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��لر�ح��ي�م ��لر�ح�م�ن ا لله ا ���س�م ا �ن
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، نبي اهلدى وعىل آله وصحبه، وبعد:
ا لرسم معامل هادية ملرشوع حضاري يستهدف بناء النسق  فإن مرص تشهد جهًدا دءوًبا وجادًّ
ن هلوية األمة املرصية، حتى تس�تعيد دورها الريادي يف دعم وترش�يد  الثقايف والفكري امُلَكوِّ

مسرية احلضارة اإلنسانية من خالل جماالهتا املتنوعة.
وي�أيت مؤمت�ر دار اإلفتاء املرصية العامل�ي األول الذي عقد حتت عنوان "الفتوى إش�كاليات 
الواقع وآفاق املس�تقبل"، برعاية كريمة من السيد رئيس اجلمهورية، ليواصل مسرية الريادة 
املرصية، خاصة يف الش�أن الديني؛ وقد هدف املؤمتر إىل بحث املش�كالت التي تواجه عملية 
الفتوى، مس�امهة يف إماطة اللثام عن الس�لبيات التي جعلتها أحد أش�كال األزمة يف العرص 
الراه�ن، وإبراز احللول الناجعة هلا، خاصة ما يتعلق منها بمعرفة املخرج الرشعي الصحيح 
م�ن االضط�راب الواقع يف ه�ذه الصناع�ة الدقيق�ة، وكش�ف األدوار التي يمك�ن للفتوى 

املعارصة االضطالع هبا يف تصويب الواقع واالرتقاء به إىل أعىل املستويات احلضارية.
ومتث�ل البحوث والكلامت التي تلقاه�ا املؤمتر خطوة ُأوىل، لكنها جادة وصادقة يف الش�عور 
بِعظم املس�ؤولية التي ُيْمليها الواقع إجياًبا وس�لًبا، وحماولة اس�ترشاف آفاق مس�تقبل ُمرشق 
وواعد لصناعة اإلفتاء، وال ريب أن مشاركة عدد من مفتيِّ العامل اإلسالمي وعلامئه الكرام 

ا ووزًنا عامليًّا كبرًيا. ا قويًّ باملؤمتر عزز فرص نجاحه، مما أعطاه ُبعًدا رمزيًّ
 ولن�ا كب�ري األمل يف أن تتضاف�ر اجلهود املخلصة وتتكامل ال�رؤى العميقة يف حتويل ما أثمر 
املؤمت�ر م�ن أطروح�ات وتوصي�ات ومب�ادرات إىل واقع ملموس يس�هم فع�اًل يف الرجوع 
بالفتوى إىل مس�ريهتا األوىل؛ حيث نقاء املصدر، ووسطية املنهج واملرجعية، وحتقيق مقاصد 

الرشع الرشيف وضوابطه املنيفة وفق حاجات الناس ومقتضيات العرص.
وُيَعدُّ مجع أعامل املؤمتر يف هذا الكتاب أوىل خطوات تنفيذ نتائج املؤمتر علميًّا، حيث يشتمل 
ع�ىل فك�رة املؤمت�ر وحم�اوره وبرناجمه وكذلك كل�امت وبح�وث املؤمتر وما تضمنته جلس�ته 

اخلتامية من توصيات ومبادرات.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،،،

م
اَّ

أ.د/ شويق عل

مفيت مجهورية مرص العربية





�يي�هي ���ن�ت�ي�ا��ح �ل�ا
� ل����س�هي ا

�� ل��ن
� ا

1- كلمة رئيس املؤمتر: فضيلة األسـتاذ الدكتور/ شـوقي إبراهيم عالم ـ مفتي مجهورية 
مرص العربية.

2- كلمة معايل السـيد الدكتور / جالل مصطفى سـعيد – حمافظ القاهرة نائًبا عن معايل 
السيد املهندس/ إبراهيم حملب ـ رئيس جملس الوزراء.

3- كلمـة املؤمتر الرئيسـية: فضيلة اإلمام األكرب األسـتاذ الدكتـور/ أمحد حممد الطيبـ  
شيخ األزهر الرشيف.

4- كلمة معايل السيد املستشار/ أمحـد الزند ـ وزير العدل.
5- كلمة املفتني: فضيلة الشيخ/ عبد اللطيف دريان ـ مفتي اجلمهورية اللبنانية.

6- كلمة الوفود: فخامة الدكتور/ مأمون عبد القيوم –رئيس جزر املالديف األسبق.





9

لحاتتا لا سسلجلا  

 كلمة رئيس املؤمتر 
 فضيلة األستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم عالم 

مفيت مجهورية مصر العربية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل، والصلة والسلم ىلع سيدنا رسول اهلل، وىلع آهل وصحبه ومن وااله.
 فضيلَة اإلماِم األكرِب األستاِذ الدكتور/ أمحد الطيب، شيخ األزهر الرشيف.

معـايل الدكتـور جالل مصطفى سـعيد، حمافَظ القاهـرِة نائًبا عن معايل السـيد املهندس/ 
إبراهيم حملب رئيس الوزراء.

السادُة الوزراُء والسفراُء والعلامُء.. احلضوُر الكريُم.
أما بعُد،،،

قًة  ِل، والذي نأُمل أن يكوَن بدايًة موفَّ ُب بكم يف مؤمتَِرها األوَّ فإنَّ داَر اإلفتاِء املرصيَة ترحِّ
يف إعادِة املرجعيِة الوسطيِة للفتوى، آملنَي من خالله حتقيَق التعاوِن مع اجلهاِت واهليئاِت 
َؤى واجلهوِد يف هذا  واملؤسس�اِت العلميِة الدوليِة التي تعمُل يف جماِل اإلفت�اِء لتوحيِد الرُّ

املجال هبدِف االجتامِع عىل كلمٍة سواٍء يف أمِر الفتوى.
اجلمُع الكريُم

إننا نجتمُع اليوَم يف ظلِّ حتدياٍت كبريٍة يعيُش�ها املس�لمون يف خمتلِف بلداِن العاملِ، يف ظلِّ 
ُه ديننَ�ا احلنيَف، ويف ظ�ل ظهور أناس  انتش�اِر موج�اِت التط�رِف واإلره�اِب التي تش�وِّ
موتوري�ن ينتزع�ون ال�كالَم النب�ويَّ م�ن س�ياقه، وحيِملونه ع�ىل املعاين واملحام�ل التي 
ال حيتمله�ا اللف�ظ النبوي وف�ق قواعد االس�تنباط الصحيحة، وخيلعون علي�ه ما َوَقر يف 
نفوس�هم م�ن ِغلظ�ٍة وُعنف ورشاس�ة وانفعال، مع جهل كب�ري بأدوات الفه�م، وآداب 

