  ملسو هيلع هللا ىلصخربَ بقصّ مُ اهللاُ تَلَهُ وا;  تَلُوهُ قَ لَمُ عْ ْ يَ أَلُوا إِذْ ملَ سَ

الُ  ؤَ اءُ الْعِيِّ السُّ فَ امَ شِ إِنَّ  . )١(»فَ
مةُ قال    ذمُّ : األوىل«: يف ذكر فوائدِ هذا احلديثِ  ♫العينيُّ العالّ

; وهلذا قد عاهبم به  ;− عليه السالم− الفتو بغري علمٍ بأنْ  , وأحلقَ هبم الوعيدَ
ةً له تَلَ  . )٢(»دعا عليهم, وجعلَهم يف اإلثمِ قَ

; وهلذا يقولُ    لٍ كالفتو بغري علمٍ يذمُّ صاحبُهُ اإلمامُ واالجتهادُ بغريِ تأهُّ
يعةِ رضبان«: ♫الشاطبيُّ  مها: االجتهادُ الواقعُ يف الرشّ االجتهادُ  :أحدُ

; وهو وا بمعرفةِ ما يفتقرُ : املعتربُ رشعاً الصادرُ عن أهلِه الّذين اضطّلعُ
ن ليس بعارفٍ بام يفتقرُ : غريُ املعترب; وهو :والثّاين. االجتهادُ إليه الصادرُ عمّ

, وخبطٌ يف  ي واألغراضِ دِ التّشهِ االجتهادُ إليه; ألنّ حقيقتَه أنّه رأيٌ بمجرّ
, واتِّ  اميةٍ  . )٣(»عٌ للهو باعَ

                                        
 ).١٣٦ح (البن حجر » بلوغ املرام«بسند فيه ضعف; كام يف ) ٣٣٦ح(أخرجه أبو داود  )١(

  ).٤١ص(» رفع املالم«: وانظر
  ).٢/١٥٣(» أيب داود  رشح«  )٢(
  ).٤/١٦٧(» املوافقات« )٣(
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, أو    ختطئةِ  والتّأكيدُ عىل مسألةِ إعذارِ املخالفِ ال يعني املنعَ من مناقشتِهِ
; نصحاً له, وقياماً بواجبِ األمانةِ  , وأدبٍ عالٍ العلميّةِ  رأيِهِ بأسلوبٍ علميٍّ

; إذ إنّ ذلك  ةِ ؤالِ عنه من العامّ ةً عند السّ , وخاصّ هِ يف بيانِ اخلطأ يف كالمِ
اريِّ  أنّ  ◙يدخلُ يف النّصيحةِ الّتي ورد األمرُ هبا يف حديثِ متيمٍ الدّ

ةُ «: قالملسو هيلع هللا ىلص النّبيَّ  يحَ ينُ النَّصِ لْنَا. »الدِّ ? قَالَ : قُ ,«: ملَِنْ لِكِتَابِهِ , وَ ,  لِلّـهِ ولِهِ سُ لِرَ وَ
مْ  تِهِ امَّ عَ , وَ نيَ لِمِ ةِ املُسْ ألَئِمَّ  . )١(»وَ

; وهلذا ملْ يزلِ    كوت عن خطأ املخالفِ فال تالزمَ بني اإلعذارِ والسّ
هم بعضاً  , ويناقشُ بعضُ هم عىل بعضٍ يف املسائلِ العلميّةِ العلامءُ يردُّ بعضُ

قضيّة, ودون أن ترتتّبَ دون أنْ يفسدَ ذلك للودِّ −  يف املسائلِ اخلالفيّةِ 
; )دودِ كتب الرُّ (فت يف ذلك كتبٌ تعرفُ بـلِّ ; بل أُ −عليه فُرقةٌ أو عصبيّةٌ 

ىلَ «: ♫ هبيُّ قال الذَّ  م عَ هُ ضُ دُّ بَعْ رُ يثاً يَ دِ حَ يامً وَ دِ ءُ قَ لَامَ الَ العُ ا زَ مَ وَ
هُ العَ  قَّ لِكَ يتفَ بمثلِ ذَ ; وَ الِيفِ يفِ التَّوَ , وَ ثِ هُ بَعْضٍ يفِ البَحْ نُ لَ تتربهَ ُ, وَ املِ

 .)٢(»تُ الَ املشكِ 
; تعرف بـأُلّفتْ كتبٌ يف بيان آدابِ الرَّ : ومن أجل هذا   كتب (دِّ واملناقشةِ

, ويلتزمَ الرَّ ى ينضبط الرَّ ; وذلك حتَّ )آدابِ البحثِ واملناظرةِ  ادُّ دُّ بأصولِهِ

                                        
 ). ٩٥ح(أخرجه مسلم  )١(
 ). ٢٣/٤٩٩(» سري أعالم النبالء« )٢(
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, وحتفظَ للمردودِ عليه مكانتُه وحرمتُه, وال خيرجَ  هِ دُّ بصاحبِه عن بقواعدِ الرّ
; أو التّشنيعِ عليه ; فيقع يف جتريحِ املخالفِ  .أدبِ العلمِ الواجبِ

لف الصاحلني من الصحابةِ    بعدهم دررٌ من  نْ فمَ  ╚ويف سريِ السّ
هم البعض; مع رعايتِهم ألدبِ  ,  أخبارِ اختالفِهم, وردِّهم عىل بعضِ االختالفِ

تبتِ ـوحفظِهم حلرمتِ ه, ـوحبِّهم اخلريَ للمخالفِ ورمحتِهم ل   ه; فها هي ـه ورُ
 ╚تردُّ وتستدركُ عىل عددٍ من الصحابة  ▲أمُّ املؤمنني عائشة 
, وأدبٍ جمٍّ − يف مسائلَ خمتلفةٍ  ; حتّى صنّف يف ذلك بدرُ − بأسلوب راقٍ

ركيشُّ  ين الزّ هُ  ♫الدّ ته عائشةُ عىل  اإلجابةُ إليرادِ ما: (كتاباً سامّ كَ استدرَ
حابةِ   ).الصّ

ببكاءِ  يف مسألةِ تعذيبِ امليّتِ  ¶ردُّها عىل ابن عمر : ذلكومن   
; فعن هشامِ بنِ عروةَ عن أبيه قال ةَ «: أهلِهِ عليهِ ائِشَ نْدَ عَ كِرَ عِ لُ ابْنِ ـقَ ذُ وْ

مَ  الَتْ : رَ ـعُ ; فَقَ يْهِ لَ لِهِ عَ اءِ أَهْ بُ بِبُكَ حِ  :املَيِّتُ يُعَذَّ بْدِ ـرَ َنِ  مَ اهللاُ أَبَا عَ محْ ! الرَّ
; إِنَّ  ظْهُ ْفَ لَمْ حيَ يْئًا فَ عَ شَ مِ ولِ اهللاسَ سُ ىلَ رَ تْ عَ رَّ ونَ  امَ مَ بْكُ مْ يَ هُ ُودِيٍّ وَ ةُ هيَ نَازَ جَ

الَ  قَ يْهِ فَ لَ تُمْ « :عَ بُ  أَنْ هُ لَيُعَذَّ إِنَّ ونَ وَ بْكُ رَ اهللاُ «: ويف روايةٍ قالت. )١(» »تَ فَ غَ
َنِ  محْ بْدِ الرَّ ; ! ألَيبِ عَ طَأَ َ أَوْ أَخْ لَكِنَّهُ نَيسِ , وَ بْ ذِ ْ يَكْ هُ ملَ ا إِنَّ رَّ إأَمَ امَ مَ ولُ اهللا ِنَّ سُ  رَ

                                        
 ). ٢١٩٦ح(أخرجه مسلم  )١(
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الَ  ملسو هيلع هللا ىلص قَ ا فَ يْهَ لَ ى عَ بْكَ ةٍ يُ ُودِيَّ ىلَ هيَ ُمْ لَ «: عَ بُ يفِ إِهنَّ َا لَتُعَذَّ إِهنَّ ا, وَ يْهَ لَ ونَ عَ يَبْكُ
ا هَ ِ ربْ  . )١(»»قَ
بِ كذلك يف مسألةِ التّطيُّ  ¶ردُّها عىل ابنِ عمرَ : ومن ذلك أيضاً  

; فعن إبراهيم بن حممد بن املنترش عن أبيه بْدَ اهللا «: قال عند اإلحرامِ أَلْتُ عَ سَ
رَ  مَ الَ  ¶ابْنَ عُ ا; فَقَ مً ْرِ بِحُ حمُ تَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْ لِ يَ جُ نِ الرَّ بُّ أَنْ : عَ ا أُحِ مَ

خُ  ا أَنْضَ مً ْرِ بِحَ حمُ لِكَ  )٢(أُصْ لَ ذَ نْ أَنْ أَفْعَ َّ مِ بُّ إِيلَ انٍ أَحَ طِرَ َ بِقَ . طِيبًا; ألَنْ أَطَّيلِ
ةَ  ائِشَ ىلَ عَ لْتُ عَ خَ رَ قَ  ▲فَدَ مَ َا أَنَّ ابْنَ عُ هتُ ْ ربَ بِحَ : الَ فَأَخْ بُّ أَنْ أُصْ ا أُحِ مَ

 َ خُ طِيبًا; ألَ ا أَنْضَ مً ْرِ َ حمُ لِكَ نْ أَطَّيلِ لَ ذَ نْ أَنْ أَفْعَ َّ مِ بُّ إِيلَ انٍ أَحَ طِرَ الَتْ .  بِقَ فَقَ
ةُ  ائِشَ ولَ اهللا : عَ سُ هِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَـا طَيَّبْتُ رَ امِ ـرَ نْدَ إِحْ ائِهِ  ,عِ بَحَ ثُمَّ  ,ثُمَّ طَافَ يفِ نِسَ أَصْ
ا مً ْرِ َنِ «: ظـي لفـ, وف)٣(»حمُ محْ بْدِ الرَّ ا عَ مُ اهللاُ أَبَ حَ رْ ولَ ! يَ سُ يِّبُ رَ نْتُ أُطَ  هللا كُ

                                        
مذي  )١(   وإنكارُ عائشةَ لقولِ . »حديث حسن صحيح«: , وقال)١٠٠٦ح(أخرجه الرتّ

ابنِ عمر قد ثبت عنه وعن ها; وقولُ كان بناءً عىل ما انتهى إىل علمِ  ¶ابنِ عمر  
ه إىل النبيّ  −يف الصحيحني وغريمها−غريه من الصحابة  , وانظر توجيه العلامء, ملسو هيلع هللا ىلصرفعُ
 ).١٥٦−٣/١٥٤(البن حجر » فتح الباري«: وبياهنم ملعناه يف

; ومها متقاربان )ينضحُ (وضبطه بعضهم باحلاء املهملة . تفورُ منّي رائحةُ الطّيبِ : يعني )٢(
 ). ٨/١٠٢(للنّوويّ » رشح مسلم«: نظرا. يف املعنى

 ). ٣٠٩٦ح(أخرجه مسلم  )٣(
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خُ طِيبًاملسو هيلع هللا ىلص  ا يَنْضَ مً ْرِ بِحُ حمُ , ثُمَّ يُصْ ائِهِ ىلَ نِسَ يَطُوفُ عَ  .)١(»فَ
; فعن  ¶وردَّ أيبُّ بن كعبٍ عىل ابنِ مسعودٍ  قولَه يف ليلةِ القدرِ

بيشٍ قال لْتُ «: زرِّ بن حُ قُ بٍ فَ عْ نَ كَ َّ بْ أَلْتُ أُيبَ ودٍ : سَ عُ سْ نَ مَ اكَ ابْ إِنَّ أَخَ
ولُ  قُ رِ : يَ دْ قَ ةَ الْ يْلَ بْ لَ لَ يُصِ َوْ مِ احلْ قُ نْ يَ الَ . مَ قَ هُ اهللاُ :فَ َ محِ تَّكِلَ ! رَ ادَ أَنْ الَ يَ أَرَ

دْ ; النَّاسُ  هُ قَ ا إِنَّ انَ  أَمَ ضَ مَ َا يف رَ لِمَ أَهنَّ رِ  ,عَ اخِ ِ األَوَ َا يف الْعَرشْ أَهنَّ ةُ  ,وَ َا لَيْلَ أَهنَّ وَ
ينَ  ِ عِرشْ بْعٍ وَ َنِ « : ويف روايةٍ قال. )٢(»سَ محْ بْدِ الرَّ رُ اهللاُ أليبِ عَ فِ غْ لِمَ  !يَ دْ عَ لَقَ

انَ  ضَ مَ نْ رَ رِ مِ اخِ ةِ األَوَ َ َا يفِ الْعَرشْ ةُ  ,أَهنَّ َا لَيْلَ أَهنَّ ادَ  وَ لَكِنَّهُ أَرَ , وَ ينَ ِ عِرشْ بْعٍ وَ سَ
تَّكِلَ النَّاسُ   . )٣(»أن ال يَ

ثُ أنّ  ╚ىل أنسٍ ـعمر ع دُ اهللا بنُ ـوردَّ عب حني ذُكر له أنّه حيدِّ

                                        
 ). ٢٦٤ح(أخرجه البخاري  )١(
 ).  ٢٨٣٤ح(أخرجه مسلم ) ٢(

حابة        ا ليلة سبع وعرشين هو أحد األقوال املرويّة عن الصّ , ╚ وقولُ أيبّ بن كعب أهنّ
ابع والعرشين;  د بليلة السّ ا ال تتحدّ ومن بعدهم يف حتديد ليلة القدر, ولعلّ األقرب أهنّ

حه احلافظُ ابنُ حجرٍ يف  لة بني اللّيايل الوتر; كام رجّ ) ٤/٢٦٦( )فتح الباري(بل هي متنقّ
ه; حيث قال احلافظ ا تنتقل «: وغريُ ا يف وتر من العرش األخري, وأهنّ وأرجحها كلّها أهنّ

لت أدلّة هذا القول يف مقايل» يفهم من أحاديث هذا البابكام فضل العرش : (, وقد فصّ
 ).موقع إدارة اإلفتاء(; فانظره عىل )األواخر وليلة القدر

 .»حديث حسن صحيح«: , وقال)٣٣٥١ح(أخرجه الرتمذي  )٣(



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

− ٤٨ − 

; فقال ابنُ عمرَ ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  مرةِ واحلجِّ لَ  !يرحمُ اهللاُ أَنَساً «: لَبَّى بالعُ هِ   وَ
ا وأخطأ: أي− هَ لْ , !أنسٌ  −سَ نا مع رسولِ اهللاوهَ ;  إالَّ ملسو هيلع هللا ىلص  خرجْ اجاً حجّ

نا أن نجعلَها عمرةً إالَّ فلامّ قدمن رَ  .)١(» منْ كان معه هديٌ  ا أمَ
;  فتواه فيمن ترك رميَ  − رمحهام اهللا تعاىل− وردَّ جماهدٌ عىل طاوس حصاةٍ

ئل طاوس عن رجلٍ ترك من رميِ اجلامرِ : فعن ابن أيب نجيح قال ;  سُ صاةً حَ
, وربّام قال: فقال ; فقال جماهد: يُطعمُ لقمةً ا عَ : مترةً مُ اهللاُ أَبَ حَ رْ محَنِ بيَ  !دِ الرَّ
ةِ مع احلجَّ  نَ عنا مِ جَ رَ : عداً قالسَ  إنَّ  ?اصٍ قَّ عدُ بن أيب وَ سَ  الَ ا قَ عْ مَ سمَ يَ  أمل

نا يقولُ  ,ملسو هيلع هللا ىلصرسولِ اهللا  نا يقولُ صَ بعِ حَ سَ يتُ بِ مَ رَ : وبعضُ , وبعضُ يتُ مَ رَ : ياتٍ
; فَ سِ بِ  نا عىل بَ بْ بَ عِ م يَ لَ تٍّ , وربَّ عضُ   ذا,  هَ ىلَ ذا عَ هَ  بْ عِ م يَ لَ فَ : ام قالعضٍ

 .)٢(»ذا هَ ىلَ ذا عَ ال هَ وَ 
, قال ورو العباسُ بنُ    كـنتُ عند أمحدَ بنِ «: عبدِ العظيم العنربيُّ

, قال حنبلٍ وجاءه عيلُّ بنُ املدينيِّ  هادةِ : راكباً عىل دابّةٍ يعني − فتناظرا يف الشّ
ين , − باجلنّة للمبرشّ فاءٌ فتُ أن يقعَ بينهام جَ ام حتّى خِ , وارتفعتْ أصواهتُ

; فلامّ أراد عيلٌّ االنرصافَ  ـدفعُ أبَى ويَ , وعيلٌّ يَ  وكـان أمحدُ يـر الشهادةَ
                                        

  ., وإسناده صحيح)٧٩/ ٢(أخرجه أمحد  )١(
نن «أخرجه البيهقيُّ يف  )٢( األحاديث «, والضياءُ املقديسُّ يف )٥/١٤٩(» الكربالسّ

  ., واللفظ له)٢٤٤/ ٣(» املختارة
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 .)١(»قام أمحدُ فأخذَ بركابِه
نلُ ـاألصي جُ ـذا املنهـفه دِّ عىل حُ يف الرَّ ـا الصالـالّذي كان عليه سلفُ

, والتامسِ العذرِ له, وحسنِ األدبِ يف التّعاملِ  املخالفِ يف املسائلِ العلميّةِ
, هو الّذي جيبُ علينا أن نلتزمَ به يف هذا الزمان: معه, وتركِ التّشنيعِ عليهِ 

ه الطيّب دِّ آثارُ وام; حتّى يرتتّبَ عىل الرَّ , وعىل الدَّ جوع إىل احلقِّ ةُ من الرّ
, والتّناكرِ الّذي ال ه السيّئةُ من الفرقةِ , وتُنفى عنه آثارُ داعيَ  واالجتامعِ عليهِ

 . إليهِ 
د وعىل آله وصحبه, وسلّم  واهللا أعلم, وصىلّ اهللا عىل نبيّنا حممّ

 

                                        
 ).٩٦٨/ ٢(» جامع بيان العلم وفضله«أخرجه ابنُ عبد الرب يف ) ١(
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@ @
@ @
@ @
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@ @
                                                               

 الوهاب سامل أمحد عبد .أ/بقلم     

 وحده ال رشيك له ويل وأشهد أن ال إله إال اهللا ,احلمد هللا رب العاملني
صىل اهللا عليه وعىل آله الطيبني  ,األمني هعبد اً وأشهد أن حممد, الصاحلني

 . ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين, امليامني وعىل أصحابه الغرِّ  ,اهرينالط
, جليلة القدر, قاعدةٌ عظيمة الشأن  :)اخلروج من اخلالف مستحب(