االستنباط، ومقاصد الرشع الرشيف وقواعده. 
إنن�ا نواِج�ه األميََّة الدينيَة من جهٍة، ونواجُه فتاوى أش�باِه العلامِء م�ن جهٍة ثانية، ونواجه 
تش�ويَه الدي�ِن اإلس�الميِّ بي�ِد َمن ينتس�بوَن إليه من جه�ٍة أخرى، ونحن أيًض�ا يف حلظٍة 
ُدوا س�الَم األوط�اِن، ويطَمُح فيها أعواُن الش�يطاِن أن  حي�اوُل فيه�ا بعُض األقزاِم أن ُيدِّ
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ُجوا نرياَن الفتنِة بني أبناِء البلِد الواحِد، معتمديَن يف ذلك عىل الشائعاِت واألكاذيِب  يؤجِّ
واألراجيِف تارًة، وعىل فهمهم السقيم للدين تارًة أخرى.

ونظ�ًرا مل�ا للفتوى من دور مهم يف اإلص�الِح واحلفاِظ عىل األم�ِن املجتمعي، ومواجهِة 
التط�رِف، وإرش�اِد الناِس إىل قيِم اإلس�الِم الصحيح�ِة ومقاصِده العلي�ا، التي تتمثُل يف 
العب�ادِة والتزكي�ِة والعم�راِن، ارتأْينَا أْن ندُع�َو مجاعًة من أعياِن العلامِء م�ن خمتلِف بلداِن 
؛ لنضَع النقاَط عىل احلروِف،  العاملِ العريب واإلسالمي، بل وغري اإلسالمي يف حمَفٍل علميٍّ
ونق�َف مًعا متضامن�ني، مرتابطي األيدي أماَم هذه التحدياِت التي َتطاُلنا آثاُرَها الس�لبيُة 
، ومتتدُّ إىل غرينا بشكٍل عامٍّ أفراًدا ومجاعاٍت، ودواًل وجمتمعاٍت. كمسلمني بشكٍل خاصٍّ
والفت�وى كام ال خيفى عىل رشيِف ِعلِمُكم أمُرها جليٌل، وش�أُنا خط�رٌي، واإلقداُم عليها 
بغ�رِي علٍم من مجلِة الكبائ�ِر، فقد ذكرُه اهللُ مقروًنا بالرشِك والكبائ�ِر والفواحِش واآلثاِم؛ 
 ِ َ بَِغيرۡ َغرۡ ثرَۡم َوٱلرۡ ِ

َ ٱلرَۡفَوِٰحَش َما َظَهَر ِمنرَۡها َوَم��ا َبَطَن َوٱلرۡ َم َرّبِ ق�ال تعاىل: ﴿قُ��لرۡ إِنََّما َحرَّ
لَُموَن﴾. ِ َما َل َتعرۡ ن َتُقولُواْ َعَ ٱللَّ

َ
ِلرۡ بِهِۦ ُسلرَۡطٰٗنا َوأ ِ َما لَمرۡ ُيَنّ ُِكواْ بِٱللَّ ن تُشرۡ

َ
َّقِ َوأ ٱلرۡ

وق�د رَوى أب�و داوَد يف ُس�ننِِه ع�ن أيب هريرَة -ريض اهلل عن�ه- أنَّ النبيَّ -ص�ىلَّ اهلل عليه 
وسلم- قال: ))َمْن ُأْفتَِي بَِغرْيِ ِعْلٍم َكاَن إِْثُمُه َعىَل َمْن َأْفَتاُه((.

ٌب حيتاُج ألدواٍت وإعداٍد، وإعامِل فكٍر ونظٍر للوصوِل إىل املطلوِب،  والفتوى عمٌل مركَّ
: »الفتوى صنع�ٌة«؛ أي أنا عمليٌة دقيق�ٌة حتتاُج من  ل�َذا فق�د تواتَر ع�ن العلامِء قوهُل�م إنَّ
القائ�ِم هب�ا أن يكوَن عاملًِا بال�رشِع الرشيِف؛ بإدراِك املص�ادِر، وفهِمها، وم�درًكا للواقِع 

بعواملِِه اخلمسِة وما بينها من عالقاٍت بينيٍَّة.
اجلمع الكريم

ال ش�كَّ أنَّ الفت�وى م�ا دامْت وس�طيًة وصادرًة عن أهِله�ا، فإنَّ هل�ا دوًرا يف احلفاِظ عىل 
ِة،  �ِة؛ حي�ُث إنا ُتِبُ عن ُحكِم الديِن يف املس�ائِل اخلاصِة، وكذلك يف املس�ائِل العامَّ اهلُويَّ
، وللعرِب بشكٍل  ِة اخلاصِة للمرصينَي بشكٍل خاصٍّ َنِة للُهويَّ والديُن مَن اخلصائِص املكوِّ

عام، وللمسلمني يف مشارِق األرِض ومغاِرهبا بشكل أعم.
ُر إجياًبا يف استمراريِة التميِز احلضاري واالستقالِل  ِة ووُضوُحها هو الذي يؤثِّ وحتديُد اهلُويَّ

الثقايف لألمِة صاحبِة اهلوية.
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ًدا حتميُة النظ�ِر يف اخلطاِب الديني، ورضورُة إعادِة تقديِمه يف ش�كٍل  وق�د زاَد ذل�ك تأكُّ
الفٍت.

السادة العلامء واحلضور
ألج�ل هذا ج�اء مؤمتُرنا العلم�ي ليتكلَم فيه ص�وُت العلِم الرصنِي تالًيا ق�وَل اهلل تعاىل: 
لَُموَن{، ومؤكًدا رضورَة تأكي�ِد جهِة املرجعيِة  رِ إِن ُكنُت��مرۡ َل َتعرۡ

َل ٱذّلِكرۡ هرۡ
َ
لُ��ٓواْ أ }فَسرۡ َٔ

واح�رتاِم التخص�ِص، وبيان خط�ورِة كالِم غ�رِي املتخصصني في�ام ال حُيس�نِوَن من أموِر 
اإلفتاء، بام َينتُج عنه من تليٍط، وفساٍد، وإفساٍد؛ كام قاَل ابُن سريين: ))إنَّ هَذا العلَم ديٌن، 

فانُظروا عمن تأخذوَن دينَُكم((.
 أال فلتك�فَّ عنَّا ألس�نُة الفتنة رُصاَخه�ا، ولتكفَّ عنا أقالُم الفتن�ة رصيَرها، ولتكفَّ عنا 
أبواُق الفتنة نعيَقها، وال يتكلْم يف دقائق الفتوى إال أهُلها املتفرغون هلا املتخصصون فيها 
ل به وُيسِّ له، فكلٌّ  املس�ئولون عنها أمام اهلل س�بحانه، ولينش�غْل كلٌّ منَّا بام ُخلق له وُوكِّ
من�ا عىل َثغ�ٍر من ثغور الوطن، والوط�ُن بحاجة إىل جهودنا أمجع�ني كل يف مكانه وجماله 
�ْهرة كلَّ يوٍم  وتصص�ه الذي حيس�نه، أما أن خي�رج علينا بعض الُكتَّاب وبعُض هواة الشُّ
ق الصف ويزيد انشغاله ويلفت انتباهه  ق وحدة الوطن وُيفرِّ بكالٍم شاذٍّ أخرَق ُمنَكٍر يمزِّ
إىل سفاس�ف األمور وتوافه األفكار وغرائب األقوال، فهذا ما ال يمكن الس�كوت عليه 

بحال.
�خ مباِدَئ الوس�طيِة يف الفتوى؛ من نحو: النظر يف املآالِت، وقصد  يأيت مؤمترنا هذا لريسِّ
حتقي�ِق املصال�ِح ودرء املفاس�د، ومتييز الثاب�ِت من املتغ�رِي، ومراعاة ال�رورِة واحلاجِة 
�ها، والتعرف عىل  َخ�ِص يف حمالِّ وعم�وِم البلوى، ورفع احلرِج ودفع املش�قِة، وإعامل الرُّ

مواطِن األخِذ بالعزائِم، وتفعيل املقاصِد.
ي�أيت مؤمترنا هذا ليب�ني أنه ليس كل مس�ألٍة ألصَقها األغراُر بالرشيعِة -بحس�ِب فهمِهُم 
الكاسِد العليِل- ال بدَّ أن تكون بالرورِة صحيحَة النِّسبِة إليها، بل إنه كام قيل: »إنَّ كلَّ 
ها، وعن املصلحِة إىل املفسدِة،  مسألٍة خرجت عن العدِل إىل اجلَوِر، وعن الرمحِة إىل ضدِّ

وعن احلكمِة إىل العبِث، فليست من الرشيعِة، وإن ُأدِخلَت فيها بالتأويل«.
، وَمِعنٌي عذٌب للدارِس والفقيِه  يأيت مؤمترنا هذا ليؤكد أن الرتاَث الفقهيَّ القديَم كنٌز ثريٌّ
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ًها عن الغلِط، وال هو فوَق النقِد  واملفتي والقايِض، لكنه مع ذلك ليَس معصوًما، وال منزَّ
والتصوي�ِب برشطِه، كام أن بعَض مُجَِله قد تأثَّ�رْت بواِقعها وزماِنا، فاملتعنُي هو أال نقَف 
لها ونستعمُلها يف النوازِل  عنَد وقائِعه ومسائِله الزمنيِة، بل نتجاوُز ذلك إىل املناهج، فنَُفعِّ

واملستجداِت بام يناِسُب حارَضَنا وواقَعنَا.
لذا جاءت حماور املؤمتر الرئيس�ة التي تنتظم هذه املطلوبات كلَّها وغرَيها بشكل أو بآخر 

ليكون املحور األول: عن اإلفتاء وأثره يف استقرار املجتمعات.
واملحور الثاين: عن الفتاوى ومواجهة التطرف والتكفري والتعصب املذهبي.

واملحور الثالث: عن الوسطية يف اإلفتاء والتجديد يف علوم الفتوى.
واملحور الرابع: عن اإلفتاء والتنمية.

ه�ذه املح�اور س�تكوُن حملَّ دراس�ِة ونقاِش مَجِعك�م الكريِم من الس�ادِة املفت�ني والعلامِء 
والباحثني الكراِم اليوم وغًدا بمشيئة اهلل.

آملنَي أن نخرَج بنتيجٍة إجيابيٍة فعالٍة من هذا العمِل واملجهود يف توصياِت املؤمتر وأعاملِه، 
ا فاصاًل بني ع�رِص فوَض الفت�اوى التي تتس�بُب يف زعزعِة  وأن يك�ون ه�ذا املؤمتُر ح�دًّ
ِف، وبني عرِص الفهِم الدقيِق لطبيعِة الدوِر  اس�تقراِر املجتمعاِت وتؤدي إىل انتش�اِر التطرُّ
اإلفتائ�ي وم�ا يكتنُِفه م�ن ضوابَط يمكنها م�ع التطبي�ِق أن ترتقَي به إىل أعىل مس�توياتِه، 

وُتسهَم يف عجلِة البناِء والعمران.
والش�كُر اجلزيُل والرتحيُب الكبرُي بالسادِة احلضوِر مجيًعا من ضيوفنَا األعزاِء من السادِة 
العلامِء، ورجاِل الدولة، وقاماِت الفكِر والثقافة، ورجاِل الصحافِة واإلعالِم، مش�اركني 

ومتابعني.

وآخُر دعوانَا أِن احلمُد هللِ ربِّ العاملني

 

م
اَّ
وَصلاَّ اهلُل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه وسل
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 كلمة معالي الدكتور جالل مصطفى سعيد - حمافظ القاهرة 
نائًبا عن معالي السيد املهندس/ إبراهيم حملب - رئيس الوزراء

بسم اهلل الرمحن الرحيم
 َفِضيلَة األستاِذ الدكتور/ أمحد الطيب، شيِخ األزهِر الرشيِف.

َفِضيلَة األستاِذ الدكتور/ شوقي عالم، مفتي اجلمهورية.
السادُة العلامُء.. 