نا ئفقهانصَّ عليها كثري من , الغراءعالية املنزلة بني قواعد هذه الرشيعة 
: ♫حتى قال اإلمام تاج الدين السبكي , رمحهم اهللا يف كتب القواعد

ا « ومن القواعد ما اشتهر يف كالم كثريٍ من األئمة ويكاد حيسبه الفقيه جممعً
 . )١(»أنَّ اخلروج من اخلالف أوىل وأفضل : عليه

                                        
 )  .١/١٢٧( −بترصف−البن السبكي » األشباه والنظائر« )١(
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 ,بهاتواجتناب الشُّ  ,ينذلك ألن مبناها عىل الورع واالحتياط يف الدِّ 
دينه  مما يرتتب عليه سالمة املرء يف, ة واخلروج من العهدة مَّ وطلب براءة الذِّ 

ل ـيص, اـنيف يف ديننودرب مُ , وذلكم أصل عظيم يف رشعنا, هـوعرض
يقول الشاطبي . والراحة واالطمئنان, ك السعادة واألمانرْ بممتطيه إىل دَ 

ز مما عسى ة عىل االحتياط واألخذ باحلزم والتحرُّ والرشيعة مبنيَّ «: ♫
, فإذا كان هذا معلوماً عىل اجلمل , ة والتفصيلأن يكون طريقاً إىل مفسدةٍ
 . )١(»فليس العمل عليه ببدع يف الرشيعة, بل هو أصل من أصوهلا

الف رالقولُ بأنَّ اخلُ « : ♫ويقول تاج الدين السبكي    وجَ من اخلِ
, ثابتٌ من حيث العُموم, و اطتامده من الورع املاعأفضلُ  . )٢(»لوب رشعً

 ,الرشعيةاألخذ باألحوط يف األحكام  :واخلروج من اخلالف معناه  
 حتريمه, وفعـل مـا اختلفوا يف ا اختلف العلامء يفـم برتكون ذلك ـويك

 .)٣(وجوبه
فال شك أن صالةً اتفق األئمة عىل صحتها أوىل من صالةٍ قال اجلمهور  

مستحب  فتجديد صاحب سلس البول للوضوء عند كل صالةٍ  ;ببطالهنا
                                        

 ).٦/١١٩(» املوافقات« )١(
 )  .١/١٢٨(البن السبكي » األشباه والنظائر« )٢(
 )  .٢/١٢٧(للزركيش » املنثور يف القواعد«: انظر )٣(
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 :فاألوىل, حال اجلمع بينام هو واجب عند غريهم إال يف , عند املالكية 
 . )١(وهو جتديد الوضوء, اخلروج من اخلالف باألخذ باألحوط يف هذا 

م بعض العلامء   − وغريمها ,والقرايف ,كالعز بن عبد السالم−وقد قسَّ
 :)٢(اخلروج من اخلالف إىل أقسام

أو يف الكراهة  ,أن يكون اخلالف يف التحريم واإلباحة :القسم األول  
 .فاخلروج من اخلالف باالجتناب أفضل واإلباحة;

فاخلروج من  ;يف اإلباحة والوجوب يكون اخلالفأن  :القسم الثاين  
 .أفضل اخلالف بالفعل مع اعتقاد الوجوب حتى جيزئ عن الواجب

فاخلروج  ;أن يكون اخلالف يف االستحباب واحلرمة :القسم الثالث  
 .من اخلالف بالرتك أفضل

فاخلروج من  ;أن يكون اخلالف يف الكراهة والوجوب :القسم الرابع  
وفعل املكروه , حذراً من العقاب يف ترك الواجب ;اخلالف بالفعل أفضل

 .هال يرضُّ 
الوجوب والتحريم; فاخلروج أن يكون اخلالف يف : القسم اخلامس  

                                        
 .)٣٣ص(لعيل الشحود » ف الفقهاءاخلالصة يف أسباب اختال«: انظر )١(
» الفروق«; )١/٢٦٦(للعز بن عبدالسالم » قواعد األحكام يف مصالح األنام«: انظر )٢(

 ) .٢/١٢٨(» املنثور يف القواعد« ,)٣٦٩,  ٤/٣٦٨(للقرايف 
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من اخلالف باملنع أفضل; كاخلالف بني احلنفية واحلنابلة يف مسألة قرص 
; فاحلنفية يوجبون عليه ذلك كغريه من  الصالة ملن كان سفره دائامً

مون عليه القرص إن كان أهله معه, أو مل يكن حرِّ املسافرين, أما احلنابلة فيُ 
 .)١(له أهل, وليس له نية اإلقامة ببلد

ه عليه نبَّ ) اخلروج من اخلالف ورعاً واحتياطاً (وهذا األصل العظيم 
ٌ (: ا قالملَّ ملسو هيلع هللا ىلص  بيُّ النَّ  امُ بَنيِّ رَ احلَ ٌ وَ اللُ بَنيِّ ا  ,احلَ هَ لَمُ عْ اتٌ ال يَ بَّهَ شَ امَ مُ يْنَهُ بَ وَ

نْ النَّاسِ  ثِريٌ مِ نِ  ;كَ مَ هِ  فَ ضِ رْ عِ ينِهِ وَ أَ لِدِ َ تَربْ اتِ اسْ بَّهَ عَ يفِ  ,اتَّقَى املُشَ قَ نْ وَ مَ وَ
هُ  اقِعَ وَ كُ أَنْ يُ ى يُوشِ مَ لَ احلِْ وْ ى حَ عَ رْ اعٍ يَ رَ اتِ كَ بُهَ لِكٍ  ,الشُّ لِّ مَ إِنَّ لِكُ أَال وَ

ًى هُ  ,محِ مُ َارِ هِ حمَ ضِ َى اهللا يفِ أَرْ تْ  ,أَال إِنَّ محِ لَحَ ا صَ ةً إِذَ غَ ضْ دِ مُ سَ إِنَّ يفِ اجلَ أَال وَ
هُ  لُّ دُ كُ سَ لَحَ اجلَ هُ  ,صَ لُّ دُ كُ سَ دَ اجلَ تْ فَسَ دَ ا فَسَ إِذَ هِ  أَال ,وَ لْبُ  يَ وَ  .)٢( )الْقَ

التي رواها عة مْ يف قصة ولد زَ  كام, يف كثري من املواطن  ملسو هيلع هللا ىلصبل وأعمله  
ا قالت ▲ةَ عن عائش ومسلمٌ  البخاريُّ اإلمامان  عْدُ بْنُ ( :أهنَّ مَ سَ تَصَ اخْ

المٍ  ةَ يفِ غُ عَ مْ بْدُ بْنُ زَ عَ قَّاصٍ وَ دٌ  ;أَيبِ وَ عْ الَ سَ قَ ي  :فَ ولَ اهللا ابْنُ أَخِ سُ ا يَا رَ ذَ هَ
هِ  بَهِ نُهُ انْظُرْ إِىلَ شَ هُ ابْ َّ أَنَّ دَ إِيلَ هِ قَّاصٍ عَ تْبَةُ بْنُ أَيبِ وَ ةَ , عُ عَ مْ بْدُ بْنُ زَ الَ عَ قَ ا : وَ ذَ هَ

لِ ـي يَ ـأَخِ  ولَ اهللا وُ سُ ىلَ فِ ـا رَ اشِ أَ ـدَ عَ تِهِ بـِرَ لِيدَ نْ وَ تَه−ي مِ نَظَ  −يعني أَمَ   رَ ـفَ
                                        

 ).١/٥١٤(للبهويت » كشاف القناع«, )٢/١٣٥(» حاشية ابن عابدين«: انظر )١(
 ., واللفظ للبخاري)١٥٩٩ح(, ومسلم )٥٢ح(رواه البخاري  )٢(
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ولُ  سُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  رَ تْبَةَ فَ يِّنًا بِعُ ا بَ بَهً أَ شَ هِ فَرَ بَهِ بْدَ  :إِىلَ شَ ا عَ وَ لَكَ يَ ةَ  هُ عَ مْ , بْنَ زَ
رُ  جَ رِ احلَ لِلْعَاهِ اشِ وَ رَ لَدُ لِلْفِ ةُ بِنْتَ  − مجْ يعني الرَّ − الْوَ دَ وْ نْهُ يَا سَ بِي مِ تَجِ احْ وَ

ةَ  عَ مْ ةُ  ;زَ دَ وْ هُ سَ لَمْ تَرَ طُّ  فَ  .)١( )قَ
لد وأنَّه أخوه من أبيه, حكم لعبد بن زمعة بالولد  ملسو هيلع هللا ىلصفمع أنه  ; ألنه وُ
الولد لكن ملَّا كان هذا , أختاً له ▲ ومن ثمَّ تصبح سودةُ , عىل فراشه

تَنَازع تْبةملسو هيلع هللا ىلص  بيُّ ووجد النَّ  ,عليه اً مُ بَهاً بعُ ومن , فاحتمل أن يكون ابنه ,فيه شَ
 باالحتجاب منه; ملسو هيلع هللا ىلصحينئذٍ أمرها , أجنبيةً عنه ▲ثمَّ تكون سودة 

 .)٢(احتياطاً وخروجاً من اخلالف
ضاءُ ب«: ♫ يقول اإلمام ابن العريب اجالقَ قالرَّ ك عُ طحِ ال يَ  مَ حُ

يةِ بل جيبُ الكالب وحرجامل طلِّ ; لقولهِ عليه الصالة  فُ عَ عليه بحسب مرتبتِهِ
اشِ ( :والسالم رَ فِ لَدُ لِلْ رُ الْوَ جَ رِ احلَ اهِ عَ لِلْ ةُ  ,وَ دَ وْ ا سَ نْهُ يَ بِي مِ تَجِ احْ  . )٣(»)وَ

قبةَ ب ابِ  :◙رثِ ااحل نوكام يف حديث عُ نَةً ألَيبِ إِهَ جَ ابْ وَّ زَ هُ تَ أَنَّ
يزٍ ا زِ نِ عَ الَتْ  ,بْ قَ أَةٌ فَ رَ تْهُ امْ أَتَ جَ  :فَ وَّ زَ تِي تَ الَّ بَةَ وَ قْ تُ عُ عْ ضَ دْ أَرْ َا  ,إِينِّ قَ الَ هلَ قَ فَ

بَةُ  قْ تِنِي: عُ ْ ربَ ال أَخْ تِنِي وَ عْ ضَ لَمُ أَنَّكِ أَرْ ا أَعْ ولِ اهللا  ,مَ سُ كِبَ إِىلَ رَ ينَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصفَرَ بِاملَدِ
                                        

 ., واللفظ للبخاري)١٤٥٧ح(, ومسلم )٢١٠٥ح(رواه البخاري ) ١(
 ).٤/٢٩٣(البن حجر » فتح الباري«: انظر  )٢(
 )  .١٠/١٦٥(للشاطبي » املوافقات«: انظر )٣(
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هُ  أَلَ ولُ اهللا  ;فَسَ سُ الَ رَ قَ دْ قِيلَ ( :ملسو هيلع هللا ىلصفَ قَ يْفَ وَ بَةُ  ,)?كَ قْ ا عُ هَ قَ ارَ فَ تْ  ,فَ حَ نَكَ وَ
هُ  َ ريْ ا غَ جً وْ  .)١(زَ

ر بأنَّ عيُش فإنَّه) كيف وقد قيل?(قوله « :♫ يقول احلافظ ابن حجر
ام, فاحتملَ أنْ ل قول املجأل  كانامراق امرأته إنَّ هُ بِفرَ مْ أَ  ا أرضعتهُ رأة إهنَّ

هُ  رَ ام, فأمَ ا فريتَكب احلَرَ راقِها احتياطًا عىل قولبيكون صحيحً   .)٢(»األكثر فِ
وتنبيه عىل , وتطبيق هلا وإعامل , ويف هذا تأصيل هلذه القاعدة اجلليلة 

الرباءة  وطلب ,روب الورع واالحتياطمن دُ  ربٌ اخلروج من اخلالف دَ  أنَّ 
  .المة يف الدينوالسَّ 
ا يف كثري من ـدة وطبَّقوهـذه القاعـا رمحهم اهللا هـل فقهاؤنـد أعمـوق

 : ومن ذلك, املسائل املختلف فيها
أما , عند الشافعية جتديد املاء ملسح األذنني سنَّة من سنن الوضوء −

, بام بقي بعد مسح الرأسمسح األذنني السنة تتحقق بفإن  :عند احلنفية
خالف  ومع ذلك قال احلنفية بأولوية جتديد املاء ملسح األذنني; خروجاً من

 . )٣(ة التجديدنيَّ من قال بسُ 
                                        

 ) .٨٨ح(رواه البخاري  )١(
 ) .٤/٣٩٢(» فتح الباري« )٢(
 ) .  ١/١٣١(» حاشية ابن عابدين«, )١/٦٠(للرشبيني » مغني املحتاج«: انظر )٣(
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  ول ـوب إذا أصابه بـدن أو الثـالب لـب غسـستحي :عنـد املالكية −
ث من حيوان مباح األكل  وْ خروجاً من  ;−مع قوهلم بطهارته−أو رَ

 .)١(خالف من قال بنجاسته
مع قوهلم −كره استعامل املاء الذي ولغ فيه الكلب ي: عند املالكية −

 .)٢(; خروجاً من خالف من قال بنجاسته−بطهارته
خروجاً  ;− مع قوهلم بطهارته−ستحب غسل املنيِّ ي :عند الشافعية −

 .)٣(من خالف من قال بنجاسته
أس باملسح ستحبي :عند الشافعية −  لك يف الطَّهارة, واستيعاب الرَّ  ;الدَّ

 .)٤(خروجاً من خالف من أوجب ذلك
نْ ت: عند الشافعية −  ; خروجاً مِ فِّ لف الصَّ خالف  كره صالة املْنفرد خَ

نْ أبطله  .)٥(مَ
                                        

 )  .٢/٢٤٩(للاموردي » احلاوي«, )١٣٣, ١/١٣٢(للحطاب » مواهب اجلليل«: انظر )١(
مراعاة اخلالف عند املالكية «, ) ١/٣٠٤(» احلاوي«, )١/١٠٣(» مواهب اجلليل«: انظر )٢(

 .)٣٠٢ص(ملحمد شقرون » وأثره يف الفروع الفقهية
 . )١٣٦ص(للسيوطي » األشباه والنظائر«: انظر )٣(
 .املصدر السابق : انظر )٤(
 ) .١٣٧ص(للسيوطي » األشباه والنظائر«: انظر )٥(
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مِ : (يكره قول املصيل: عند احلنابلة −  , وقوله )اهللا بِسْ عَ سبحان ( :إذا لُسِ
خروجاً من  −مع قوهلم بصحة الصالة− إذا رأ ما يعجبه يف الصالة  )اهللا

 .)١(خالف من أبطل الصالة بذلك
, مبارشة أعضاء السجود لألرضجيب عىل املصيل ال  :عند احلنابلة −

ر  وْ غري أهنم قالوا , عاممةٍ ونحو ذلك فال بأسفلو سجد عىل ثوب أو كَ
. )٢(بكراهة ذلك لغري عذر; خروجاً من خالف من قال بوجوب املبارشة

 .يف كتب الفروع الفقهية ةوأمثلة ذلك كثري
غري أنَّ اخلروج من اخلالف ليس عىل إطالقه, بل له ضوابط ورشوط 

اس, ـىل النـق عـالتضيي هـال يرتتب عىل إعامل ىـ; وذلك حتالفقهـاءا ـذكره
إيقاعهم يف احلـرج واملشقة, ومعلـوم أن دفـع املشقة ورفع احلرج مـن أو 

 : هي وهذه الرشوط القواعد العظيمة أيضاً يف رشيعتنا الغراء,
يقول اإلمام النووي  ;أَن ال يُوقع مراعاة اخلالف يف خالف آخر :األول
اخلالف إذا مل يلزم فإن العلامء متفقون عىل احلثِّ عىل اخلروج من «: ♫

نَّ من , أو وقوع يف خالف آخره إخالل بسُ تْر , )٣(»ةٍ لُ الوِ نْ ثَمَّ كان فَصْ بأن − ومِ
                                        

  ).١/١٩٦(» مغني املحتاج«, )١/٢١٠(للبهويت » راداترشح منتهى اإل«: انظر )١(
 ) .١٩٨, ١/١٩٧(» رشح منتهى اإلرادات«: انظر )٢(
 ).٢/٢٣(» رشح النووي عىل مسلم« )٣(
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وذلك بأن  ;أفضل من وصله − يأيت بالشفع منفصالً عن ركعة الوتر بتسليم
اع خالف احلنفية يف ذلك  يصل الشفع بركعة الوتر دون تسليم بينهام, ومل يُرَ

ِيز الوصلحيث قالوا بالوصل; أل نْ ال جيُ  .)١(نَّ من العلامء مَ
نَّ  :الثَّاينِ  الف سُ فْ  ;ةً ـةً ثابتـأَنْ ال خيُ نَّ رَ مَّ سُ نْ ثَ مِ    ,عُ اليدين يف الصالةـوَ

نْ قال بِإبطاله الصالة من احلنفية راعَ قول مَ  ملسو هيلع هللا ىلصألنه ثابت عن النبي  ;ومل يُ
 .من رواية نحو مخسني صحابياً 

اعَ ,  أن يكون مأخذ املخالف قوياً  :الثَّالِثُ  رَ نْ , فإن كان واهياً مل يُ مِ وَ
بَال بق يَ عليه; ومل يُ إنَّه  :يةالظاهرول ـثَمَّ كان الصوم يف السفر أفضل ملن قَوِ

  .)٢(ال يَصحُّ 
والضابط يف هذا أنَّ مأخذ املخالف «: ♫يقول العز بن عبد السالم 

  عد من الصواب فال نظر إليه وال التفات إن كان يف غاية الضعف والبُ 
  .)٣(»عليه 

; كام نُقل عن ابن رسيج من أن ال تؤدي مراعاته إىل خرق اإلمجاع: الرابع

                                        
 ).١/٦٦(للمرغيناين » اهلداية رشح البداية«: انظر) ١(
 ).٦/٢٤٧(البن حزم » املحىلّ «: انظر) ٢(
  )١/٢٦٧(» قواعد األحكام« )٣(
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ويفردمها  ,ويمسحهام مع الرأس, أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه: الشافعية
وان ـأو عض, ن الرأسـأو م, هـإهنام من الوج: الـاةً ملن قـمراع ;بالغسل
 .)١(إذ مل يقل أحد باجلمع ;فوقع يف خالف اإلمجاع, مستقالن