أصحاَب املعايِل.. الوزراء والسفراء والوفود املشاركة.
السالُم عليُكم ورمَحُة اهللِ وبركاُته، وَبعُد:

فن�ي وُيس�عدين أن أقَف بينَُك�م اليوم، حُتيُطني تل�َك الكوكبُة ال�ُمتأللَِئُة من ش�وامِخ  ُيرشِّ
، َيمَلُؤين الفخُر بأن  العل�ِم وأكابِر العلامِء، من أرفِع وأعىَل ِقَمِم وقاماِت العاملِ اإلس�الميِّ
حَتَتِض�َن مدين�ُة القاهرِة فعالياِت هذا احلدِث اجلليل، القاه�رة.. تلك املدينُة التي ُتعدُّ من 
ا وثقافيًّا وتارخييًّا، مدين�ُة األلِف ِمئذنة،  أق�َدِم وأعَرِق ُم�ُدن العاملِ، وأكثِرَها ث�راًء حضاريًّ
ُث إليكم  مدينُة الرتاِث الزاخِر واملساجِد العريقِة، مدينُة العلِم والنور والنهِر اخلالِد، أحتدَّ
َع  اآلن نيابًة عن معايل دولة رئيس الوزراء املهندس/ إبراهيم حملب، الذي جُيِلُّ هذا التجمُّ
الكري�َم، وأت�رشُف بأن أكون ممث�اًل للحكومِة املرصي�ِة التي تعرُف قيمَة العل�ِم والعلامِء، 
وُتنِْزُل�هم مناِزَل�هم، وُتعيل َقْدَرهم وال َتْأُلو جهًدا يف سبيل َدْعِمهم واالستنارِة بِعلِمهم.

أه�اًل بُك�م يف بلِدُكم م�رص.. أرِض األم�ِن واألمان، بلِد األزه�ِر الرشيِف، قلع�ِة العلِم 
الرشعيِّ ومناَرِة الوسطيَِّة يف العاملِ أمجع.

نجتم�ُع الي�وَم بع�َد أي�اٍم قليلٍة ِم�َن احتفالِنَ�ا بإنج�اِز املرشوِع احلض�اريِّ الكب�ري، الذي 
أن�َجَزْتُه سواعُد املرصيني بَِشقِّ قناِة السويِس اجلديدِة، هديِة املرصينَي للعامل، والتي يعوُد 

خرُيها -ليَس عىل املرصيني فحسْب- بل عىل األَُمِم والشعوِب كافًة.
َعاب،  فقد أثبَت هذا العمل قدرَة املرصيني قيادًة وشعًبا عىل الوفاِء بالوعوِد ومواجهة الصِّ

من أجِل حتقيِق اآلماِل والطموحاِت، والنهوِض بِ�َوطننا احلبيب.
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اجلمُع الكريُم:
ِة املستوياِت االقتصاديِة واالجتامعيِة والسياسيِة، وتُطو  تش�هُد مرُص َطْفرًة كبريًة عىل كافَّ

ُخُطواٍت ثابتًة وواثقًة نحو مستقبٍل أفضَل ملرَص واملرصيني.
وع�ىل ق�دِر اإلنجازاِت تك�وُن التحدياُت، وهي دوَن ش�كٍّ حتدياٌت كب�ريٌة وخطريٌة، ال 
ِه، هذه التحدياُت متثََّل�ْت يف ُبروِز تياراٍت  تواِج�ُه م�رَص َوْحَدَها، بِل املنطقَة والعاملَ بِ�َأْسِ
تَتبنَّى فِكًرا متطرًفا ُيعاِدي األُمَم والشعوب، وقد ُب�نِ�َي هذا الفكُر عىل جمموعٍة من اآلراِء 
�ْمح الذي يَرى يف الُعْم�راِن أعظَم  ِة البعي�دِة عِن املنهِج اإلس�الميِّ السَّ والفت�اَوى الش�اذَّ

وظيفٍة لإلنساِن عىل األرض.
وإيامًنا بأنَّ الِفْكَر ال ُي�َجاَبُه إال بالِفْكر، تأيت أمهيَُّة هذا املؤمتِر الذي ُيواِجُه مثَل هذه األفكار، 
ويطرُح احللوَل النافعَة للقضاِء عىل هذه الظواهِر الوافدِة إىل بالِدَنا، والتي كانت وستظلُّ 

بإذِن اهللِ مهَد الوسطيَِّة وحاِضنََتها.
اجلمُع الكريُم:

ِة وصالَب�ِة مؤسساهِتَا العريقِة الضاربِة ب�ُِجذوِرَها يف  هَتا وصالَبَتها من ُقوَّ تستِمدُّ مرُص ُقوَّ
ُعْمِق التاريخ.

ُة من هذه املؤسساِت التي تقوُم بَِدْوٍر كبرٍي يف الدفاِع  واألزهُر الرشيُف وداُر اإلفتاِء املرصيَّ
ِة اإلسالميِة الوسطيَِّة، ونرِش اخلطاِب الدينيِّ ال�ُمسَتنري، ودفِع قاطرِة األوطاِن  عن ال�ُهويَّ

نحَو االستقراِر والتنمية.
َدِد فإن داَر اإلفتاِء املرصيَة قد حافَظْت ملرَص عىل ِريادٍة تس�تحقُّ اإلش�ادَة يف  ويف هذا الصَّ
ورِة الصحيحِة لإلس�الِم يف مجي�ع املحافِل الدولية، واطم�أنَّ العامَلُ هلا عندما  ع�رِض الصُّ
َعَرَضِت الصورَة الصحيحَة لإلس�الِم بِنقاِئَها يف مشارِق األرِض ومغارهِبَا، وأسَهَمْت يف 
نرِش الوعِي الدينيِّ الوس�طيِّ الراقي بني اجلالياِت املس�لمة، وش�ارَكْت يف ترسيِخ قواعِد 
وأسِس اإلفتاِء الوسطيِّ من خالِل َعالقاهِتَا بمؤسساِت َوُدوِر اإلفتاِء يف مجيِع أنحاِء العامل.
وم�ن َث�مَّ جاَء دعُم الدولِة املرصيِة هلذا املؤمتِر الذي ُيمثُِّل ُخطوًة جديدًة يف مس�رَيهِتَا نحَو 
ا  �ْمِح لإلس�الم، ومساعدِة العقِل املس�لِم بل والعقِل العامليِّ للوقوِف صفًّ نرِش الوجِه السَّ

. ْلِم واألمِن اإلنساينِّ واحًدا يف مواجهِة األفكاِر املتطرفِة الساعيِة إىل هتديِد السِّ
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أخرًيا وليس آخًرا،،
َب بكم مجيًعا يف مدينِة القاهرِة قلِب مرَص النابِض،  ًة أخرى ُيسعدين وُيرشفني أن ُأرحِّ ومرَّ
م�رُص كنان�ُة اهللِ يف أرِضِه، مع أطيِب متنيايت بأن َتس�َعدوا بفرتِة إقامتُِك�م بالقاهرة، متمنًيا 

داِد والتوفيق. لكم وللمؤمتر ُكلَّ السَّ

والسلم عليكم ورمحة اهلل وبراكته
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 كلمة فضيلة اإلمام األكرب 
أ.د/ أمحد الطيب شيخ األزهر الشريف

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه أمجعني.

وبعد،،
فمرحًب�ا بك�م أي�ا الس�ادة العل�امء األجالء، م�ن أه�ل الفت�وى والعل�م، وذوي احلجا 
والفضل، يف بلدكم الثاين: مرص الكنانة، ومرص املحروسة بحول اهلل وقوته، ويف رحاب 
األزه�ر الرشيف ودار اإلفتاء املرصية... أهاًل ومرحًبا بكم، نزلتم أهاًل وحللتم س�هاًل، 
وط�اب مس�عاكم، وبورك ممش�اكم إىل ه�ذا املؤمتر املهم ح�ول: »إش�كاليات الفتوى يف 
الواق�ع املعارص وطموحاهتا يف املس�تقبل«، وعنوان هذا املؤمت�ر بالغ الداللة عىل رضورة 
رص�د واقع الفتوى، ومش�كالته التي ال تزال ُتلقي بيشء غ�ري قليل من العنت عىل حياة 

املسلمني.
هذا وقد س�بق يل -أيا الس�ادة الفضالء- أْن مارس�ُت جتربة اإلفتاء ملدة عام ونصف، يف 
دار اإلفتاء املرصية، يف مطلع هذا القرن الذي بدأ مس�ريته متعثًرا مضطرًبا، يستقيم ممشاه 
حينً�ا، وينِك�ص عىل َعِقَبْيه َأحاِينَي كث�رية، وال يزال حتى يوم الناس ه�ذا، ينذر بويالت 
وك�وارث، عرفنا قوادمه�ا الكاحلة، وال زلنا نجهل ما تكنه خوافيها املرتبصُة بنا من وراء 

جدر املستقبل، وُحجب الغيب...
ره، وكثرًيا ما كنت  ورغم أنني مل أسَع إىل موقع اإلفتاء ومل أفكر فيه، إالَّ أن اهلل تعاىل شاءه وقدَّ
أهتيبه وأخافه، ال من الناحية الفقهية والعلمية، التي جييدها أي أزهري من جييل أمىض تسع 
س�نوات يف دراس�ة الفقه، يتلقى فيها هذا العلم مخس مرات يف األسبوع عىل طول سنوات 
م َحالاًل، أو ُأَيسِّ أو ُأَعسِّ  دراس�ية تس�ع، ولكن كان كل تويف هو أْن ُأِحلَّ َحراًما أو ُأَحرِّ
يف غري حمل التيسري والتعسري... وكثرًيا ما كنت أتسىل عن خويف وهتيبي بحديث الصحايب 
َماَرَة،  مْحَِن، اَل َتْس�َأِل اإْلِ اجلليل عبد الرمحن بن َس�ُمَرة، عندما قال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َعْبَد الرَّ

َفإِنََّك إِْن ُأْعطِيَتَها َعْن َمْسَأَلٍة ُوِكْلَت إَِلْيَها، َوإِْن ُأْعطِيَتَها َعْن َغرْيِ َمْسَأَلٍة ُأِعنَْت َعَلْيَها«.
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وق�د كن�ت -وال أزال- دائ�م التأم�ل يف خفايا هذا املنصب الش�ديد اخلط�ورة عىل حياة 
الناس؛ وذلك ملا ملنصب اإلفتاء يف قلوب املس�لمني من منازِل التقدير، ومشاعر التعظيم 
واإلج�الل... حت�ى إن الكلمة الت�ي تصدر من فم املفتي لتقط�ع كل جدل أو خالف أو 
د، يف املس�ائل املس�تفَتى عنها، وال ي�زاُل النَّاس يس�تقبلون فتاوى املفت�ني املعتمدين  ت�ردُّ
اس�تقباهلم لصحيح الدين الذي ال معقب عليه، وهذا ما جيعل من الفتوى واإلفتاء أمانة 

شاقة، ومسئولية ثقيلة ُيشِفُق منها كل من خيشى اهلل، ويتقيه وخياُف حسابه وعقابه.
َة املفتي  ج والتأثم كانا ُعدَّ وقد أدركُت من خالل ق�راءيت يف سرية اإلفتاء واملفتني أن التحرُّ
وَعَت�اَده، وَمنْب�َع اطمئنانه ورضاه عن كلِّ ما يصدر عنه من فتاوى، وإجاباٍت عىل أس�ئلة 
الن�اس... ك�ام كانا مفرتَق طريق تضل فيه الفتوى، بني ط�ريف اإلفراط والتفريط، ضالاًل 
د بدع�وى الورع، والوقوف املق�دس عند َعتَباِت  ُمبينً�ا، وتتذبذُب بني التضييق والتَّش�دُّ
ر،  �ابقنِي وفتاواُهم، وبني التوس��ع والرتخص بدع�وى العرصن�ة ومواكب�ة التط��وُّ السَّ