ال سيام إذا , فإذا مل يكن يشء من ذلك فيستحب اخلروج من اخلالف
وإن « :♫الم د السَّ ـبن عب زُّ ـول العـيق. د هللا ـادة تعبـكان فيه زي

دة يف سائر اخلالف بحيث ال يَ تقاربت األدلَّ  د قول املخالف كلَّ البُعْ , بْعُ
حذراً من كون الصواب مع  ;فهذا مما يُستحب اخلروج من اخلالف فيه

والرشع حيتاط لفعل الواجبات واملندوبات, كام حيتاط لرتك , اخلصم
  .)٢(»مات واملكروهات املحرَّ 

, إن اخلروج من اخلالف مع مراعاة رشوطه وضوابطه  :وختاماً نقول
ومطيَّة , طريق السالكنيفهو , بيَ طْ سلك مَ ومَ , ب جليلرْ ودَ , باب عظيم

ج, دن املتقني ـودي, احلنيـالص ه دار ـوملن وجل, ةـى ملن امتطاه السالمـيُرْ
  .السعادة

                                        
األشباه «, )٢٦٧, ١/٢٦٦(» قواعد األحكام يف مصالح األنام«: انظر هذه الرشوط يف )١(

األشباه «, )١٣ ,٢/١٣٠(» املنثور يف القواعد«وما بعدها, ) ١/١٢٨(للسبكي » والنظائر
 .)١٣٧(للسيوطي » والنظائر

 ).١/٢٦٧(» قواعد األحكام« )٢(
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وأن حيرشنا مع , نسأل اهللا الكريم بفضله ومنِّه أن يلحقنا بالصاحلني
وصلِّ اللهمَّ  ,إنه سبحانه ويل ذلك ومواله, وأن جيمعنا مع النبيني , املتقني

  .بارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوسلِّم وزد و
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@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

 
   أيمن حممد العمر. د/ بقلم                                                              

احلمد هللا رب العاملني, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, 
 دٍ حممَّ  ,إمام األولني واآلخرين والصالة والسالم عىلويل الصاحلني, 

 :وعىل آله وصحبه أمجعني, أما بعد
فقد اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن يكون االختالف بني البرش أمراً 

ولذا نجد أنه قد وقع يف هذه األمة إزاء مجلة من  ,حتميا وظاهرة طبيعية
نتيجة عوامل عدة تتعلق باختالف مدارك  ,القضايا واملسائل العلمية

 ., أو تفاوهتم يف االطالع عليهاأو اختالف األدلة ,املجتهدين وأفهامهم
د, وهو الذي يوافق وملا كان مجهور العلامء يرون أن احلق واحد ال يتعدَّ 

ح ما يغلب عىل قصد الشارع, فعىل املجتهد أن يبذل الوسع يف بلوغه, ويرجّ 
 إىل احلق, وإال أد تقصريه يف االجتهاد إىل جمانبة احلقظنه أنه األقرب 
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 .والوقوع يف اخلطأ الذي يوجب عىل غريه رده وإنكاره
ومما ال شك فيه أن اإلنكار عىل املخطئ أمر مرشوع يف ديننا, بقصد بيان 
بُّ عىل ما  احلق وإقامة العدل وميزان الرشع, ال سيام وأن هذا اإلنكار يَنصَ

عُ  ه الرشَّ ـيَ الرشعية  ذي دلت النصوصـو ذلك املحظور الـوه ;ع منكراً دُّ
 .ويرتتب عىل مرتكبه اإلثم ,الرصحية عىل منعه والنهي عنه

ها لَ عمِ ليُ ) إنكار املنكر(لكن من الناس من أخذ هذه القاعدة العظيمة 
مع أن هذه  ,ولو كان ذلك الرأي مبناه االجتهاد ,ضد كل من خيالفه الرأي

 ,اً أو آثام أو معايص عدُّ باتفاق العلامء منكراتٍ اآلراء االجتهادية ال تُ 
 :ولتوضيح ذلك نقول

 :إن املسائل الرشعية تنقسم إىل قسمني
من القرآن أو  رصيحٌ  مسائل ورد يف بيان حكمها نصٌّ  :األولالقسم 

ول ـ; كالقاجليلُّ  اسـل فيها اإلمجاع أو القيـقأو نُ  ,هـوال معارض ل ,ةـنَّ السُّ 
ة; فهذا ينَ وحتريم بيع العِ  ,حليلبا يف الفضل, أو حتريم نكاح التَّ بجريان الرِّ 

وجيب بيان خطأ  ,وعدم خمالفته صِّ باع النَّ النوع من املسائل جيب فيه اتِّ 
 .مع مالحظة إعذار املخطئ يف اجتهاده ,املخالف فيه

أن يعرتض  ليس للمفتي وال للقايض« :♫يقول اإلمام النووي 
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 .)١(»عىل من خالفه إذا مل خيالف نصاً أو إمجاعاً أو قياساً جليا
ة أو إمجاعاً قديامً نَّ فإذا كان القول خيالف سُ « :♫وقال ابن تيمية 

, وإن مل يكن كذلك فإنه يُ ه وِ وجب إنكارُ  نكر بمعنى بيان ضعفه عند فاقاً
 .)٢(»وهم عامة السلف والفقهاء ,املصيب واحد :من يقول
حية ة الرصَّ ـعية الرشَّ و املخالف لألدلَّ ـن املسائل هـاح إنكاره مـفام يب

فتكون تلك املخالفة غري معتربة لضعف مدركها  ,فق عليهااملعتربة املتَّ 
 .ومعارضتها لرصيح النصوص

وأما ما اختلف الفقهاء يف حظره «: ♫يقول اإلمام املاوردي 
اخلالف فيه,  فَ عُ له يف إنكاره, إال أن يكون مما ضَ  دخلَ وإباحته, فال مَ 

وهو  ,فاخلالف فيه ضعيف ;قدبا النَّ عليه, كرِ  فقٍ متَّ  إىل حمظورٍ  وكان ذريعةً 
 .)٣(»ساء املتفق عىل حتريمهذريعة إىل ربا النَّ 

نكرون عىل من خالف م يُ هُ عدَ بَ  نْ والصحابة ومَ ملسو هيلع هللا ىلص ومل يزل النبي 
  .ولو كان جمتهداً  ,دليالً رصحياً 

بَ  ◙فعن عبد اهللا بن مسعود  يعة األَسلَميَّة وضعت بعد وفاة أن سُ
                                        

 ).٢/٢٤( »رشح مسلم«) ١(
 ).١/١٦٩( »اآلداب الرشعية«: انظر )٢(
 ).٢/١٠( »األحكام السلطانية« )٣(
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نابل بن بَعْكَك فقال , فمرَّ هبا أبو السَّ نَّعتِ لألزواج, إهنَّ : زوجها بليالٍ ا قد تَصَ
, فذكرت ذلك سُ  بَ : (فقالملسو هيلع هللا ىلص يعة لرسول اهللا بَ أربعة أشهر وعرشاً   كَذَ

نابِلِ  نَابِلِ أو −  أَبُو السَّ الَ أَبُو السَّ امَ قَ ي − لَيْسَ كَ جِ وَّ تَزَ لَلْتِ فَ دْ حَ  .)١( )قَ
الة الصَّ  العيد قبل طبة يومَ دأ باخلُ من بَ  أولُ : وعن طارق بن شهاب قال

. نالكَ هُ  ما كَ رِ قد تُ : فقال. طبةاخلُ  قبلَ  الةُ الصَّ : فقال , فقام إليه رجلٌ روانُ مَ 
اهللا  ىض ما عليه, سمعت رسولفقد قَ ا هذا أمَّ : − اخلدري− فقال أبو سعيد 

إِنْ : (يقولملسو هيلع هللا ىلص  , فَ انِهِ بِلِسَ تَطِعْ فَ إِنْ ملَ يَسْ , فَ هِ هُ بِيَدِ ْ ريِّ يُغَ لْ راً فَ نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ مَ
يامنِ  عَفُ اإلِ لِكَ أَضْ ذَ , وَ بِهِ لْ بِقَ تَطِعْ فَ  .)٢( )ملَ يَسْ

باإلنكار يف هذا القسم ال يعني  القولَ  نبيه إىل أنَّ إال أنه جيدر التَّ 
هذه املخالفة عىل أحسن  لُ بالرضورة التغليظ وعدم اإلعذار, بل ينبغي محْ 

من جهة أنه  −إن كان من أهل االجتهاد−املحامل, وإعذار املخالف 
اجتهد فأخطأ, وهو مأجور بلسان الرشع, ما مل يتبني يف خمالفته قصد اتباع 

 . اهلو وكتم احلق
يف احلديث  غلطُ وهلذا وجب بيان حال من يَ «: ♫يمية يقول ابن ت

                                        
, وأمحد −واللفظ له−) ١٦٦ح(» املسند«ويف ) ٥٧٥ص(» الرسالة«رواه الشافعي يف  )١(

 ). ١/٤٤٧(» املسند«يف 
 ).٤٩ح(رواه مسلم  )٢(
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وإن  ,هد والعبادةيف الزُّ  غلطُ ومن يَ  ,تياأي والفُ يف الرَّ  غلطُ ومن يَ  ,وايةوالرِّ 
ومن .. .عىل اجتهاده وهو مأجورٌ  ,هكان املخطئ املجتهد مغفوراً له خطؤُ 

فإن  أثيم;والتَّ  مِّ عىل وجه الذَّ  رَ ذكَ فال جيوز أن يُ  ائغُ السَّ  منه االجتهادُ  مَ لِ عُ 
 ه والقيامُ تُ ـه وحمبَّ واالتُ  مُ قوَ وتَ  , بل جيب ملا فيه من إيامنٍ هُ طأَ له خَ  غفرَ  اهللاَ

 .)١(»ذلك وغريِ  ودعاءٍ  بام أوجب اهللا من حقوقه من ثناءٍ 
رد ببيان ـي املسائل التي مل يـفه: عيةمن املسائل الرشَّ  القسم الثاينا ـأم

, أو ورد  أو قياسٍ  أو إمجاعٍ  ةٍ نَّ أو سُ  من قرآنٍ  رصيحٌ  دليلٌ ها كمِ حُ  جيلٍّ
 , أو وردت فيها نصوصٌ مِ كْ يف ثبوته أو داللته عىل احلُ  فٌ لَ تَ خمُ  ها دليلٌ كمِ بحُ 

ملعرفة  لٍ وتأمُّ  رٍ ظَ ونَ  ظاهرها التعارض; فهذه املسائل حتتاج إىل نوع اجتهادٍ 
عليها  قَ طلِ ة اجتهاد العامل, ولذا أُ عليه, فهي مظنَّ  الذي تدلُّ  عيِّ الرشَّ  كمِ احلُ 

 ).مسائل االجتهاد( مصطلحُ 
ه  وهذا النوع من املسائل مل خيالف فيه املجتهد نصا, وإنام خالف اجتهادُ

أن  وال جيوز ملجتهدٍ  ,فهذا القسم هو الذي ال ينبغي إنكاره ;اجتهادَ غريه
 ;عىل تقريره العلامءِ  الذي اتفقت كلمةُ  ذاوه ,هه عىل اجتهادِ غريَ  حيملَ 

,«: ♫يقول ابن تيمية  نَّةٌ وال إمجاعٌ  ولالجتهادِ  أما إذا مل يكن يف املسألة سُ

                                        
)١( »جمموع الفتاو «)٢٨/٢٣٣(. 
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 .)١(»هبا جمتهداً أو مقلِّداً  لَ مِ ر عىل من عَ نكَ مل يُ  ,ساغٌ فيه مَ 
يف  ةُ ـوسعام التَّ إنَّ « :هـايض قولـل القـن إسامعيـد الرب عـل ابن عبـونق

 تكونَ  ا أنْ فأمَّ  ,يف اجتهاد الرأي توسعةٌ ملسو هيلع هللا ىلص اختالف أصحاب رسول اهللا 
ه عندَ  احلقُّ  منهم من غري أن يكونَ  واحدٍ  بقولِ  إنسانٌ  يقولَ  ألنْ  توسعةً 

 .)٢(»م اجتهدوا فاختلفوام عىل أهنَّ هُ اختالفُ  فال, ولكنِ 
أن  ال ينبغي ألحدٍ « :فيقول; ♫ويقرر ذلك اإلمام ابن قدامة 

 .)٣(»داتهَ جتَ فإنه ال إنكار عىل املُ  ;هِ بمذهبِ  مَ لْ العِ  هِ عىل غريِ  نكرَ يُ 
يعني  إال أن عدم اإلنكار يف مسائل االجتهاد التي اختَلَفتْ فيها اآلراءُ ال

بل إن من  ,هبدليلِ  اجحِ فيه بقصد بيان الرَّ  فَ لِ عدم التباحث فيام اختُ 
من  االجتهادِ  بني أهلِ  والتناظرُ  باحثُ التَّ  أن يقعَ  مقتضيات القيام باحلقِّ 

وال زال العلامء قديامً وحديثاً يتباحثون يف  ,اجح بدليلهأجل بيان الرَّ 
 .هباعِ واتِّ  املسائل ويتناظرون من أجل الوصول إىل احلقِّ 

 رُ نكَ االجتهادية ال تُ  هذه املسائلِ  مثلَ  إنَّ « :♫ يقول ابن تيمية
 جِ جَ فيها باحلُ  مُ تكلَّ يُ  ه, ولكنْ باعِ باتِّ  اسَ النَّ  لزمَ أن يُ  وليس ألحدٍ  ,باليدِ 

                                        
 ).٢١١−٢١٠ص(» حليلبيان الدليل عىل بطالن الت« )١(
 ).٢/٨٢(» جامع بيان العلم« )٢(
 .)١/١٨٦(» اآلداب الرشعية«: انظر )٣(
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دَ , ومن قَ هُ عَ بِ القولني تَ  أحدِ  ةُ حَّ  له صِ فمن تبنيَّ  ,ةلميَّ العِ  اآلخر  أهل القولِ  لَّ
 .)١(»فال إنكار عليه

 ةُ مَّ تعاملت معه أُ و ,االختالف بني أهل العلم سائغاً مقبوالً  لقد ظلَّ 
 ى كانت القرونُ حتَّ  ,االجتهاد بأرقى ما يكون من التسامح واالحرتام

  :فكانوا عىل قسمني متناقضني ;منيفيها أنصاف املتعلِّ  التي ظهرَ  ةُ رَ املتأخِّ 
 ةِ مَّ األُ  وتوحيدِ  االختالفِ  نعِ ة مَ جَّ بحُ  ,االجتهاد بابِ  دعا إىل سدِّ  قسمٌ 

قولِ  وا عىل العُ رُ جَ ; فحَ واءٍ , واستطالتعىل كلمةٍ سَ موا األفواهَ مَّ م هُ ألسنتُ  وكَ
ُ بقوهلِ  فانترشَ  ,خمالفيهم يف حقِّ   .نُ تَ وقامت الفِ  م الرشَّ

فأجازوا  ,يهِ رصاعَ هم أولئك الذين فتحوا باب االجتهاد عىل مِ ونقيضُ 
إىل أقوال  يف االستنباط من غري رجوعٍ  ة وجيتهدَ يف األدلَّ  نظرَ أن يَ  أحدٍ  لكلِّ 

م رجالٌ كأولئكَ هبم املعتدِّ العلامءِ  ةِ أهنَّ جَّ , جالِ الرِّ  , أو النَّظرِ يف مذاهبهم, بحُ
 ,ابقنيالسَّ  العلامءِ فأجازوا ألنفسهم اخلروجَ بأقوالٍ جديدةٍ مل يتنبَّه إليها أفذاذ 

 .منياملتقدِّ  يف اجتهاداتِ  زِ مْ واللَّ  زِ مْ عن الغَ  ناهيكَ 
نقله  فيام− ) هـ١٢١٩ت (ويف هؤالء وأولئك يقول عيل بن قاسم حنش 

 العلامءُ  :الناسُ عىل طبقاتٍ ثالث, فالطَّبقة العالية«: − ♫عنه الشوكاين 

                                        
)١( »جمموع الفتاو «)٣٠/٨٠.( 
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م هِ اختالفِ  عنِ  نشأْ وإن اختلفوا مل يَ  ,والباطلَ  احلقَّ  عرفونَ م يَ وهُ  ,األكابرُ 
 .م بعضاً هِ بعضِ  م بام عندَ هِ مِ لْ لعِ  ;تنُ الفِ 

 وهم أتباعُ  ,عن احلقِّ  رونَ فِ نْ ال يَ  ,ةِ طرَ ة عىل الفِ عامَّ  :افلةبقة السَّ والطَّ 
 .بطالً كانوا كذلكوإن كان مُ  ,إن كان حمقا كانوا مثله ,به قتدونَ من يَ 

ِّ  هي منشأُ  :طةبقة املتوسِّ والطَّ  وهم  ,ينِ يف الدِّ  اشئةِ النَّ  تنِ الفِ  وأصلُ  الرشَّ
نوا يف العِ  الذينَ  عِ مْ وال تركوه  ,األوىلبقة قوا إىل رتبة الطَّ رتَ ى يَ حتَّ  مِ لْ مل يُ

 بقةِ الطَّ  حداً من أهلِ وا أَ أَ م إذا رَ فإهنَّ  ,ةِ لَ افِ السَّ  بقةِ الطَّ  من أهلِ  واى يكونحتَّ 
 ,ورُ صُ القُ  ام فيههُ م التي أوقعَ هُ دَ عقائِ  مما خيالفُ  هُ ما ال يعرفونَ  ليا يقولُ العُ 

وا فِ وغَ  ,نيعٍ شَ  قولٍ  إىل كلِّ  وهُ سبُ ونَ  ,قريعِ التَّ  هامَ سِ  قوا إليهِ وَّ فَ   أهلِ  رَ طَ ريَّ
 نُ تَ الفِ  تقومُ  ذلكَ  فعندَ  ,ةٍ لَ باطِ  وهياتٍ مْ بتَ  احلقِّ   عن قبولِ فىلَ السُّ  بقةِ الطَّ 
 .)١(»ة عىل ساقٍ ينيَّ الدِّ 

وال  اإليامنِ ببقونا سَ  نا الذينَ لنا وإلخوانِ  رَ غفِ أن تَ  كَ سألُ ا نَ إنَّ  اللهمَّ 
 .حيمٌ رَ  ؤوفٌ رَ ك إنَّ  ,آمنوا  للذينَ ال نا غِ لوبِ عل يف قُ جتَ 

.أمجعنيَ  هِ حبِ وصَ  هِ  آلِ ىلَ وعَ  دٍ مَّ نا حمُ بيِّ  نَ ىلَ عَ وسلم وبارك   اهللاُىلَّ وصَ 

                                        
 ).١/٤٥١(» البدر الطالع«: انظر )١(
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   حممود حممد الكبش. أ/ بقلم                                                            

هِ  محمنَّ اهللاُ تعاىل عىل أهلِ هذِ اء; صاحلةٍ  ةِ امللّةِ السّ برشيعةٍ حمكمةٍ غرّ
, فال تنفكُّ حادثةٌ عن حكمٍ هللا تعاىل فيها, وال نازلةٌ إالَّ   لكلِّ زمانٍ ومكانٍ
ها ما يدلُّ عليها ويبيِّنها, وال تغريّ  يعةِ ومقاصدِ  وجيد الفقهاءُ يف نصوصِ الرشّ

تُقِبَ يف مسألة م هُ حالٌ أوِ ارْ تْ عيّة, ا مآلٌ إالّ اعتربَ فْقَ األدلّة الرشّ يعة وَ الرشّ
 .املرعيّة واملصالحِ 

ل, وهي مجلة األحكام  , ; فإنَّهُ ال يتغريّ وال يتبدّ عِ ثبوتُهُ ولكنْ ما قُطِعَ بالرشّ
ع نَّةالرشّ ; كوجوب الواجبات, وحتريم املحرمات, يّة الثّابتة بالكتاب والسُّ

رة يف الرشع تغريُّ «وعليه; فإنّ الواجبَ عند تناول قاعدة  .واحلدود املقدَّ
ِ األزمان ُ : بالبيان واالستدالل» األحكامِ بتغريُّ اإلشارةُ إىل أنّ املقصود هبا تغريّ

ذا ـد, وهـوال, والنّيّات, والعوائـة, واألحـة, واألمكنـريّ األزمنـو بتغـالفت
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يعة ال تد حوه, وذلك أنّ الرشّ هُ العلامءُ ورجّ دَ رانِ شهواتِ ما قصَ عَ دَوَ ور مَ
, م املحضةِ د  النّاس واحتياجاهتِ الفقهاء واملفتني يف املسائل  أحكاموإنّام تتجدّ

عيّة  .النازلة وتتغريَّ بتغريُّ النظر يف احلوادث والوقائع ,الرشّ
ا  غً لَ ذلك مسوِّ ْعَ مان مثالً; أن جيُ هُ وكذلك; فليس املقصودُ بتغريّ الزّ  وحدَ

ا− و ـريّ الفتـلتغ دارك ـر يف مـعية إىل النّظوإن كان سببًا من األسباب الدّ
عيّة, واملقاصد− األحكام ة; فإنْ  ; بل الواجبُ ربطُها باألصول الرشّ العامّ

ق  بُ للتّغيري; غريَّ املفتي فتواه  −بعد النّظر يف مدارك األحكام  −حتقّ املوجِ
عيّ الثّابت ليل الرشّ ا يف ذلك إىل الدّ  .مستندً

اعلم أنّ ما جر ذكره هنا من اختالف و«: ♫ام الشاطبي قال اإلم
األحكام عند اختالف العوائد; فليس يف احلقيقة باختالفٍ يف أصل اخلطاب; 
نيا من غري هناية,  ع موضوع عىل أنّه دائم أبدي لو فُرض بقاء الدّ ألنّ الرشّ

ع عىل مزيد, وإنّام معنى االختالف  أنّ والتّكليف كذلك; مل حيتج يف الرشّ
عَت كلُّ عادةٍ إىل أصلٍ رشعيٍّ حيكم به عليها; كام يف  جَ العوائد إذا اختلفت رَ
البلوغ مثالً, فإن اخلطاب التّكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ, 

فسقوط التّكليف قبل البلوغ, ثمّ ثبوته بعده . فإذا بلغ وقع عليه التكليف
واهداالخ ليس باختالف يف اخلطاب, وإنّام وقع  .)١(»تالف يف العوائد والشّ
                                        

 .بترصف –وما بعدها ) ٢/١٩٧(» املوافقات يف أصول األحكام«)  ١(
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بْكها  غِ هذه القاعدة وسَ وْ ومن هنا نفهم أنّ تعبري بعض العلامء يف صَ
رُ تغ«: هِ ـبقولِ  نْكَ ; ـىل إطالقِ ـذا عـهك )١(»رِ األزمانِ ـرُ األحكامِ بتغيُّ ـيّ ـال يُ هِ

 ,ا من كون التّغيري احلاصل هنا هو يف الفتو رناه آنفً ا قرّ عَ مَ ال ينسجم مَ
, وإنّام الذي يتغريّ هو  ; ألنّ احلكمَ ثابتٌ ال يتغريّ وليس يف احلكم الرشعيِّ

عي  .الفتو به حسب املقتىض الرشّ
; فقال ً دَ اإلمامُ ابن القيم هلذه القاعدة فصالً مهامّ قَ فصلٌ يف «: وقد عَ

تغريّ الفتو واختالفِها بحسب تغريّ األزمنة واألمكنة واألحوال والنّيّات 
 .»والعوائد

ا, وقع بسبب اجلهل هذا فصل عظيم النّفع جد «: أمهيّتَها ناً ثمّ قال مبيِّ 
يعة; أوجب من احلرج, واملشقة, وتكليف ما ال  به غلطٌ عظيم عىل الرشّ
تَبِ املصالح ال تأيت  سبيل إليه; ما يُعلم أنّ الرشيعة الباهرة الّتي يف أعىل رُ
يعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش  به, فإنّ الرشّ

كمةٌ كلُّها, واملعاد, وهي عدلٌ كلُّها, ورمح ةٌ كلُّها, ومصالحُ كلُّها, وحِ
ها, وعن  محة إىل ضدِّ ر, وعن الرّ فكلُّ مسألة خرجت عن العدل إىل اجلَوْ
يعة, وإن  املصلحة إىل املفسدة, وعن احلكمة إىل العبَث; فليست من الرشّ

                                        
رقا ـلل» د الفقهيةـالقواعرشح «, و)٣٩(ادة م) ١/٤٢(» ةـرشح املجل«: رـانظ) ١( ) ١/٢٢٦(زّ

 ).٣٨(مادة 
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يعة عدلُ اهللا بني عباده, ورمحتُه بني خلقه,  أُدخلت فيها بالتّأويل, فالرشّ
 .)١(ملسو هيلع هللا ىلص»يف أرضه, وحكمتُه الدالّة عليه وعىل صدق رسوله وظلُّه 

 *ا املفهومُ املعترب لِتغريّ الفتو أن يعلم أنه ال يتمّ إالّ بعد  ; فال بدَّ وأمّ
ورة يف املسألة عينِها, وإنِ اختلف املحلُّ أو احلال, وذلك  أن تتّحد الصّ

وط وانتفاء املوانع  .بتوفر الرشّ
ج , أو وُ اد, وبالتايل; فإنّ اختالف احلكم فإنِ اختلَّ رشطٌ د مانعٌ فال احتّ

الً وتغريُّ  كِمَ عليها أوّ  . الفتو يكون عندها لصورة أخر غري الّتي حُ
ارق من غري احلرز; فإنّ اختالفَ : ومثال ذلك ارق من احلرز والسّ السّ

طلِّ كِ الفتو هنا ال يعترب من قبيل ما تُ  عيِّ  م عنه; وذلك الختالل الرشّ الرشّ
قة والنّهب ي عىل حرزِ الغري بالرسّ   .املعتربَ لِقطعِ اليد; وهو التّعدّ

يف ) دـاملفتي أو املجته: أي(ر ـف النّاظـول فيام لو اختلـوكذلك الق
وط, وانتفت املوانع, وذلك أنّ  دت املسألة, وتوفّرت الرشّ املسألة, وإنِ احتّ

 .ا عن املفهوم املعتربَ لتغريّ الفتوالنّظر فيها من قِبَلِ جمتهدٍ آخرَ خيرجه
زم العتبار  ق الالّ ابق; فليعلم أنّ » تغريّ الفتو«فإذا حتقّ بمفهومها السّ

يعة إنّام أتَتْ جللْبِ املصالح وتكميلها, ودرءِ املفاسد وتقليلها, النّاظر و الرشّ
هُ اجتهادُ  هم ال بدّ أن يراعيَ ما سبق; وإنْ قادَ ه إىل يف مصالح النّاس ومعاشِ

                                        
 ).١١/ ٣(البن القيم » إعالم املوقعني«) ١(
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مان أو املكان أو احلال أو العادة والعرف  .تغيري فتواه; الختالفِ الزّ
ر بعضُ مَن ير إطالقَ العمل بمنطوق القاعدة ومفهومها  وملّا ظَهَ

لُها; كان ال بدّ من بيان ذلك ؤدون ضوابطَ تضبطُها, أو أصولٍ ت صِّ
 :واإلشارة إليه; فنقول

مانتغريّ «إنّ من ضوابطِ العمل بقاعدةِ   −:ما ييل» الفتو بتغريّ الزّ
ل ابط األوّ وجوب اعتقاد أنّ الذي جيب أن يتغريّ هو الفتو : الضّ

عية  ا األحكام الرشّ املتعلقة بتغريّ الزمان واملكان والعوائد واألحوال, وأمّ
فيكون مستندُ تغريّ الفتو , ا ثابتة ال تتغريّ : املستندة إىل النّصوص فإهنّ

عيّة, ين األصولَ الرشّ  .واملصالح املرعيّة يف الدِّ
ابط الثّاين ورة يف املسألة عينِها, أالَّ : الضّ  يتمّ ذلك إالّ بعد أن تتّحد الصّ

اد  وط وانتفاء املوانع, واحتّ وإن اختلف املحلُّ أو احلال, وذلك بتوفر الرشّ
د املجتهدون يف النّظر إىل  , أو تعدّ جد مانعٌ , أو وُ املفتي; فإنِ اختلَّ رشطٌ

 .)١(, ويعترب ذلك من قبيل اختالف اجتهاد الفقهاءألة معينة; فال إذنمس
                                        

تغري الفتو أسبابه «ذكر هذا الضابط الدكتور أمحد عبد العزيز احلداد يف بحثه القيم ) ١(
لِم أنّ تغريّ الفتو ال يصدق حتّى «: وما بعدها; حيث قال) ٥ص(» وضوابطه وهبذا عُ
قَ ال وط التّاليةتتحقّ انتفاء  −٤احتاد املفتي  −٣احتاد السبب  −٢احتاد الرشط  −١: رشّ

 .»احتاد املقتيض −٥املوانع 
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ابط الثّالث ا عن داعيةِ اهلو : الضّ أالّ يكون التّغريّ يف الفتو ناجتً
مان  لُ التّغريّ املتعلّق بالزّ , وإنّام الواجبُ جعْ ي, واستحسان العبادِ والتّشهِّ

ه سببًا يدعو املجتهدَ للنَّظر −مثالً  −واملكان  ع ومقاصدِ  .)١(يف أصول الرشّ
نوعٌ ال يتغريّ عن حالة واحدة : األحكام نوعان«: ♫قال ابن القيم 

ة, كوجـة واألمكنـا ال بحسب األزمنـو عليهـه وب ـة وال اجتهاد األئمّ
مات ,الواجباتِ  رة بالرشع عىل ,وحتريم املحرّ ونحو  ,اجلرائم واحلدود املقدّ

والنّوع . وال اجتهاد خمالف ملا وضع عليه ,ذلك, فهذا ال يتطرق إليه تغيري
 .)٢(»ما يتغريّ فيها بحسب اقتضاءِ املصلحة: الثّاين

ابع ابط الرّ ع يف أمر الفتو وتغيريها غريُ أهلها, وأهلُها أالَّ : الضّ  ينازِ
ة يعة, واملجتهدون من هذه األمّ  .)٣(هم علامءُ الرشّ

هذا «: قال احلافظ ابن عبد الرب بيانًا ملن له احلقّ يف النّظرِ واالجتهاد
حليل يضاف إليها التّ   عىل أصولٍ ال يكون إالّ  االجتهادَ  ح لك أنّ يوضّ 
الوقوف,  هُ مَ زِ لَ  هبا, ومَن أشكل عليه يشءٌ   عاملٌ ه ال جيتهد إالّ حريم, وأنّ والتّ 

, وال هو يف له من أصلٍ  يف دينه ال نظريَ  عىل اهللا قوالً  له أن حييلَ  زْ ومل جيُ 
                                        

 ).٢١١/ ٤(البن القيم » إعالم املوقعني«) ١(
 ).١/٣٣١(البن القيم » إغاثة اللهفان«) ٢(
 ).٤/١٧٠(لشاطبي ل» املوافقات«, و)٥٠٨ص(لشافعي ل» الرسالة«) ٣(
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 ;ا وحديثً األمصار قديامً  ةِ ذي ال خالف فيه بني أئمّ ; وهو الّ معنى أصلٍ 
 .)١(»هُ رْ فتدبّ 

ابط اخلامس ة النّظر واالستدالل, وفهم الواقع واملآل, وتنزيل : الضّ صحّ
ورة املستفتى عنها بعد التّأكد من سالمة الواقع   .املتغريِّ احلكم عىل الصّ

وابطُ  ا تنطبق عليها الضّ ور التي نَصَّ عليها الفقهاءُ أهنَّ عيّة  ومن الصّ الرشّ
 −:ما ييل
وي ما )١  بن رأ عمر فقد« :¶ نوعثام عمر عن آثار نمِ  رُ

اين عدمَ تغريب ◙ اخلطاب  والتحاقِهِ  ,املحدودِ  فتنة خوفًا من ر;البك الزّ
; ألنّ  بدارِ  رِ من مع يضعف النّاس إيامن الكفْ  . )٢(»الزَّ

ةِ  بالتقاطِ  ◙ عثامن أمر وقد ثمنِها  وحفظِ  وبيعِها اإلبلِ  ضالّ
مم وفساد, األخالق تغريّ  لصاحبِها; ملا رأ من  عن النَّهي ورود مع ,الذِّ

  .)٣(ذلك
اد واخليّاط  )٢ نّاع, وذلك أنّ النّجار واحلدّ قضاء الفقهاءِ بتضمنيِ الصُّ

                                        
 .)٢/١٢٣(» م وفضلهالعلجامع بيان «) ١(
 ).١٢/٣٢٣(البن قدامة » املغني«) ٢(
 ).٢/٧٥٩( » املوطأ«: انظر) ٣(
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ع  مصالحِ  فريطِ بام يف أيدهيم منوالتَّ  ,يعدِّ إال بالتَّ مثالً ال يضمنون يف الرشّ
حابة والفقهاءُ  بت رأ الصّ رِ مم وخَ تِ الذِّ دَ ينَهم النّاس, ولكن ملّا فَسَ مِ ; تضْ

 .)١(حمافظةً عىل أموال النّاس

د وعىل آلِهِ وصحبِهِ أمجعنيهذا;  نا حممّ   .وصىلّ اهللاُ وسلّم عىل سيّدِ

                                        
 ).٣١٩ص(حممد أمحد رساج . د» ضامن العدوان يف الفقه اإلسالمي«: انظر) ١(



 

− ٧٩ − 

 
 
 

     
                                          

   أيمن حممد العمر. د/ بقلم                                                              
 

ه ما مل إىل ربِّ  العبدُ  نسبَ ها إثامً أن يَ , وأعظمِ األمور خطورةً  إن من أشدِّ 
ل عليه ما مل حيَ  ,به نْ ذَ يأْ  كتاب ربنا سبحانه ل رُ بِّ واملتدَ  ,به مْ كُ وأن يتقوَّ

ر من حتذِّ  التيوتعاىل يدرك مد هذه اخلطورة يف تلك التوجيهات اإلهلية 
x w   v  u  t s r   q p  ﴿ :يقول تعاىل ;شنيلوك املَ هذا السُّ 

 h g f e      d c   b a ` _ ~ }      | { z y
l    k j i﴾)١( . 

£  } | {   ~ �  ¡ ¢﴿ :ويقول جلَّ شأنه
© ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴾)٢(. 

                                        
 .٣٣: األعرافسورة ) ١(
 .١١٦: النحلسورة  )٢(
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t  s r q p o n m l ﴿ :جاهه زَّ ـول عـويق
¡  � ~   } |{ z y x w v u  ﴾)١(. 

هو سبب إلضالل الناس  ,ه كذباً وافرتاءً عىل اهللاـة إىل كونـوباإلضاف
 :قال ¶; فعن عبد اهللا بن عمرو ملسو هيلع هللا ىلص ذلك النبي كام بنيَّ  ,وغوايتهم

لْ ( :ولـيقملسو هيلع هللا ىلص ول اهللا ـت رسـسمع بِضُ الْعِ قْ نَ إِنَّ اهللاَ ال يَ هُ مِ عُ نْتَزِ ا يَ اعً تِزَ  مَ انْ
بَادِ  ءِ  ,العِ امَ لَ بْضِ الْعُ مَ بِقَ لْ بِضُ الْعِ قْ لَكِنْ يَ بْقِ  ,وَ ْ يُ ا ملَ تَّى إِذَ املِ  حَ ذَ النَّاسُ  اً عَ َ اختَّ
و ؤُ لُّوا اً سرُ أَضَ لُّوا وَ , فَضَ مٍ لْ ِ عِ ريْ ا بِغَ تَوْ أَفْ ئِلُوا, فَ سُ االً فَ هَّ  .)٢()جُ

 رسولهلهللا تعاىل و خالصٌ  حقٌّ  حريمَ والتَّ  حليلَ التَّ  وبذلك نعلم يقيناً أنَّ 
اهللا  ذلك فإنَّ  من فعل وأنَّ  ,لرشيعة ما مل يأذنا بهل بَ نسِ , وليس ألحد أن يَ ملسو هيلع هللا ىلص

É  ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :قال تعاىل ,ه عن ذلكه وحماسبُ سائلُ 
Ñ Ð         Ï Î   Í Ì  Ë Ê  ﴾)٣(. 