و»ِكاَل طريَفْ قصد األمور ذميُم« كام يقول شاعرنا القديم...
ُف قد أدَّى -يف كثري من األحيان- إىل اإلحجام عن النظر الفقهي الدقيق  بيد أن هذا التخوُّ
يف الفت�وى، وانته�اج طريٍق س�هٍل يريُح من َعنَ�اء البحث يف تكييف الس�ؤال، والتنقيِب 
ع�ن ُحْكِم�ه وَدليِله، وتنزيله عىل الواقع، حتى صارت بع�ُض الفتاوى يف قضايا املجتمع 
املع�ارص -حترياًم أو إباحًة- ال ُيكلف الباحث أكثر من العودة إىل ما قيل يف أش�باهها من 
أقوال الس�ابقني ولو ألدنى مالبس�ٍة، وال َس�نََد للباحث إالَّ بعض مش�رتكات، أو َأوُجِه 
َش�َبٍه ضعيفٍة، ال جتعُل من املسألِة التي هي حمّل االستفتاء، واملسألِة امَلِقيِس عليها قضيتني 
ر أنَّ »حكم األمث�ال فيام جيوز وما ال  متامثلت�ني، تنطب�ُق عليهام القاع�دة الَعْقليَُّة التي تق�رِّ
جي�وز واح�د«، وأصبح من امُلعَت�اد أنَّ كثرًيا من الفتاوى التي حتتمُل التيس�رَي والتعس�ري، 
ًعا، ومن باب سدِّ الذرائع ومتابعِة اخلََلِف للسلف...  ُيفَتى فيها بالتعسرِي أو باألحوط تورُّ
ته أمام اهلل تعاىل، هو بعينِه التعس�ري الذي نى  مع أن التعس�ري الذي يظنه املفتي إبراًء لذمَّ
د من يش�ق  وا«))(، وتوعَّ وا واَل ُتَعسِّ يف: »َيسِّ ر منه يف حديثِِه الرشَّ عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وحذَّ
تي  حي�ح: »اللَُّهمَّ َمْن َويِلَ من أْمر ُأمَّ ع�ىل أمت�ه بالويل والثُُّبوِر، ودعا عليه يف احلديث الصَّ

َشْيئا، َفَشقَّ عليهم، َفاْشُقْق عليه«))(.
))( أخرجه البخاري )4867(، ومسلم )734)( عن أنس بن مالك.

))( أخرجه مسلم )8)3)( مرفوًعا عن السيدة »عائشة« ريض اهلل عنها.
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يف قارصٌة عىل من َيُش�قُّ عىل  ر منها احلدي�ث الرشَّ ة الت�ي حذَّ ولي�َس صحيًحا أنَّ امَلش�قَّ
النَّاس يف حياهتم العملية ويف معيشتهم، بل هي تنطبُق متاَم االنطباِق عىل من َيُشقُّ عليهم 
ا، أو توقعهم يف احلرج الذي قامت الرشيعة عىل  بفت�وى رشعيَّة ترهقهم م�ن أمرهم ُعْسً

نفيه ورفعه.
ومِمَّا اَل َش�كَّ فيه أنَّه اَل يوجُد مش�تغٌل باإلفتاء إالَّ وحيفظ عن ظهر قلب ما هو ُمَسلٌَّم عند 
الفقه�اء واألصوليني، م�ن أنَّ احلُْكَم يدوُر م�ع الِعلَّة ُوجوًدا وعَدًما، ف�إْن ُوجَدت الِعلَّة 
ة  ُوِجَد احلُْكُم، وإْن انتفت الِعلَّة انتفى احلُْكم، ورغم ذلك ال زالت الفتاوى يف مسائل ِعدَّ
تتذب�ذب بني احِل�لِّ واحلرمة، وترتك الناس يف حالة من الش�عور املضطرب املتأرجح بني 

الطمأنينة واحلرج.
ُخ�ْذ مث�اًل اقتن�اء التُّحف واملجس�امت الت�ي عىل ش�كل التامثيل، أو التكس�ب م�ن مهنة 
التَّصوي�ر، يف ظ�ل ما ش�اهدناه باألمس البعيد ونش�اهده اليوم عىل شاش�ات التلفاز من 
َتدمري آثاٍر ذات قيمة تارخيية كبى يف ميزان الفن املعارص، وكان تدمريها بفتاوى باس�م 
اإلسالم ورشيعته، ومَلْ نسمع أنَّ جَمَْمًعا فِقهيًّا عقد اجتامًعا ُدعي فيه فقهاء العرص وشيوخ 
الفت�وى يف عاملن�ا اإلس�المي لبيان احلكم الرشع�ي يف هذه النازلة، في�ام حدث، ويف ظل 
متغريات عاملية وأعراف اس�تقرت عىل إنش�اء كلياٍت لآلثار وللفن�ون اجلميلة ولصناعة 
د حُتَف  السياحة، مما أوقع املسلمني يف حرية من أمرهم حيال هذه املجسامت: هل هي جُمرَّ
ال بأس من اقتنائها رشًعا، أو هي أصنام وأوثان ال جيوز للمس�لم أن يتعامل معها بحاٍل 
م�ن األح�وال؟!.. بل ال يزال بعض املعنيني باإلفتاء يص�ادرون بالتحريم املطلق، مع أن 
املق�ام مق�ام بحث وتنظ�ري وتفتيش عن وج�ود الِعلَّ�ة أو عدمها، وهو يس�بق بالرورة 
مرحلة صدور هذه األحكام التي تصدر وكأنا أحكاٌم تعبدية، وأمٌر َأَمَرَنا به الشارُع، وال 
َنْعِقْل هلا معنى، وليس�ت من َقبِيِل األحكام التعليلية التي ترتبط بعللها ُوجوًدا وعدًما... 
ت  وحتريم صناعة التامثيل يف صدر اإلس�الم -يف غالب الظن- إنام كان ُمَعلَّاًل بام اْس�َتقرَّ
علي�ه عادة العرب يف ذلكم الوقت من عب�ادة األصنام وصناعتها، واتاذها آهلة تعبد من 
م الرشع احلني�ف صناعتها، من باب  دون اهلل، وكان م�ن املتوق�ع، ب�ل من امُلَحتَّم أن حي�رِّ
س�د الذرائع وجتفيف منابع الرشك، ومحايِة الوليد اجلديد الذي هو »التَّوحيد«، وإذا كان 
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األم�ر كذلك، فام هي علة التحريم اآلن بعد أن اس�تقر اإلس�الم، وتغلغل »التوحيد« يف 
العقول والقلوب واملش�اعر، وتالشت عبادة التامثيل عند املسلمني مجيًعا!!، وَنْحُن َنْعَلم 
ا من الزمان، مل نسمع أو  أنَّه قد مىض عىل امُلْس�ِلمني اآلن ما يقارب مخس�ة عرش قرًنا هجريًّ
عي  نق�رأ أن مس�لاًم واحًدا عكف عىل متثال يعبده من دون اهلل، ويتخ�ذه له رشيًكا، ثم يدَّ
أنه حيتفظ بإس�المه، فهذا أبعد يشء عن أي مس�لم ينطق بالش�هادتني، بل هو املس�تحيل 
الذي تش�هد له أدلة النقل، فقد طمأننا النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن يرتكنا إىل الرفيق األعىل، وأقسم 
ب�اهلل عىل ذلك، فق�ال يف حديث معجز، رواه الُبخاري))( وُمس�لم))( َعْن ُعْقَب�َة ْبِن َعاِمٍر 
»َأنَّ النَّبِ�يَّ -َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَس�لََّم- َخَرَج َيْوًما َفَصىلَّ َعىَل َأْه�ِل ُأُحٍد َصاَلَتُه َعىَل امْلَيِِّت ُثمَّ 
َف إىَِل امْلِنْ�َبِ َفَقاَل: إيِنِّ َفَرٌط َلُكْم، َوَأَنا َش�ِهيٌد َعَلْيُك�ْم، َوإيِنِّ َواهللَِّ أَلَْنُظُر إىَِل َحْويِض  اْن�رَصَ
اآْلَن، َوإيِنِّ ُأْعطِي�ُت َمَفاتِي�َح َخَزاِئ�ِن اأْلَْرِض َأْو َمَفاتِي�َح اأْلَْرِض، َوإيِنِّ َواهللَِّ َم�ا َأَخ�اُف 
ُكوا َبْعِدي، َوَلِكْن َأَخاُف َعَلْيُكْم َأْن َتنَاَفُس�وا فِيَها«، »أي: الدنيا«، ويف ظل  َعَلْيُكْم َأْن ُترْشِ
ك  يف تصبح دعاوى بعض الغالة يف اخلوف عىل املس�لمني من الرشِّ الَقَس�م النَّبوي الرشَّ
سفس�طاٍت فارغَة املحت�وى واملضمون، وعبًثا ُيدر فيه امل�ال واجلهد والوقت، دع عنك 