هم دَ ئني عىل الفتيا بغري علم توعَّ لني واملتجرِّ دْع املتقوِّ ع الرشَّ  وزيادة يف رَ
بري عبدِ اهللا بنِ بعذاب النار يوم القيامة; فعن  ِ  قُلْتُ  :قال ¶الزُّ بَريْ لِلزُّ

ثَ  دِّ َ كَ أَنْ حتُ نَعُ مْ ا يَ ولِ اهللا مَ سُ نْ رَ هُ ملسو هيلع هللا ىلص عَ ابُ حَ نْهُ أَصْ ثُ عَ َدِّ امَ حيُ الَ  ?كَ قَ ا  :فَ أَمَ

                                        
 .٥٩: يونسسورة  )١(
 ., واللفظ للبخاري)٢٦٧٣ح(, ومسلم )١٠٠ح(أخرجه البخاري  )٢(
 .٣٦: اإلرساءسورة  )٣(
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اهللا انَ يلِ  وَ دْ كَ قَ ةٌ  لَ لَ نْزِ مَ هٌ وَ جْ نْهُ وَ كِنِّ  ,مِ لَ ولُ عْ مِ سَ  يوَ قُ نْ : (تُهُ يَ لَـيَّ  مَ بَ عَ ذَ كَ
داً  مِّ تَعَ نْ النَّارِ  ,مُ هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ يَتَبَوَّ لْ  .)١( )فَ

أن ذلك املتجرئ عىل الفتو بغري علم إنام هو بفعله  ملسو هيلع هللا ىلص بي النَّ كام بنيَّ 
ي هريرة ـفعن أب ;واهـبعوه عىل فتاتَّ  نَ ذيوزار الّ ل أَ ـمْ بحَ  هُ هرَ ثقل ظَ ـذا يُ ـه

نْ : (ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهللا ـق :الـق ◙ ىلَ مَ هُ عَ مُ انَ إِثْ مٍ كَ لْ ِ عِ ريْ تِيَ بِغَ نْ أُفْ مَ
تَاهُ   .)٢( )أَفْ

خلطورة  ╚حتى كان الصحابة  ,واليسري فليس أمر الفتيا باهلنيِّ 
منهم يتمنَّى لو أنَّ أخاه كفاه; فعن  واحدٍ  كلُّ  ;أمره يتدافعون الفتو

أدركـتُ عرشينَ ومائةً من األنصـار من «: عبدالرمحن بن أبـي ليلـى قال
هم عن املسألة فريدُّها هذا إىل هذا, حتى ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب رسول اهللا  يُسأل أحدُ

ثُ بحديثٍ إال ودَّ  ما منهم من أحدٍ «: ويف رواية, »ترجع إىل األول دِّ أنَّ حيُ
يثَ أخاهُ كفاه  تْيا عن  ألُ , وال يُساحلَدِ تيافُ  .)٣(»إالَّ ودَّ أنَّ أخاهُ كفاه الفُ
  أل عن أشياء ـوهو صاحب الرشيعة يُسملسو هيلع هللا ىلص د ـد كان نبي اهللا حممـولق

                                        
 ).٣٦ح(» سننه«, وابن ماجه يف )٢٣٣ح(» سننه«أخرجه أبوداود يف  )١(
 ).٣٦٥٧ح(أخرجه أبو داود  )٢(
,  والدارمي يف )٥٨ح(» الزهد«, وابن املبارك يف )٢١ح(» العلم«أبو خيثمة يف أخرجه  )٣(

 .)٦٥٥ح(» املدخل إىل السنن الكرب«, والبيهقي يف )١٣٥ح(» سننه«
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» يسألونك«وآيات  ;اهللا فيها كمِ بحُ  هُ مَ علِ ليُ  الوحيَ  , فينتظرُ مل ينزل فيها وحيٌ 
 .وشاهدة عىل ذلك ,يف كتاب اهللا غري قليلة
الم− وبذلك يرسم لنا الة والسّ املسلك الصحيح يف هذا  −عليه الصّ

  .لنتبعه ونقتدي به ;األمر
 ابن مسعودفهذا  ;ملسو هيلع هللا ىلص سار الصحابة من بعده عىل هديه ومسلكهو

ن كُ ن مل يَ ـبه, ومَ  لْ يقُ ه فلْ علمُ يَ  لمٍ عن عِ  ئلَ ن سُ مَ  ا الناسُ أهيُّ «: يقول ◙
 اهللاُ : مُ علَ يَ  ملا ال ولَ ـقيَ  أنْ  لمِ العِ  نَ ـمِ  إنَّ , فَ مُ علَ أَ  اهللاُ :لـيقُ فلْ  مٌ ـله عِ ندَ عِ 
 .)١(»مُ علَ أَ 

ى تَ فْ ن أَ مَ «: أهنام قاال ╚وصح عن ابن مسعود وابن عباس 
 .)٢(» ونٌ نُ جمَ  وَ هُ فَ  نهُ ه عَ ونَ لُ سأَ ما يَ  لِّ يف كُ  اسَ النَّ 

 :قالَ  مَّ ثُ  ,ريدْ ال أَ  :قالَ فَ  ءٍ ن يشَ عَ  ئلَ ه سُ أنَّ « ◙وعن ابن عمر 
 تانا ابنُ فْ قولوا أَ تَ  نْ أَ  ,منَّ هَ جَ  م يف نارِ كُ سوراً لَ نا جُ هورَ وا ظُ لُ عَ جتَ  نْ أَ  ريدونَ تُ أَ 

َ  مرَ عُ   .)٣(»ذاهبِ

                                        
 ).٢/٥١(» جامع بيان العلم وفضله«أخرجه ابن عبد الرب يف  )١(
جامع بيان العلم «, وابن عبد الرب يف )٢/٩٠(» الفقيه واملتفقه«أخرجه اخلطيب يف ) ٢(

 ).٢/١٦٤(» وفضله 
 ).٢/٥٥(» الفقيه واملتفقه«أخرجه اخلطيب يف  )٣(



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

− ٨٣ − 
 

ل عن يشء من تفسري القرآن ال ئسُ أنه إذا  ◙ بكر أيبوروي عن 
ا تاب اهللا مَ يف كِ  تُ لْ ني إذا قُ لُّ قِ تُ  رضٍ أَ  وأيُّ  ,نيلُّ ظِ تُ  امءٍ سَ  أيُّ «: لوقييعلمه 

 .)١(» مُ علَ  أَ الَ 
ع عن الفتيا مع ما هم وعىل هنجهم سار التابعون وتابعوهم يف التورُّ 

: فقال عن يشءٍ  عبيُّ الشَّ  ئلسُ «: الد قالجمُ  عليه من العلم والفضل; فعن
نْ : فقيل له أدري,ال  ي مِ قَولِكَ ال أَدْري, وأنتَ فقيهُ أهلِ أما تَستَحِ

راقَني? t s r ﴿ : حني قالت يبني مل تستحاملقرَّ  املالئكةَ  لكنَّ : قال العِ
w v u﴾)٣(» )٢( . 

! اهللا يا أبا عبد«: فقال − عامل أهل املدينة− وجاء رجل إىل مالك بن أنس 
: قال ,بلدي مسألة أسألك عنها ة أشهر محَّلني أهلُ سرية ستَّ جئتك من مَ 

 لُ جُ الرَّ  تَ هِ فبُ  :ها, قالنُ سِ حْ ال أُ : فقال ,جل عن املسألة, فسأله الرَّ لْ فسَ 
لدي إذا بَ  ألهلِ  أقولُ  ءٍ يشَ  أيُّ : فقال ,ءٍ يشَ  علم كلَّ ن يَ إىل مَ  ه قد جاءَ كأنَّ 

 .)٤(»نُ سِ حْ ال أُ  :لكٌ ما قالَ : هلم قولُ تَ : م? قالإليهِ  عتُ جَ رَ 

                                        
 .ويف سنده انقطاع ).٦/١٣٦(» املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف  )١(
 .٣٢: سورة البقرة) ٢(
 ).٢/٥٨(» الفقيه واملتفقه«أخرجه اخلطيب يف ) ٣(
 ).٢/٥٣(» جامع بيان العلم وفضله«أخرجه ابن عبد الرب يف ) ٤(
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} | ﴿: اآلية يف سورة النحلقرأت هذه «: وعن أيب نرضة قال
لم أزل أخاف ف ,﴾...  {   ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥

 .)١(»الفتيا إىل يومي هذا
عون عن م كانوا يتورَّ عهم وتقواهم هللا تعاىل أهنَّ رَ من كامل وَ  بل إنَّ 

ام يستبدلون وإنَّ  ,ه من املسائلعنسألون ة فيام يُ رمَ أو احلُ  لِّ إطالق لفظ احلِ 
حريم والتَّ  حليلالتَّ  حذير; اعتقاداً منهم أنَّ غيب أو التَّ ذلك بألفاظ تفيد الرتَّ 

الناس  مل يكن من فتيا: قال مالك«: هب قالهللا تعاىل وحده; فعن ابن وَ  حقٌّ 
اكم كذا وكذا, ومل أكن إيّ  :هذا حالل وهذا حرام, ولكن يقولوا: أن يقولوا
 .)٢(»...ألصنع هذا

, وليس ام هو هللا حريم إنَّ والتَّ حليل التَّ  ومعنى هذا أنَّ «: قال القرطبي
ح هبذا يف عني من األعيان إال أن يكون البارئ تعاىل رصِّ ألحد أن يقول أو يُ 

.  أكره كذاإينِّ : ه حرام يقولخيرب بذلك عنه, وما يؤدي إليه االجتهاد يف أنَّ 
 .)٣(»م من أهل التقووكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدَّ 

إىل  وحييلون أمرها ,العلامء الربانيني كانوا يتدافعون الفتيا فإذا علمنا أنَّ 

                                        
 ).١٣٥٣٦رقم(» تفسري ابن أيب حاتم« )١(
 ).١٠/١٩٦(تفسري القرطبي ) ٢(
 ).١٠/١٩٦(تفسري القرطبي ) ٣(
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ولو كان إماماً أو واعظاً  ,أحد من الناس أن يفتي ه ليس لكلِّ ا أنَّ أيقنَّ  ;غريهم
 ْ , ومن باب أوىل هنَ إطالق ألسنتهم  مني عنة وأنصاف املتعلِّ ي العامَّ أو خطيباً

 . حريم واجلرأة عىل الفتياحليل والتَّ بالتَّ 
أنه جاءه رجل «بن حممد بن أيب بكر   عن القاسمِ الربَ  عبدِ  وقد نقل ابنُ 

إين دُفعت : , فجعل الرجل يقول»هنُ سِ حْ ال أُ «: فسأله عن يشء, فقال القاسم
وكثرة الناس  ال تنظر إىل طول حليتي,«: إليك, ال أعرف غريك; فقال القاسم

 .)١(»حويل, واهللا ما أحسنه
ون حلومهم ـأهنم يبذل بغري علم اـون عىل الفتيـئرتم أولئك املجـوليعل

حينام أعضلته مسألة فقال  ♫ودماءهم للنار; كام قال اإلمام سحنون 
هيهات يا ابن «: الـ, فق»ةوأنت أصلحك اهللا لكل معضل«: له صاحبها

 .)٢(»ليس بقولك هذا أبذل لك حلمي ودمي إىل النار! أخي
بيعة و  ,فوجده يبكي شيخ مالك ♫دخل رجل عىل اإلمام رَ

تِيَ من  :ما يبكيك; أمصيبة دخلَتْ عليك? فقال« :فقال له ال, ولكن استُفْ
جن بالسّ  ال علم له وظهر يف اإلسالم أمر عظيم, ولَبَعض من يفتي ههنا أحقُّ 

                                        
 ).٢/٥٣(» جامع بيان العلم وفضله«أخرجه ابن عبد الرب يف  )١(
 ).١/١٥(» أدب املفتي«: انظر )٢(
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اق َّ  . )١(»من الرسُّ
 . )٢(»!?كيف لو أدرك زماننا ,رحم اهللا ربيعة« :يقول ابن الصالح

  :ونحن نقول
قوة  وال حول وال! ?كيف لو أدركوا زماننا! علامء األمة مجيعاً رحم اهللا 

 .إال باهللا العيل العظيم, وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

                                        
 ).٤/٢٢٧(البن القيم » إعالم املوقعني«: انظر) ١(
 ).١/٢٠(» أدب املفتي واملستفتي«: انظر )٢(
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   تركي عيسى املطريي. أ/ بقلم                                                              

اهللا  عظيم يف اإلسالم, وله مكانة مرموقة, وقد حثَّ منصب اإلفتاء شأنه 
 فقالعىل طلبه يف كتابه الكريم ;: ﴿ Å Ä Ã  Â Á À ¿

Ï  Î  Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ﴾)١( 
لوّ هذا املطلب وأمهيته ما كان  أنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  بيُّ وأخرب النَّ  العلامء ورثة األنبياء, فَلِعُ

ألحد أن يناله حتى يقطع شوطاً كبرياً من عمره يف طلب العلم الرشعي 
ألن الفتو يف احلقيقة هي توقيع عن رب العاملني, وقد قال  ;ومعرفة دقائقه

 دخلـكيف ير ـفلينظ  ه,ـى وخلقـامل بني اهللا تعالـالع«  :♫ درـن املُنكـاب
   .)٢(»بينهم

                                        
 .١٢٢: سورة التوبة) ١(
 ).٤٣٨ص(» السنن الكرباملدخل إىل «رواه البيهقي يف ) ٢(
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أين  ما أفتيتُ حتى شهد يل سبعون«: ♫لذلك يقول اإلمام مالك 
 ,مما قال; لذلك كان لفتاوهيم هيبة اً وروي عن غريه قريب ,)١(»لذلك أهلٌ 

 .وملذاهبهم قوة علمية يصعب توهينها
يقول يف  حيث ;غري علمبولقد حذر الرب سبحانه وتعاىل من القول عليه 

} | {   ~ �  ¡ ¢ £ ¤ ﴿: كتابه العزيز
³   ²  ± ° ¯ ® ¬   «  ª© ¨ § ¦ ¥  ﴾)٢(; 

تْ مضاجعهم, فحملتهم ف أرعبت هذه اآلية قلوب سلف هذه األمة وقضَّ
م, وكانوا ـوا أحداً عىل حساب دينهـو, ومل جياملـع عن الفتىل التورُّ ـع

 .سبيالً كام سيأيت ذكرهيتدافعون اإلفتاء ما استطاعوا إىل ذلك 
ِلومن   ه بعيداً عىل اإلفتاء منهم كان يلتمس مراد اهللا تعاىل يف مظانِّ  محُ

 :يقول جواباً أن رَ اعن األهواء أو القول بغري علم, وال خيجل أحدهم إن ح
أنه ربام كان يُسأل عن «: ♫فمام جاء يف ترمجة اإلمام مالك  ;ال أعلم

نْ هو يف علم الكتاب  ,)٣(»واحدة منهامخسني مسألة فال جييب يف  وهو مَ
                                        

 ).٢/٣٠(» الفقيه واملتفقه«رواه اخلطيب يف ) ١(
 .١١٦: سورة النحل) ٢(
البن محـدان » صفة الفتو«, )١/١٣(البن الصـالح » أدب املفتي واملستفتي«: انظـر) ٣(

 ).٨ص(
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برأسها منذ  طلُّ ت تُ دَ ثَمَّت ظاهرة سيئة بَ  والسنة والفقه, لكن من املؤسف أنَّ 
ني أن سنوات تناقض هذا املنهج الفريد, مما يوجب عىل الباحثني املعنيِّ 

 .املناسبة هلا ويبحثوا عن احللول ,يرصدوا هذه الظاهرة

 אW 
نا أصبحنا نسمع أنَّ  −!وهو ميلء بالعجائب−من عجائب هذا الزمان 

من غرائب الفتاو ما يشيب له الرأس, تُنْسب لدين اهللا من غري حترير 
وال تدقيق, حتى لبَّست عىل العامة دينهم, وفتحت الباب أمام املختص 

 أو نفيوه ويقول ما يشاء, وأن جيتهد يف إثبات لْ دَ يل بِ دْ أن يُ  املختصِّ وغري 
 .الفتو من غري علم

عون ولو كان الذي يتسابق يف إطالقها يف وسائل اإلعالم ممن هم مولَ 
, لٌ مجَ  وال أحداث األسنان, أو ممن ليس هلم يف العلم ناقةٌ  بغريب القول من

الكتاب  نـاً مـوا نصيبـن أوتـا عليهم بقدر ما نأسف عىل  بعضٍ ممـملََا أسفن
واملسالك العلمية يف  ,وابط الرشعيةيسارعون يف الفتو غري مراعني للضَّ 

كون لفتواهم تبعات سلبية أكثر بكثري من املصلحة التي كانت في ,اإلفتاء
 .يف ظنهم

لة أو تلك, أن هذه املقالة الفصل يف هذه املسويف احلقيقة أنا ال أريد م
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الفتاو, فتلك املهمة هلا مقام آخر, أو تبيني اخلطأ من الصواب من تلك 
ار من هذه الفتاو التي شغلت يل اجلرَّ وإنام أريد رصد سبب هذا السَّ 

واملتاجرة  العامل, ونقلت الفقه من ميادين التعليم والتعلم إىل ميادين اإلعالم
ات, وكثُر اخلوض فيها حتى إنه تَكلَّم فيها من ليس له يف واالنتصار للذَّ 

من علم, بل يف بعض األحيان تكون الردود عىل هذه الفتاو الفقه حفنة 
نْحً  ى آخر عند البعض عندما مشوبة بسوء الظن يف املفتي, وقد تأخذ مَ

ة يف ـجيعل هذه الفتو أو تلك معياراً لتصنيف املدارس الفقهية النشط
لٍ ملخاطرها, ـا, ومتأمـة راصدٍ هلـا وقفـدا يل أن أقف معهـة, فبـالساح
 .لٍ ملعرفة أسباهبا وطرق عالجها وحماو

 אW 
د وسائل اإلعالم وسهولة التّعامل معها −أ    :تعدّ

التعامل  ين, ويُرسْ إن اإلعالم شأنه شأن كل صنعة, فهو سالح ذو حدَّ 
وتيسري إجياد املعلومة, كام كان له  ,معه كان له فضل كبري يف نرش العلم

 .الفضل يف تسيري مصالح الناس عىل اختالف أشكاهلا
الواضح عىل سلوكيات وأفهام  ءاليسِّ  هرـر أثـلجانب اآلخل ري أنَّ ـغ
ُمنـوم. اتـدات املجتمعـومعتق ار تلك الفتاو التي ـو انتشـا هـا هنـا هيَ



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

− ٩١ − 
 

الشبكة  أُنشئ موقعاً خاصا عىل ال زمام هلا وال خطام, فمن السهل جدا أن
ة جلذب اجلمهور, بل ومن األيرس أن العاملية, ثم أنقل تلك الفتاو الشاذَّ 

ما حتمل, من فتاو  حتمل من الغثِّ ة نصيّة أرسل بريداً إلكرتونياً أو رسال
 . ال ترتكز عىل أصول صحيحة

ُمنا أن يكون هذا النقل تمّ بحسن نية أو بخالفها, ول كن من وال هيَ
ط الضوء عىل وسيلة االنتشار, ناهيك عن الوسائل التي سلِّ أن نُ  املهمِّ 

دُ  ;أصبح من فضول القول ذكرها تَعدُّ كالتلفاز واملذياع والصحف, فَ
ربز إىل كفيلة بأن تُ  −السيام قنوات اإلثارة اإلعالمية−القنوات الفضائية 

الذكر وقلييل البضاعة اجلامهري الكثري من العلامء وغري العلامء من خاميل 
 .العلمية

 :عــاملُ التَّ  −ب  
 داً عاءً جمرَّ دِّ امما ابتليت به األمة يف هذا العرص كثرة املتعاملني, وليس هذا 

 من الدليل, بل هذا واقع ملموس مع األسف, ونشاهد بني الفينة واألخر
نْ يتكلم يف مسائل يتورَّ  من تلك  ع عنها كبار العلامء, ولقد شاهدنا الكثريمَ

النامذج عىل صفحات اإلنرتنت, وعىل بعض الفضائيات حتى أصبحت 
يعرف املفتي,  املستفتي ال الفتو مهنة من ال مهنة له, بل ومن العجيب أنَّ 
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له  إال ما ظهر عامل بموضوع االستفتاء − كام يظهر من جوابه− وال املفتي 
 .ابتداءً عند سامعه أو قراءته

لِ ينقيض من عامة ا وعجبي ال يعرفون,  ون دينهم ملن الملناس كيف يُسْ
وا لنا رجالكم احلديث,  ملعرفة صحة سند ;فإن كانوا يف السابق يقولون سمّ

وا لنا مفتيكم, :بسبب انتشار آفة الوضع, فينبغي لنا اليوم أن نقول فوا وعرِّ  سمّ
لَ  ,الناس بتارخيه العلمي نْ أَهَّ  .ملنصب اإلفتاء; ملعرفة صحة فتواه هُ ومَ

فون له, حتى كثُ  عون لإلفتاء, املتشوّ رت السقطات, فلقد كثُر املترسِّ
يف قوله يف  ♫اخلطيب البغدادي  −واهللا−الت, وصدق مت الزَّ وعظُ 

نْ حرص عىل الفتو, وسابق إليها, «: )١()الفقيه واملتفقه(كتابه  وقلَّ مَ
لَّ توفيقه, واضطرب يف أمره, وإذا كان كارهاً لذلك غري  وثابر عليها إال قَ

كانت  خمتار له, ما وجد مندوحة عنه, وال قدر أن حييل باألمر فيه عىل غريه
 .»والصالح يف فتواه وجوابه أغلب ,املعونة له من اهللا أكثر

مغفلـة  −ج  ــالـِ  :العَ
هناك علامء أفاضل, هلم شأن عظيم يف العلم, نُكِنُّ هلم كل تقدير 
واحرتام; غري أنه ليس هلم خربة كافية يف التعامل مع وسائل اإلعالم, 

                                        
)٢/٤٦) (١.( 
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مستحرضين أيضاً مد خطرها; فتجدهم يفتون السائل  نوربام ال يكونو
ل منزلة فتكون الفتو خاصة باملستفتي, ! !وكأنه ال يسمعهم إال هو وتُنزَّ

تُفهم الفتو خطأً عىل غري  العموم, لسعة انتشار الوسيلة اإلعالمية; فَ
 .الوجه املراد

ربة عىل إويف احلقيقة  رة; فعىل العامل احلرص والدُّ ن هذه الغفلة غري مربَّ
التعامل مع وسائل اإلعالم, السيام يف وقت ال خيفى مد تأثري اإلعالم 

 .عىل اجلامهري
ة عدم االلتزام باملذاهب اإلسالمية املشهورة, واألقوال املعتربة املبنيَّ  −  د

اذِّ  واتباع ,ة األصول والقواعد الفقهيةامراعوعىل األدلة الصحيحة,  من  الشَّ
لبعض املفتني بأن هذا  − غري املنطقية− ة جَّ , واحلُ األقوال, واملهجور من اآلراء

أصحاب األقوال املعتربة ال يأخذون من نفس  ما أد إليه اجتهاده, وكأنَّ 
ة, ومل يتابع املَ  عني الرشعي الذي يأخذ منه حتى يفتقر ألقوال هجرهتا األُمَّ

 .قائلها  ٌأحد
نزلة العُموم − هـ ة مَ تو اخلاصّ  :إنزال الفَ

وهذه من األخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض املفتني; فتجده يُسأل 
عىل اهلواء يف إحد القنوات عن مسألة خاصة ال تتعد بحيثياهتا دائرة 
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فال هو ! املستفتي, ثم جييب إجابة عامة, وهذه يف احلقيقة من الكوارث
بون بخصوصية الف ستَوعَ تو, خصَّ املستفتي بفتواه, وال عامة اجلمهور مُ

 .وهنا يقع اللبس
والبيان,  ويرفض التوضيح ,وربام يكابر املفتي فيُرصُّ عىل صواب فتواه
 .وأنه قد أخطأ يف عرضه للفتو بصيغة العموم

, فإذا ما عُرض عليه   وكم هو مجيل من املفتي أن يكون ذكيا ملّاحاً
وغ للمفتي أن  استفتاء حيمل يف طياته بعض اخلصوصية بحيث ال يَسُ

, أن يؤجل الفتو إىل وقت مناسب, كأن يطلب ح بفتواه عىل املإليُرصِّ 
من السائل أن يتصل عىل هاتفه اخلاص مثالً يف وقت الحق, أو أن حييله 

 .لخإ ...أو ,عىل شيخ آخر

 W 
 :اسة النَّ عىل عامَّ  −أ 

ينبغي عىل العامل أن خياطب الناس بام يفهمون به حكم اهللا تعاىل, 
هذا جانب, ومن جانب آخر ال خياطبهم بام يرتتب  ;يثياتاحلويبسط هلم 

عليه مفسدة أعظم من املصلحة التي تُرجتى من فتواه, فقد رو مسلم يف 
ث قوماً ما أنت بمحدِّ «: أنه قال ◙مقدمة صحيحه عن ابن مسعود 
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 .)١( »ال تبلغه عقوهلم, إال كان لبعضهم فتنة حديثاً 
ة واملثرية للجامهري فباهللا عليكم لو قارنَّا مصلحة إحد الفتاو الشاذَّ 

 ?أو العكس املفسدةَ  ملرتتبة عليها; فهل تغلب املصلحةُ باملفسدة ا
ب عىل هذه األسئلة املهمة, والتي ينبغي جِ إن أردنا معرفة ذلك فلنُ  

ة, ـتي هلا أحكام خاصـا عند اإلجابة عىل األسئلة الـيستحرضهللعامل أن 
 : األسئلة أو غري ذلك, فمن هذه ,أو التي هلا فتاو استثنائية للرضورة مثالً 

  ?ةيفتقر لفتواه الشاذَّ  يف عاملنا اإلسالمي اً كم إنسان −
  ?للفتو سيقبلها اً وكم سامع −
ل  − ؤهَّ   ?لفهم مثل هذه الفتاووهل مجهور الناس أو السامعني مُ
 .لخإ...?وهل من املصلحة إطالقها هبذا الشكل −

فمن استطاع أن جييب عىل هذه األسئلة فسيعرف مد املفسدة  
 .املرتتبة عليها

 :صعوبة تداركها بعد انتشارها −ب  
كالقنوات  السيام يف وسيلة إعالمية− ال شك أن الفتو إذا قال هبا العامل 

كام  ,من الصعب جدا تداركها, فال بد للعامل أن حيتاط لدينه −الفضائية

                                        
 ).٥ح(» صحيح مسلم«) ١(
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ما سيقع فيه الناس من آثام بسبب  عليه أيضاً أن حيتاط لدين الناس; ألنَّ 
 .فتواه, قد تكون تبعاته عليه عظيمة عند اهللا 

 :األقالم املغرضة وترجيح املصلحة −ت  
الساحة ليس خالية من خمالفني,  أنَّ : لهه ومما ينبغي للمفتي التنبُّ 

ية الذي دخل منه ليخاطب باب احلرِّ  وأحياناً من خصوم له وملنهجه, وأنَّ 
; فينبغي له أن يفرِّ  ق بني اجلامهري سيدخل منه املخالف واخلصم أيضاً
 .حلقة العلم وبني خماطبة اجلمهور عىل اختالف رشائحه وتوجهاته

يق املصلحة العظمى; وهي احلرص عىل من منهجه حتق وال ينسى أنَّ 
عنب الشام وبلح (ع ه بإطالق مثل هذه الفتاو قد ضيَّ أنَّ وهداية الناس, 

; فهو قد فتح الباب خلصومه النتقاد منهجه وليس فتواه فحسب, )اليمن
 .بل وزعزع شخصية العلامء يف أعني العامة كام سيأيت ذكره

 :اتساع رقعة اجلدل وإهلاء األمة عن مصاحلها  −ث 
  :فقال  سؤاالً فسكت ومل جيب, فقيل له, ♫سئل اإلمام الشافعي 

هكذا كان سلف ; )١(»كوت أو يف اجلوابالفضل يف السُّ  ى أدري أنَّ حتَّ «

                                        
 ).١٠ص(» صفة الفتو«, )١/٤٠(للنووي » املجموع«, )١/١٣(» أدب املفتي«: انظر) ١(
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م عىل جلب املصالح, وة يراعي قاعدة درء املاألمَّ  نه من فضول أفاسد مقدَّ
خل األمة يف جدال كبري وخالف  :القول أن نقول إنَّ مثل هذه الفتاو تُدْ

ت عليها من املصالح  مذموم, وفيها من السلبيات اليشء الكثري مما يفوّ
أكثر ة من تلك الفتاو, وجتلب من املفاسد أكثر من تلك املصلحة املرجوَّ 
 .ها بفتواهءمن تلك التي أراد املفتي در

 :عظيمة التي تقع عىل عاتق العلامءالمن املصالح  ومما ال شك فيه أنَّ 
مجع كلمة املسلمني, وتوحيد صفهم, ونبذ الفرقة واالختالف كام جاء يف 
لِم نغفل عن هذه املصلحة  النصوص القرآنية واألحاديث النبوية, فَ
 العظمى ألجل مسألة خالفية? بل يف كثري من األحيان تكون هذه الفتو

 .ل العلمعىل خالف ما أمجع عليه مجاهري أه
فام  ;اسع, وله من احلرج الرشعي مندوحةفباب العذر للمفتي و 

إلرصار بعض املفتني عىل إطالق مثل هذه الفتاو الدافع يا تُر?!! 

ام رشائح املجتمع وعدم ـام يف إضعاف مكانة العلامء أمـاإلسه −ج 
 :الوثوق هبم

اذَّ  فتاوهيم يف بعض األحيان معاول  ة أنَّ ليعلم أصحاب الفتاو الشَّ
من طبيعة الناس الوثوق بعامة  هدم لثقة اجلامهري بالعلامء العدول; ألنَّ 
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بْتٌ يف فتواه  نْ هو ثَ أهل العلم, ويصعب عليهم يف كثري من األحيان متييز مَ
اذِّ  من الفتاو جتعل عدالة  ممن هو عىل خالف ذلك, فكثرة السامع للشَّ

فهل تر أهيا املفتي أنك أصبت  ;لد أفراد املجتمع شكٍّ  أهل العلم حملَّ 
 ها?قت املصلحة التي كنت تظنُّ وحقَّ  ,بفتواك

 W 
كِلَ الورع  − أ  لِّ عد عن التَّ , والبُ ةِ عن الفتو يف املسائل املُشْ  صدي لكُ

كُ ( :ملسو هيلع هللا ىلصوليستحرض املفتي قوله  شاردة وواردة من غرائب األسئلة, ؤُ رَ م أَجْ
ىلَ  معَ كُ ؤُ رَ تْيَا أَجْ ىلَ النَّارِ  الْفُ كام استحرضه سلف األمة, فقد كان  )١()عَ

منهم لو كفاه أخاه إياها  كلٌّ  عون عن الفتيا, ويودُّ يتورَّ  ╚الصحابة 
كام ثبت ذلك عنهم بأسانيد صحيحة, منها ما ثبت عن الرباء بن عازب 

لقد رأيت ثالثامئة من أهل بدر ما منهم من أحد إال «: أنه قال ◙
الفقيه (رواه اخلطيب البغدادي يف  )٢(»وهو حيب أن يكفيه صاحبه الفتو

: بسند صحيح, ورو اإلمام ابن املبارك يف الزهد بسند صحيح )واملتفقه
أدركت عرشين ومائة من أصحاب «: عن عبد الرمحن بن أيب ليىل قال

                                        
 .عن عبيد اهللا بن جعفر مرسالً ) ١٥٧ح(» سننه«أخرجه الدارمي يف ) ١(
 ).٢/٤٥(» الفقيه واملتفقه«) ٢(
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اه قال− ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  دَّ أن أخاه  −يف هذا املسجد: أُرَ ث إال وَ دّ فام كان منهم حمُ
تٍ إال ودَّ أنَّ  فْ , ورو أيضاً بسند )١(»أخاه كفاه الفتيا كفاه احلديث, وال مُ

ئل عن يشء, فقال ,¶صحيح أن ابن عمر  , ثم »ال أدري« :سُ
هنم, أتريدون أن جتعلوا ظهورنا لكم جسوراً يف ج«: أتبعها بأخر, فقال

, فإذا كان هذا هو منهج السلف فام بال )٢(»أن تقولوا أفتانا ابن عمر هبذا
بل إىل  ;البعض اليوم يتدافعون إليها, ال منها, وليس إىل الفتيا فحسب

 .الغريب منها والشاذِّ 
شيئاً منها  وقد ذكرتُ −وقد وقفت كثرياً عند روايةٍ عن اإلمام مالك  
ها− آنفاً   − أي اإلمام مالك−كان يُسأل عن مخسني مسألة أنه ربام «: , ونصُّ

من أجاب يف مسألة فينبغي قبل «  :وكان يقول  فال جييب يف واحدة منها,
 ,)٣(»ض نفسه عىل اجلنة والنار وكيف خالصه ثم جييبعرِ اجلواب أن يَ 

ر لإلفتاء اليوم ل بعض من يتصدَّ ـلو سئ :تـازف إنْ قلـن أَينّ جمـوال أظ
 !!عىل أريكته متكئٌ وهو ها مالك ألجاب عليها لَ ئِ التي سُ اخلمسني نفسها 

                                        
 ).٥٨ح(» الزهد«, وابن املبارك يف )٢١ح(» العلم«رواه أبو خيثمة يف ) ١(
 ).٢/٥٥(» الفقيه واملتفقه«, و)٥٢ح(البن املبارك » الزهد«) ٢(
 ).١/٢٣(البن فرحون » الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب«: انظر) ٣(
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كِلَة للمجامع الفقهية وهيئات ودور اإلفتاء  − ب إحالة االستفتاءات املُشْ
 . يف عاملنا اإلسالمي

ال يكاد خيلو بلد عريب وال مسلم, بل يف كثري من دول العامل من وجود 
فكم هو الئق باملفتي إنْ . دار لإلفتاء, فضالً عن اهليئات واملجامع الفقهية

رضت عليه بعض الفتاو املشكلة أن حييلها إىل من هم أكثر علامً وأتقن  عُ
 ◙ب يف فن الفتو, وليس هذا ببدع من القول, فعمر بن اخلطا

ة, ومنْ أوسع ين باجلنَّ املبرشَّ  ةوهو ثاين اخللفاء الراشدين وأحد العرش
يف بعض املسائل الفقهية,  الصحابة فقهاً كان يدعو الصحابة الستشارهتم

ني الشَّ ن ـا روي عـد ذلك مـا يؤيـومم صِ وهم من −عبي واحلسن وأيب حَ
العلم  ين بام معهم منواملغرتِّ عني بالفتو أهنم انتقدوا بعض املترسِّ  − التابعني
ر بن اخلطاب «  :فقالوا مَ دَتْ عىل عُ رَ م ليفتي يف املسألة, ولو وَ كَ إن أحدَ

 .وما أشبه الليلة بالبارحة, )١(»جلمع هلا أهل بدر ◙
وضع ميثاق لوسائل اإلعالم اإلسالمية منبثق عن منظمة املؤمتر  −ج

 .اإلسالمي
ة ـار األرض, ورسعـهيب بني أقطذا االنفتاح اإلعالمي الرَّ ـفمع ه

                                        
 ).١/٤٠(للنووي » املجموع«: انظر) ١(
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ة ـسالميالم يف البالد اإلـل اإلعـىل وسائـع ةً ـي حقيقـرب ينبغـار اخلـانتش
يّ أن يكون هلا ميثاق ينظّم ما يُعرض وما وباألخص ذات الطابع اجلدِّ 

 .نرش فيام خيص اإلفتاء, وأن تضع ضوابط وحدوداً لالستفتاء والفتويُ 
ر ـة املؤمتـرتاح هي منظمـذا االقـى هأن تتبنَّ ن ـة التي من املمكـواجله

اإلسالمي; وذلك من خالل وضع قوانني لتنظيم هذه الربامج, السيام 
جعاً وأن هلا تأثرياً كبرياً عىل اجلامهري يف البالد اإلسالمية, وأهنا تُشكِّ  رْ ل مَ

م هذا ووضع قوانني تنظِّ  ,ه لذلكلكثري من رشائح املجتمع; فينبغي التنبُّ 
 .لنشاط اإلعالميا

 تْ وَ حَ  الرجوع لتوصيات مؤمتر اإلفتاء, والعمل بمقتضاها; حيث − د 
 .جوهرية ودقيقة اً بنود
لة والتي من املناسب جدا أن نذكر هنا بعض التوصيات ذات الصِّ  

لشؤون اإلسالمية يف جاءت يف املؤمتر الذي قامت به وزارة األوقاف وا
 −اقة يف رصد مثل هذه الظواهرحيث كانت سبَّ − مشكورةدولة الكويت 

.. منهجية اإلفتاء يف عامل مفتوح«: حتت عنوان ٢٠٠٧والذي عقد يف عام 
 :فمن تلك التوصيات» املرجتى الواقع املاثل واألمل

 رها يف القائم بأمورفُّ الت العلمية الواجب توق املؤهِّ حتقُّ رضورة  )١
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اإلمجاع, واملعرفة التامة بقواعد اإلفتاء; كالعلم بالقرآن والسنة, ومواطن 
 .االستنباط, مع مالزمة التقو

إجابته عن أسئلة  مراعاة املفتي للجانب الرتبوي والتعليمي عند )٢
  .املستفتني
إال إذا  جهة كانت صحيحة, ال تعترب الفتو الصادرة عن أيِّ  )٣

 .ةسقة مع املقاصد الرشعياعتمدت عىل دليل رشعي معترب, وكانت متَّ 
ن أن تكون الفتو القائمة عىل الرضورة فيام خيص األمة صادرة ع )٤