اآلثار البالغة السوء يف إثارة الفتنة بني املسلمني، وتعميق الفرقة واخلالف بينهم.
وإينِّ ألعتق�د أنَّ�ه م�ن ح�ق املس�لمني عليك�م -أصحاب الس�امحة م�ن أه�ل االجتهاد 
دوا النََّظر يف ه�ذه القضايا وأمثاهلا، فإن ُوج�د قاطع رصيح ال حيتمل  �دِّ والفت�وى- أْن جُتَ
التأويل بحال، فال كالم وال نظر وال جتديد، وال يس�ع املس�لَم -حينئذ- إالَّ أْن ُيَس�لِّم هلل 
تِّم التيسري عىل املسلمني  ورسوله طائًعا خمتاًرا... وإن مل يوجد قاطع، فاملسئولية أمام اهلل حُتَ
يف هذا الزمان، ما دام هذا التيس�ري يف إط�ار املقاصد الرشعية والقواعد الكلية، بعيًدا كل 
الُبع�د ع�ن التقليد املعص�وب العينني، واجلمود ع�ىل ظواهر النصوص دون اس�ترشاف 
آلفاق التيس�ري ورفع احلرج ومراعاة األحوال، والتي تتزنا هذه الظواهر أنفس�ها، غري 

ا حتتاج إىل َمن يكتشفها وينزل هبا إىل واقع الناس. أنَّ
ولستم يف حاجة -أصحاب السامحة املؤمتنني عىل صناعة الفتوى- أن أذكر بأن التساهل 

))( رواه البخاري )344)(.
))( رواه مسلم )96))(.
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يف فت�اوى التكف�ري والتفس�يق والتبدي�ع، وَتَصيُِّد الغرائ�ب التي َتْدعم ه�ذه الفتاوى من 
تراثنا، قد آل بنا إىل ما ترون من قتل واس�تحالل للدماء املعصومة باس�م الكفر واخلروج 

عن املِلَّة.
وأمٌر آخر لفت نظري، وهو مسألة »الُعرف«، وخطَره البالغ عىل تكييف الفتوى وجنوحها 
د والتَّعسري، ومكمُن اخلطر هو أن قاعَدة »تغري الفتوى بتغري الُعرف«، أصبحت  إىل التَّشدُّ
قاعدة شبه ُمْهَملة أو هي نادرة التطبيق يف الفتوى، وإن طبقت روعي فيها ع��رف خاص 
م فتواه، كام هي، عىل بلد آخر ال يس�ود فيه ه�ذا العرف، مما  ، ُي�َراد ل�ه أْن ُتَعمَّ ٍ ببل�ٍد ُمَع�نيَّ
تسبب يف حالة من الفوض واالرتباك عند اجلامهري، حني حياول -مثاًل- ُعَلاَمُء بلٍد ما أن 
يس�تقلوا بفتوى خمالفة ترتبط بأعرافهم وعاداهتم، ويزداد األمر س�وًءا يف حالة االنقس�ام 
احلاد بني فريقني، يتبع أحدمها فتوى بلده بينام يتبع اآلخر فتوى البلد الثاين، وليت األمر 
يق�ف عن�د جمرد اختيار هذه الفتوى أو تلك، ولكن سع�ان ما يصري األمر إىل تطئة ُكلٍّ 
م�ن الفريق�ني لفتوى الفريق اآلخ�ر، وربام يصري األمر إىل االهتام بالِفس�ق واالبتداع، أو 
د والتنطع، والس�بب يف هذه املأس�اة هو فرض فتوى صاغها عرف خاص يف بلد  التش�دُّ

معني، عىل بلدان ال عهد هلا هبذا العرف من قريب أو بعيد.
ر شيخنا الفقيه األصويل املدقق، العامل اجلليل/ أمحد فهمي أبو سنة يف كتابه املتفرد  وقد قرَّ
يف ع�رض نظريت�ه يف الترشيع اإلس�المي واملعنون ب�: »العرف والع�ادة يف رأي الفقهاء« 
-قرر أن العرف أصل رشعي يف بناء الترشيع اإلسالمي، وذلك بعد التسليم بأن عادات 
الناس وأعرافهم تتغري وتتبدل بظروفهم، وهذه مقدمة ُأوىل ال تقبل اجلدل وال اخلالف، 
د فيها موقف الشارع من هذه العادات واألعراف:  ثم يضيف إليها الشيخ مقدمة ثانية حُيدِّ
»فالشارع -كام قال الشيخ بحق- إْن هو َحَكَم فيها بحكم واحد تفصييل، يصاب الناس 
بكثري من الَعنَِت واجلَْهِد، وخيُرج هبم عن مقصد اإلسالم الذي ُبني عىل مصالح العباد.. 
َٗة ّلِلرَۡعٰلَِمنَي{ ]األنبياء: 07)[، وإْن هو رشع هلا أحكاًما كثريًة  ررَۡس��لرَۡنَٰك إِلَّ رَحرۡ