جتهاد مجاعي, دون أن ينفرد هبا آحاد الفقهاء واملفتني, إال أن تكون ا
تلف فيها الرضورة مما ال   .خيُ

م الفتو اخلاصة املبنيَّ  )٥ عىل أساس الرضورة عىل مجيع  ةأال تعمَّ
ر بقدْ  األحوال واألزمان واألشخاص; إذ إنَّ    .هارِ الرضورة تُقدَّ

املفتني فيها, ة يف كل بلد اإلرشاف عىل عىل اجلهات الرشعية املعنيَّ  )٦ 
 دائهم, واختاذ األساليب املناسبة ملعاجلة أوضاع منأوالعمل عىل حتسني 

  . للفتو من غري أهلهايتصدَّ 
مي الربامج الدِّ ) ٧ ي ومقدِّ ري الشؤ ينية,دعوة معدِّ اإلسالمية,  ونوحمرِّ

ر, إىل رضورة ـالم األخـل اإلعـر وسائـالت وسائـف واملجـيف الصح
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االستعانة بعلامء الرشع املوثوقني, لإلرشاف عىل براجمهم, وعدم فتح الباب 
للتعاون املثمر بني اجلهات العلمية  حتقيقاً  ;املؤهلني للعبث هبا أمام غري

 .واجلهات اإلعالمية

 אW 
هذا العرض املوجز لرؤيتي حول أسباب وحلول ظاهرة الفتاو بعد 

ته بام ع خلدمة أمَّ يتطلَّ  طالب علم ذن كلِّ ة, بقيت كلمة أمهس هبا يف أُ اذَّ الشَّ 
 :ينفعها, أقول له

وما  ,فيام خيصه لٌّ ـشباهبا ك ة لكلِّ ـة ماسَّ ـة بحاجـاألمَّ  أنَّ  كَّ ـال ش
ه, من الفتاو وتبثُّ  شاذٍّ  تلقط كلَّ صت به أنت أكرب بكثري من أن ختصَّ 

ك أتيت بام حتسب أنَّ  شارد من القول فتزيد عليه وتنقص ثمَّ  وتصطاد كلَّ 
 .مل يأت به األول 

    هُ لَ  تَ نْ طِ و فَ لَ  رٍ مْ ألَ  وكَ حُ شَّ رَ  دْ ـقَ   
 لِ مَ اهلَ  عَ ى مَ عَ رْ تَ  نْ أَ  كَ سِ فْ نَ بِ  أْ بَ ارْ فَ          

ة ملفَّ  إنَّ  م حلوالً ناجعة هلا, ملن يدرسها ويقدِّ ة بحاجة ات لألمَّ ثَمَّ
سات افلدينا من املشاكل االقتصادية واالجتامعية والرتبوية ما تفتقر لدر

 .رشعية تطرح حلوالً هلا
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ن, وهي ديُّ ملعنى التَّ  بل ولدينا فئات من املجتمع تعاين من سوء فهمٍ 
نْ يقدم هلا برامج  رشعية ضائعة بني اإلفراط والتفريط; نحتاج أيضاً مَ

 .لخإ... ن ديُّ ملعاجلة هذا الفهم اخلاطئ ملفهوم التَّ 
وكلمة أخرية ملن ال يتورع عن اإلفتاء بام خيالف به مجوع املسلمني عرب 

 رك بحديثذكِّ ذكر, أُ من غري مصلحة عامة تُ  − خاصة− وسائل اإلعالم 
, مفاتيحها(: ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى   الرجال; إن هللا تبارك وتعاىل خزائن للخري والرشِّ

ا للخري وويل ملن جعله مغالقً  ,ا للرشِّ ا للخري مغالقً فطويب ملن كان مفتاحً 
 .)١( )ا للرشِّ مفتاحً 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ;هذا

                                        
والروياين  ,) ٢٩٦ح(» السنة«يف  , وابن أيب عاصم)٧٥٢٦ح(» سننه«أخرجه الدارمي يف ) ١(

وإسناده  بلفظ آخر,) ٢٣٧ح(وإسناده ضعيف, ورواه ابن ماجه ). ١٠٤٩ح(» مسنده«يف 
 .نحس
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   ساملالوهاب  أمحد عبد. أ/ بقلم                                                    
 

 وانفردت, لقد متيزت رشيعة اإلسالم عام سبقها من الرشائع بمزايا كثرية
وقد أشار القرآن الكريم إىل يشء من , بأمور مل تكن لغريها من الرشائع

p ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصفقال اهللا تعاىل عن نبي اإلسالم  ;فردميز وذاك التَّ التَّ  هذا
xwvutsrqzy

a`_~}|{...﴾ وأشار إىل ذلك  ,)١(اآلية
تُ (: فقالملسو هيلع هللا ىلص رسول اإلسالم  ْ بْيل نُرصِ دٌ قَ نَّ أَحَ ْ يُعْطَهُ ا ملَ ْسً طِيتُ مخَ أُعْ

ا دً جِ سْ ضُ مَ عِلَتْ يلِ األَرْ جُ رٍ وَ هْ ةَ شَ ريَ سِ بِ مَ عْ ا بِالرُّ ورً طَهُ  .)٢()...وَ
اء أهنا جاءت سهلة زت به رشيعتنا الغرَّ وأمجل ما متيَّ  وإن من أجلِّ   

                                        
 .١٥٧: سورة األعراف )١(
 ., واللفظ للبخاري)٥٢١ح(, ومسلم )٣٢٨ح(رواه البخاري  )٢(
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فال  ;وتزيل الرضر ,وترفع احلرج ,وتدفع املشقة ,املصالحتراعي  ;سمحة
, واألمر إذا رييسة جتلب التَّ فاملشقَّ  ;ةشدد أو العنت أو املشقَّ فيها للتَّ  مكان

... مرفوع واحلرج, ضاق اتسع, والرضر يزال, والرضورات تبيح املحظورات
لتها رشيعة اإلسالمـم ري ذلكـوغ دهتا وأصَّ , ن القواعد اجلليلة التي قعَّ

z ﴿: وقد تضافرت عىل ذلك نصوص القرآن والسنة; فقال اهللا تعاىل
§ ¨ © ª  ﴿: , وقال أيضاً )١(﴾}  |  { ~  � ¡

TS   R Q P O U ﴿ :, وقال أيضاً )٢(﴾» ¬ ®  ¯

W V﴾)يَّةِ (: ملسو هيلع هللا ىلص, ويقول النبي )٣ نِيفِ ةِ  بُعِثْتُ بِاحلَ حَ مْ , )٤()السَّ
لَنْ (: ويقول أيضاً  ٌ وَ ينَ يُرسْ دٌ إِالَّ  إِنَّ الدِّ ينَ أَحَ ادَّ الدِّ بَهُ  يُشَ لَ , ويقول )٥(...)غَ

ِ (: أيضاً  ثْن بْعَ ْ يَ لَكِنْ  يإِنَّ اهللاَ ملَ نِّتًا وَ تَعَ الَ مُ نِّتًا وَ عَ ِ مُ ثَن عَ ا يبَ ً يَرسِّ امً مُ لِّ عَ  . )٦()مُ
 ,احلرج ورفع ,يسريخفيف والتَّ مشتملةً عىل التَّ ومن هنا جاءت الرشيعة 

ؤتى أن تُ  اهللا حيبُّ  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ بل أخرب النَّ , خص ملن احتاج إليهاوإقرار الرُّ 

                                        
 . ٧٨: سورة احلج )١(
 .١٨٥: سورة البقرة )٢(
 .٢٨: سورة النساء )٣(
 .بإسناد صحيح ) ٨/٢٢٢(, والطرباين )٥/٢٦٦(رواه أمحد  )٤(
 ) .٣٩ح(رواه البخاري  )٥(

 ).١٤٧٨ح(رواه مسلم  )٦(
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ال تكاد جتد كتاباً من كتب  مَّ ومن ثَ . )١(ؤتى عزائمهأن تُ  رخصه كام حيبُّ 
 وضوابطها فيه رشوطها  بنيَّ خصة باباً مستقال الفقه إال وعقد للرُّ أصول 

 .وأحكامها
 واإلتيان ,خص الثابتةُ بنصوص الرشع ال إشكال يف مرشوعيتهاإذاً الرُّ 

 غري أنَّ  ,بل هي تنسجم مع مقاصد الرشيعة وحماسنها, هبا عند احلاجة إليها
ام وإنَّ , خص ليست هي مقصودنا من هذه املقالة; إذ ال إشكال فيهاهذه الرُّ 

منا هبا حتى ال تلتبس األمور وختتلط املفاهيم  . قدَّ
العلامء  توزالَّ , ص املذاهبـع رخـوإنام املقصود هنا هو تناول قضية تتب

خص بمعنى أن يبحث املستفتي عن الرُّ  ;اءت نتيجة الجتهاداهتمـالتي ج
فيلتقط  ويطلب األيرس له واألهون عليه يف كل قول مذكور أو مذهب منقول;

, قلية الصحيحةخمالفاً لألدلة النَّ وإن كان  ,ةـف يف كل مسألـر واألخـاأليس
; اتباعاً هلواه وشهوته ,أو األقوال املعتربة وإرضاءً  ,بل ولو كان شاذا غريباً

  .وليةصاً من املسؤوختلُّ  ,لتكاليف الرشعيةوهروباً من ا ,لنفسه
الرشيعة إنام  ألنَّ فهذا بال شك يصطدم مع مقاصد الرشيعة وأصوهلا; 

بحيث تصبح , هباجاءت لتضبط سلوكيات الناس وحتكم أهواءهم وهتذِّ 
                                        

 .بإسناد صحيح) ٣/١٤٠(, والبيهقي )١١/٣٢٣(, والطرباين )٢/٦٩(ابن حبان رواه  )١(
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, هـه وضوابطـره ونواهيـةً ألوامـممتثل, هـرع وتعاليمـةً ألحكام الشـخاضع
  .اءـما يشفيأخذ ما يشاء ويرتك  ;ال لألهواء والشهوات والرغبات

 الشاطبي كام يقول اإلمام ;التكاليفالً من ربقة حتلُّ  خصع الرُّ يف تتبُّ  كام أنَّ 
فإنه مؤدٍّ إىل إسقاط التكليف يف كل مسألة «: وهو يتكلم عن ذلك ♫

ف أن يفعل إن للمكلَّ  خيري أنَّ حاصل األمر مع القول بالتَّ  خمتلف فيها; ألنَّ 
 .)١(»التكليف وهو عني إسقاط ,شاء, ويرتك إن شاء

, بل حكى غري واحد منهم ال حيلُّ  قاً هذا الفعل فسدَّ العلامء ـذا عـول
فيه هدماً ملنظومة  ; ألنَّ )٢(اإلمجاع عىل ذلك −كابن حزم وابن عبدالرب−

, الة ال انضباط فيهاين سيَّ أحكام الدِّ وجعل  ,األوامر والنواهي الرشعية
ين وأحكامه, ولذا هذا يُ  أنَّ  وال شكَّ  فيض إىل االستهانة والتالعب بالدِّ

  :عة عىل من يفعل ذلكء شديدة ومشنِّ جاءت عبارات العلام
ذَ بِنَ ـمَ «: ♫ي ـاألوزاع اإلمـام ولـيق لَ ـنْ أَخَ ادِرِ الْعُ ءِ خَ ـوَ جَ ـامَ   رَ

                                        
 ).١٠/١٢٢(» املوافقات« )١(
, )٢/٩٢(» جامع بيان العلم وفضله«, )١٧٥ص(البن حزم » مراتب اإلمجاع« )٢(

  ).١٠/١٢١(» املوافقات«
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الَمِ   نَ اإلْ ِسْ  .)١(»مِ
تَ : قال سليامن التيمي«: ♫زم ـن حـاب اإلمـام ولـويق ذْ لَوْ أَخَ

هُ  لُّ ُّ كُ عَ فِيكَ الرشَّ تَمَ ٍ اجْ املِ ةِ كُل عَ صَ خْ  .)٢(»بِرُ
ةٍ «: ♫ويقول اإلمام أمحد  صَ خْ مِل بِكُل رُ الً عَ جُ ل : لَوْ أَنَّ رَ ل أَهْ بِقَوْ

لِ  أَهْ , وَ ةِ يفِ النَّبِيذِ وفَ لِ  الْكُ أَهْ , وَ عِ امَ ينَةِ يفِ السَّ قًا املَدِ انَ فَاسِ , كَ ةِ ةَ يفِ املُتْعَ كَّ  .)٣(» مَ
ءِ «: ♫وقال إبراهيم بن أدهم  اذَّ الْعُلَامَ َلَ شَ نْ محَ بِرياً مَ ا كَ َلَ رشَ  .)٤(»محَ

عىل املُعتضد العبايس, فرفع إليه اخلليفة  − يوماً − ودخل القايض إسامعيل   
لَل العلامء,  ,كتاباً وطلب منه أن ينظر فيه خصَ من زَ وقد مجع فيه صاحبه الرُّ

يقٌ « : − بعد أن تأمَّله− فقال له القايض املذكور  نْدِ ا زِ ذَ نِّفُ هَ صَ أملْ : , فقال»مُ
حَّ هذه األحاديث? قال بىل, ولكن من أباح املُسكر مل يُبح املُتعة, ومن : تصِ

أباح املُتعة مل يُبح الغِناء واملُسكر, وما من عاملٍ إال وله زلَّة, ومن مجع زلَلَ العلامء 
 .)٥(ثم أخذ هبا ذهب دينُه, فأمر املُعتضد بإحراق ذلك الكتاب

                                        
 ).٧/١٢٥(» سري أعالم النبالء«: انظر )١(
  ).٦/٨٨٣(البن حزم » اإلحكام« )٢(
 ).٢/٢٥٣(للشوكاين » إرشاد الفحول«, )٤/٦٠٢(للزركيش » البحر املحيط«: انظر )٣(
 ).٦٦ص(أليب بكر اخلالل » األمر باملعروف والنهي عن املنكر«: انظر )٤(
  ). ٢/٢٥٤( » إرشاد الفحول«: انظر )٥(
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حتذيراً من هذا  الفقهاء;وعىل ذلك تضافرت نصوص العلامء وأقوال 
س به إبليس عىل كثريٍ من الناس وذلك الباب الذي لبَّ , املنزلق اخلطري

قاً برخصةٍ ساقطة ـتعلُّ  ;ماتات وانتهاك املحرَّ ـن هلم ترك الواجبحتى زيَّ 
عليه  هدةَ العُ  وأنَّ , به فالن من العلامء أفتى أو بقول زائف شاذٍّ  ,االعتبار

هذا  يف حني أنَّ , م مل يأتوا به من عند أنفسهموأهنَّ , إن أصاب وإن أخطأ
أو ذاك املفتي لو وقف عىل شذوذ هذا القول وعدم صحته وظهرت له العامل 

ؤ; تلكُّ  د والتردُّ  ليل لرجع عن هذا القول مبارشةً دونة واستبان له الدَّ جَّ احلُ 
وهم , م أهل خشيتهبأهنَّ  بأهل العلم الذين وصفهم اهللا  ذلك الظنُّ 

أو بقولٍ  ,الناس برخصةٍ  يال جيوز للعامل أو املفتي أن يفته أعلم الناس بأنَّ 
غ رشعيدون  , فحينئذٍ تُدفع أعظم املفسدتني ,مسوِّ  أو دفع ٍملفسدةٍ عظيمةٍ

ا للمفاسد  .عىل ذلك أهل العلم كام نصَّ  ;بأدنامها; حتقيقاً للمصالح ودرءً
العلامء  يف اختالف الفقهاء وأقوالظر ي النَّ للعامِّ  ال حيقُّ : ومن ثمَّ نقول

بل عليه أن يستفتي من يثق به من أهل العلم, , ل لذلكه غري مؤهَّ ال سيام وأنَّ 
الَّ ـخدون البحث عن الرُّ −زم بام أفتاه به ـوأن يلت ت أو اهلفوات, ص أو الزَّ

وخيرج من العهدة بني , , حتى تربأ ذمته− البحث عمن يفتيه بام يوافق هواه أو
 .العلم ي مذهب مفتيه كام قرر أهلمذهب العامِّ  ; ألنَّ يدي اهللا 
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ع وأن يرتك تتبُّ  عىل كل مسلم أن يتقي اهللا جيب ويف اخلتام نقول   
 ذمته بنيوأن يطلب براءة , ت العلامء وأن حيتاط لدينهرخص الفقهاء وزالَّ 

, بني يدي اهللا تبارك وتعاىل ولٌ ؤومس فإنه عام قريبٍ موقوفٌ  ;يدي اهللا 
ٌ ( :ملسو هيلع هللا ىلصر بقول النبي ونذكِّ  الَلَ بَنيِّ ٌ  ,إِنَّ احلَ امَ بَنيِّ رَ إِنَّ احلَ امَ  ,وَ يْنَهُ بَ اتٌ  وَ تَبِهَ شْ  ,مُ

 , هِ ضِ رْ عِ ينِهِ وَ أَ لِدِ َ تَربْ اتِ اسْ بُهَ نِ اتَّقَى الشُّ مَ , فَ نَ النَّاسِ ثِريٌ مِ نَّ كَ هُ لَمُ عْ الَ يَ
اعِ  الرَّ ; كَ امِ رَ عَ يف احلَ قَ اتِ وَ بُهَ عَ يف الشُّ قَ نْ وَ مَ كُ  يوَ ى يُوشِ مَ لَ احلِْ وْ ى حَ عَ رْ يَ

 ً لِكٍ محِ لِّ مَ إِنَّ لِكُ , أَالَ وَ عَ فِيهِ تَ رْ إِنَّ يفِ ى, أَنْ يَ , أَالَ وَ هُ مُ َارِ َى اهللا حمَ إِنَّ محِ  أَالَ وَ
دَ اجلَ  تْ فَسَ دَ ا فَسَ إِذَ , وَ هُ لُّ دُ كُ سَ لَحَ اجلَ تْ صَ لَحَ ا صَ ةً إِذَ غَ ضْ دِ مُ سَ هُ اجلَ لُّ دُ كُ سَ

هِ  لْبُ  يَ أَالَ وَ  .وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه. )١()الْقَ
 .وعىل آله وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد 

 

                                        
 ).١٥٩٩ح(, ومسلم )٥٢ح(رواه البخاري  )١(
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   تركي عيسى املطريي .أ/بقلم                                                                  

قوة اهليئة وضعفها  ا, بل إنِّ ـاهليئة وحجر الزاوية فيه أُسُّ املفتـي هـو 
 .منه ستمدُّ تُ 

اإلعالمي  أجل إبراز دور اهليئة عىل الصعيد العلمي أو فمهام عملنا من
حسن اختيار ذلك العنرص ذكر إن مل نُ فلن حيظى ذلك املجهود بنجاح يُ 

 :قائامً  السؤال ولكن يظلُّ . املهم
?ما املعايري التي ينبغي أن تتوفر يف املفتي العضو يف هيئة الفتو 

واإلطالة  فضول القوللنا أن نتجاوز ولإلجابة عىل هذا السؤال ينبغي 
ل يف علوم اآللة التي ينبغي أن تتوفر يف  ; كأن نفصِّ بكالم معروف سلفاً

 :نقول ما يمكن إضافته هنا أن أنّ  , فأراملفتي
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 اً متقنمن مذهبه الذي يفتي به, وأن يكون  ناً ينبغي أن يكون متمكِّ ) ١
ال تكاد  بحيث ه,بفروعه, ويعرف خبايا زوايا اً عومتشبِّ  ,يعرف أصوله ,له

ج من تلك ويعرف مظاهنَّ  مترُّ عليه مسألة إال ا, وال يقوم مقامه ذلك املتخرِّ
 .لخإ...يف شهادته مالكي أو حنبيل اجلامعة التي ختطُّ 

باً ملذهبه, بل ير أنَّ ) ٢ احلق قد يكون مع  سعة األفق, فال يكون متعصِّ
ب لقوله أو املفتي املتعصِّ  غريه يف مسألة كام كان معه يف مسألة غريها, فإنَّ 

 ع أوده يوصد باب الفهم واالستيعاب ألقوال اآلخرين مما يضيِّ قول من يقلِّ 
 − طنضيِّق العَ −د هتا, ومهام كان ذلك املقلِّ ضعف جودة الفتو وقوَّ يُ 

ه يستنزف وقتها جلسة للهيئة; ألنَّ  ؤود يف كلِّ بة كَ قَ ناً يف مذهبه فهو عَ متمكِّ 
أو يف حماولة رأب الصدع بينه وبني من خيالفه, فمن كان  يف حماولة إقناعه

لوُّ اهليئة منه أوىل  ذهنه بحلٍّ  يُعملألنه ال يثري اجللسة, وال  ;هذا شأنه فخُ
 .ملا هو مشكل من موضوع االستفتاء

كاد جتد فإنك ال تجدا,  املستو األكاديمي لعضو هيئة الفتو مهمٌّ ) ٣
ينية عىل ة الدِّ عنى هبموم األمَّ يكون عضواً يف هيئة تُ مفتياً يف زماننا يصلح أن 

... اجتامعية ها سواء كانت اقتصادية أملة بمهامِّ ة األصعدة ذات الصِّ كافَّ 
العامل ذا  باملشاهدة واملعايشة مع كثري من الفقهاء والعلامء أنَّ  مَ لِ ه عُ ألنَّ لخ; إ
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العربية, أقول جتده  املستو األكاديمي العايل, بل واملجيد للغة أخر غري
أكثر فهامً ملعطيات الواقع, وأوسع أفقاً من غريه, هذا وأنا أقول ذلك أرجو 
أن ال يفهم منه أن أحرص التحصيل العلمي يف الدراسة األكاديمية فحسب, 

ل العلوم الرشعية عن طريق حلقات العلم وجمالسة  إنَّ  :بل أقول من حصَّ
رات اجلامعات, وذلك لها عرب مقرَّ العلامء أفضل بكثري من ذلك الذي حصَّ 

لهـن مـوم, لكـمعل  ريقـالل حلقات العلامء وسلك الطـمن خ ـان حصَّ
األكاديمي بالتوازي مع ذلك املجهود فهو أفضل بال شك, وهو أرقى 

 .األصناف الثالثة, وهو املقصود باحلديث
; وأقصد باإلنتاج أن يكون  مهمٌّ  اهليئة لعضوتاج العلمي اإلن) ٤ أيضاً

له حلقات علم أو مؤلفات تكشف عن ذلك العمق يف فهمه, أو برامج 
ل ـالعامل اخلام خ, فإنَّ ـلإ ...كـه عىل املحـع فهمـأو إذاعية تضة ـتلفزيوني

ته الساحة وال تستثري مهَّ  ,ا إذا كان ال حيمل همَّ تبليغ العلم لآلخرينعلمي 
تستفيد  عاملاً كهذا ال إنَّ  :أقول ;من صخب علمي وإعالميالعلمية بام فيها 

ُ الذي مُلئ مهَّة وحيوية يف مناقشة املسائلاإلمنه هيئة  املطروحة  فتاء, فالعاملِ
يف الساحة يتَّسم بصفة أساسية ينبغي أن تكون يف عضونا املنشود, فكم 

إشكاالهتا, فيكون  ة يف حلِّ ب لآلمال ذلك العامل الذي تلجأ له األمَّ هو خميِّ 
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  قليل املشاركة, منطوياً عىل رأيه, ة, اهلمَّ  طَ بِ حني عرضها يف جلسة اهليئة ثَ 
د حلها ال تستثريه املسألة مهام عال مستواها  .العلمي أو تعقَّ

اهليئة;  ر يف عضودماثة األخالق ورحابة الصدر معيار نفيس إن توفَّ ) ٥
 وجيد الشيطان لف فيها اآلراء إالَّ فقلَّام جلسة ال حيتدم فيها النقاش وختت

ق كان ضيِّ  مدخالً إىل النفوس من خالهلا, فتربز هنا أخالق العامل, فإنْ 
 ,ي اآلخرينأخذ االعتداد بالرأي مسلكه يف حتدِّ  ,رسيع الغضب ,نطَ العَ 

وتسفيه اآلراء والتقليل من جودهتا, وإن كان العامل عىل العكس من ذلك 
الشيطان فيه, بل قد يكون من دماثة أخالقه وحسن ترصفه ما  خاب ظنُّ 

 .ب النقاشمن تشعُّ  وحيدُّ  ,يطفئ الغضب لد اآلخرين
, وهذا الرشط قد ال يُعرف ) ٦ أن يكون عضو هيئة الفتو ذكيا ملَّاحاً

رف قبل التحاقه باهليئة فهو املقصود وإن مل تنكشف  ,إال باملامرسة, فإن عُ
كثرياً من  ألنَّ  ;ن صار عضواً ووجد البديل فينبغي إعفاؤهغفلته إال بعد أ

م سؤاالً فإنام  املستفتني ليس لديه معيار إال مصلحته فحسب, فإذا ما قدَّ
معه كام يعتقد هو, وذلك يف أفضل  احلقَّ  يعرضه من اجلهة التي يبدو أنَّ 

األصل الذي ينبغي اتباعه اعتقاد صدق املستفتي, وإال   أنَّ األحوال, إالَّ 
فإن هناك الكثري ممن يتالعبون بألفاظ االستفتاء وعباراته من أجل حتصيل 
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 . منفعة من الفتو الصادرة
جيب عىل كل مفتٍ  نهإ وأنا أذكر هذا الرشط هنا ال أقصد بذلك أن أقول

يفتي عىل قدر السؤال, لكن  املفتي فأنا أعلم أنَّ ! كشف نوايا املستفتي, كال
يس تلحقه تبعات رشعية عظيمة يف كل فتو اإلفتاء املؤسَّ  جيب أن نعلم أنَّ 

املستفتني, وإال أسقطنا هيبتها  سة ألعوبة بيد تكون املؤسَّ صادرة, فينبغي أالَّ 
 . ىحَ ب الرَّ طْ لد املجتمع الذي هو قُ 

اليقظ فضيلة الشيخ ا أن أذكر املثال الصادق للمفتي ـوال يفوتني هن
 عضو هيئة الفتو يف دولة الكويت, فكم من ♫ين توين عز الدِّ 

وكان ذلك يف بداية عميل يف إدارة −مسألة تعاطفتُ مع السائل فيها 
فأعرضها عليه, فريفع سبابته يفرك صدغه هبا, ثم ينظر إيلَّ  −اإلفتاء
كنت أحنق فكم ! من صياغة السؤال أشك يف مصداقية املستفتي: ويقول

ولعل ذلك لصغر −مل أكن أعلم ه هبا, ووقتها عىل تلك الكلامت التي يتفوَّ 
جنة ن يدخل املستفتي للَّ إأهنا ميزة قلَّ ما توجد يف عامل مثله, وما  −ينِّ سِ 

التي كنت أميناً للرسِّ فيها آنذاك حتى يأخذه يف صوالت وجوالت يف 
تنجيل احلقيقة وأر صدق  أسئلة دقيقة مفصليَّة, وما هي إال دقائق حتى

لتوجيه  بأن املستفتي قد خبَّأ بعض املعلومات ;♫حدس ذلك الشيخ 
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خ عىل أن ـد الشيـال يزيـة, فـح الدنيويـد به املصالـاً حيصـالفتو توجيه
 .فرمحة اهللا عليه ,بابتسامة رائعة ينظر إيلَّ 
إجياد املخارج الضعيفة  عد عنوالبُ حرصه عىل مراد اهللا يف جوابه, ) ٧

س الغريب من الفتاو بام يريض املستفتي, عىل أن لمُّ وتَ  ,−لغري رضورة−
د والورع واحليطة, وال تفريط يف يكون ذلك من غري إفراط يف التشدُّ 

الضوابط الفقهية والنصوص الرشعية, فرسالة املفتي احلقيقية تنطوي 
ت منه وال االلتفاف عليه, ولعل ة مراد اهللا من عباده, ال التفلُّ حتت مظلَّ 

شديد عىل البعض ير يف ذلك املفتي الذي ال يفتي إال بمصطلحات التَّ 
وال كذلك ! وهذا غري صحيح البتة, الناس أنه هو ذلك العامل الرباين

ل عىل سهِّ و الذي يُ ـباين هامل الرَّ ـبه فيه, بل العما اشتُ  ل لكلِّ امل املحلِّ ـالع
ذلك وص الرشعية ـت النصـم ما وسعـ عليهوييرسِّ م, ـر دينهـالناس أم

 ل الناس عىل ورع العامل واحليطة من كل يشء, وإعامل سدِّ مْ التيسري, فحَ 
ي دْ هَ يف ع عنه, ولنا ورُّ ة التَّ هو ما جيب عىل عامل األمَّ  أمرٍ  ريعة يف كلِّ الذَّ 
 . كلَ سْ خري مَ  ملسو هيلع هللا ىلصنا نبيِّ 

ال يفوتني أن أذكر عضواً  ة لعضو اهليئةوبعد رسد هذه الصفات املهمَّ 
ث ; وهو ينبغي أن يكون من جمموع أعضاء اهليئة مهامً  نن, العامل بالسُّ املحدِّ
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الرشيف,  نن واملسانيد, وتشبَّع من علوم احلديثالذي اطلع عىل كتب السُّ 
وعرف ما يصلح لالستدالل وما ال يصلح, وعرف صحيح األسانيد من 

 يصلح  بحديث ضعيف, وال يذكر نصا السقيمها, فال يستشهد يف الفتو
م يف ـوشأنه عظي ,ة الفتوـو منظار املذاهب وبوصلـاالستدالل به, فه

 . اهليئة
مَّ أمرٌ مهمٌّ  ; ثَ من  ينبغي ذكره يف هذه املقالة; وهو التحذير وأخرياً
 إالَّ  ياصِ قَ  ا, وال قوالً ـاه تبنَّ ة إالَّ اذَّ ـو شـدع فتـاملفتي املاجن الذي ال ي

ف الفتو, ضعِ نف يُ ال ضابط له إال هواه, فوجود هذا الصِّ ذا ـاه, فهـأدن
 .ا مقصودناهتُ وَّ ـف كيان اهليئة, وقُ ضعِ يُ  وبالتايل

رها يف وحتى نكون واقعيني فإن هذه الصفات املذكورة يصعب توفُّ 
ما ال يُدرك  كل مفتٍ بنسبة عالية تريض املسؤول عن تشكيل اهليئة, لكن

لُّ ه ال كلُّ  بْهُ يشءٌ مل يَ , وإذا بلغ املاء قلتني هيُرتك جُ , وينبغي أن يكون يف شُ
 .ترَ كِ صفة ذُ  دة من كلِّ نتخب للهيئة نسبة جيِّ مفتٍ يُ  كلِّ 
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   املطرييتركي عيسى . أ/ بقلم                                                              

هيئة   هبا عضوالصفات التي ينبغي أن يتحىلَّ  السابق أهمَّ  املقالذكرنا يف 
 :الفتو, ولعل القارئ الكريم يتساءل

ر أليس من األجدر تعيني مفتٍ للدولة حيوي الصفات املذكورة, فنوفِّ 
 .بذلك اجلهد املبذول فيام سبق ذكره

تناول هذه املسألة حيتاج لنوع من التفصيل; فاختيار املفتي  إنَّ : أقول
للدولة تقليد قامت به الدولة اإلسالمية منذ القديم; ففي السابق كان 
حيمل صفة القايض, ويف أواخر الدولة العثامنية محل صفة شيخ اإلسالم, 
ثم بعد تقسيم الدول اإلسالمية قامت بعض الدول اإلسالمية بالعمل 

ل قليد وإن جتاهله البعض اآلخر, وال نستطيع يف احلقيقة أن نقلِّ هبذا الت
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هل وجود مفتٍ للدولة : لكن حيق لنا أن نتساءل ,من شأن هذا املنصب
هناك صوراً  سمي للدولة هو الطريق األمثل, أو أنَّ مثيل الرَّ التَّ  د بحقِّ يتفرَّ 

 كرب?ق املصلحة املنشودة بشكل أوحيقِّ  ,ل اإلفتاءأخر ملن يمثِّ 
املؤسيس;  ة صور خلدمة املصلحة املطروحة لإلفتاءيف احلقيقة هناك عدَّ 

 :منها مثالً 
تعيني مفتٍ للدولة بحيث حتتوي شخصيته العلمية والعملية  −١

كر, ومما يدعم هذا االجتاه قناعة الشعوب بذلك وتقبلهم الصفات آنفة الذِّ 
, لكن إن راعي ,كونه تقليداً موروثاً  ;له نا مجلة التعقيدات وعمالً حمموداً

يتمتع بتلك  يًاه من الصعوبة بمكان أن نجد مفت, علمنا أنَّ يف عمل املفتي
 أحسن اإلفتاء عىل مذهب أو مذهبني املفتي وإنْ  الصفات ولو إمجاالً; ألنَّ 

ب الفقهاء واختياراهتم ـن يستطيع اإلحاطة بمذاهـن الصعب إجياد مـفم
 :−الً جد−وأصوهلم التي بنوا عليها تلك االختيارات, وإذا ما قلنا  الفقهية

ع بتلك الصفات, فمن أين جيد الوقت الذي جيمع فيه تهناك من يتم إنَّ 
ة يف املنتديات ـاره ممثالً للدولـة باعتبـه الرسميـة وصفتـه العلميـبني صفت

 ?العلمية والسياسية
تشكيل هيئة فتو تقوم مقام املفتي, وهذا هو املعمول به يف دولة  −٢
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وشكل جديد يقوم  ,إهنا طريقة ناجحة :الكويت, وأقول من باب التجربة
مقام املفتي, حيث يتناغم مع رضورة العرص من جانب دعم معطيات 

ي غالب غطِّ يستطيع أن ين جانب آخر ـل بروح الفريق الواحد, ومـالعم
ملطلوبة لرفع سقف جودة الفتو الصادرة, ومع ذلك فأنا هنا الرشوط ا

ل كل ما هنالك أنني أريد ـورة أخر, بـورة عىل صـح صـد ترجيـال أري
جيح بينها يفتقر إىل الرتَّ   فإنَّ استعراض الصور املمكنة فحسب, وإالَّ 

 .دراسة دقيقة ومناقشة طويلة
وهذا معمول به يف بعض تشكيل هيئة فتو يرتأسها املفتي العامل,  −٣

البالد اإلسالمية, وهو حممود برشط أن ينضبط ذلك بالئحة داخلية 
 :للهيئة حتوي بعض الرشوط املهمة, منها

يكون غالب   أنْ أن ال يتفرد املفتي بفتو خيالف هبا اهليئة, إالَّ ) أ 
ح رأيه املختار, ويف حال خمالفة غالبية األعضاء له أصوات اهليئة ترجِّ 

 .ه االلتزام برأي األغلبيةفعلي
وإال  ,أن ال يكون من صالحيات املفتي تشكيل هيئة الفتو) ب

ل أن يكون عىل األعضاء, ويفضَّ  −اولو وجداني −أصبح ورقة ضاغطة 
 .ا فقطشكيل من جهة حيادية, وأن يكون رأي املفتي استشاري التَّ 
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أي عضو من أعضاء  ة ضدَّ ات إداريَّ أن ال يكون للمفتي صالحيَّ ) ت
جهة إىل ة يف احلقوق اإلدارية اللجوء عند املشاحَّ  اهليئة, لكن له احلقُّ 

 .إدارية قانونية
ليا, وهذا  ىلإيكون اعتامد الفتو الصادرة  أن )ث جهة إدارية عُ

وتكمن أمهيته يف أن . الرشط ينبغي أيضاً أن يضاف إىل الصورة السابقة
املعارضني  املوافقني عىل فحو الفتو دونصدور الفتو بتوقيع األعضاء 

ة واختالفاً يف الرأي لد رشائح املجتمع; كون املسألة خالفية, لَ لبَ ب بَ يسبِّ 
تصبح اهليئة عبارة  −اوهذا ممكن جد −وربام تُغمز الفتو بالضعف, أو 

ومنهم من ينارص  ,عن أحزاب لد املجتمع, فمنهم من ينارص هؤالء
فقد الفتو املؤسسية معناها, فبدالً من أن تكون جامعة هؤالء, وبالتايل ت

 . لرشائحه قٍ ومتزّ  ألفراد املجتمع إذا هبا مصدر قلقٍ 
وال تصدر الفتو رسمياً إال بعد أن يعتمد املفتي وهيئة الفتو املحرض 

املستخرجة من املحرض − ا اعتامد الفتو الورقية أمَّ  ,الصادر عن اجتامعهم
 يكونفهو عمل إداري أكثر منه علمي, فيرتك للجهة اإلدارية حتى  − املعتمد
 .هات من تأخري إصدار فتو دون أخربُ عن موطن الشُّ  بعيداً  املفتي

; أرجو أن أكون من خالل هذه السطور, استطعت  وأخرياً وليس آخراً
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  مد أمهيتها, بل وأنَّ بنيِّ أن ألفت االنتباه ملثل هذه املؤسسات, وأن أُ 
ام يف هذا يها حاجة املجتمعات اإلسالمية هلا; ال سيَّ لِ وجودها رضورة متُ 

 .الوضع ذي الظرف اخلاص الذي تعيشه املجتمعات املسلمة اليوم
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