َ
}َوَمآ أ

كث�رَة هذه املصالح املتبدلة واألحوال املتغرية َكُثَرت التكاليف عىل الناس، وضاقوا ذرًعا 
بضبطها وحذقها، وكان ذلك انتقاًضا عىل الرشيعة التي وضعت عىل أس�اس متني، هو: 
»قلة التكاليف«.. هلذا كله كان من حكمة احلكيم العليم أن يرشع للناس أحكاًما مطلقة 
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ع�ن البيان والتفصيل، مهام اختلف�ت الظروف وتبدلت األحوال، وَيِكَل إىل الراس�خني 
يف تنزي�ل األحكام ع�ىل احلوادث تفصيَل هذه األحكام ... وه�ذا باب عظيم من أبواب 
الُعرف يبتني عليه شطر كبري من األحكام، وال يكاُد ينكره فقيٌه، وهو كذلك برهان ثابت 

وحجة دامغة عىل عظمة الرشيعة وجاللتها، وأنا صاحلة لكل زمان ومكان«))(.
وأمر آخر يضيفُه الش�يخ اجللي�ل يف بيان ِحْكمِة احتفال الرشع بأص�ل »الُعرف« وهو أن 
الش�ارع اهتم بمراعاة الُعرف الصالح، فيام َيرشع للناس من األحكام حتى َيْسُهل عليهم 
َقُبوهل�ا وتطبيقه�ا يف حياهت�م، وال يضيقوا ذرًعا هبا فيش�ق عليهم تطبيقه�ا، ومن هنا كان 

للُعرف الصحيح أثر بالغ يف رشع القانون اإلسالمي))(.
...     ...      ...

لِة عىل ص�ورة التامثيل  �ادة- من قضية اقتن�اء التحف املش�كَّ ا السَّ ولي�س م�ا ذكرُت�ُه -أيُّ
ه�و كل م�ا  يف اجلعب�ة مما يتعل�ق بحياة املس�لمني يف القرن اخلامس عرش م�ن اهلجرة، بل 
هناك الكثري من القضايا التي تتفاوت أمهيتها يف حياة الناس، وبعضها أس�ايس وحيوي، 
دة شغلت املسلمني عن  م بفتاوى متشدِّ وبعضها هاميش َعَريِض، ولكن ُأريَد له أن َيتضخَّ
أن يأخ�ذوا مكان�م الالئق هبم بني األم�م، فهل يعقل -مثاًل- أن تظ�ل قضية تويل املرأة 
للقض�اء -وقضاي�ا أخرى- حمل خالف عميق، يف وقت ص�ارت املرأة فيه ضابًطا وقائًدا 
للطائرات وُأس�تاًذا يف اجلامعة ووزيًرا يف احلكومات... فهل ال تزال أحكام املرأة يف ظل 
هذه األعراف املتغرية هي هي أحكام املرأة أيام كان العرف يقيض بأن احلََصان الرزان من 

النساء هي َمْن كانت حبيسة القصور والدور واخليام؟!.
ـادُة الُعَلَمـــاء! َـــا السَّ أيهُّ

ال أود أن ُأطيل عليكم، ولكنَّ املسئولية جسيمة، وكثري من آالم الناس ومشكالت األس 
كت كان بس�بب فتاوى مقولب�ة، وأحكام بنيت عىل أعراف  والبي�وت التي هتدمت وتفكَّ
مالئمة لبيئة وغري مالئمة لبيئة أخرى، أو عىل أعراف قديمة تبدلت وتغريت عدة مرات، 
وال زال ينقل ما بني عليها من فتاوى نقاًل حرفيًّا ُمسّلاًم، كأن الترشيع توقف بحياة الناس 

))( الُعرف والعادة، ص 44.
))( السابق 69 )بترصف يسري(.
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عند تاريخ معني، ويف بيئة جغرافية معينة...
ثم أين هذه الفتاوى الغريبة عىل الزمان واملكان مما نحفظه عن ظهر قلب من قوله تعاىل: 
َعَل  ُ ِلَجرۡ َعَها{ ]البقرة: 86)[، وقوله: }َما يُرِيُد ٱللَّ ًس��ا إِلَّ وُسرۡ ُ َنفرۡ }َل يَُكّلُِف ٱللَّ
 } َعلَيرُۡكم ّمِنرۡ َحَرٖج{ ]املائدة: 6[، وقوله: }َوَما َجَعَل َعلَيرُۡكمرۡ ِف ٱدّلِيِن ِمنرۡ َحَرٖجۚ
]احلج: 78[، وحديث أم املؤمنني َعاِئَش�َة َريِضَ اهللَُّ َعنَْها: »َما ُخيِّ�َر َرُس�وُل اهلل َصىلَّ اهلل 
ا َما مَلْ َيُكْن إِْثاًم«))(، بل أين هذه الفتاوى مما استقرأه  مُهَ َم َبنْيَ َأْمَرْيِن إاِلَّ َأَخَذ َأْيَسَ َعَلْيِه َوَسلَّ

عظامء الفقه واألصول من قواعد التيسري مثل:
* العادة حمكمة.

ة جتلب التيسري. * امَلشقَّ
* األمر إذا ضاق اتََّسع.

* املعروف ُعرًفا كاملرشوط رشًطا.
* تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان واألحوال واألشخاص.

ولفيلس�وف الفق�ه املالك�ي اإلمام ش�هاب الدين القرايف امل�رصي كلامت ذهبي�ة أبرأ هبا 
ذمت�ه م�ن تبعة اإلفت�اء واملفتني وذلك يف كتاب�ه »اإلحكام يف متييز الفت�اوى عن األحكام 
وترصف�ات القايض واإلمام« يق�ول فيها: »ينبغي للمفتي إذا ورد عليه ُمس�تفٍت ال َيعلُم 
أنَّ�ه م�ن أه�ل البلد الذي من�ه املفتي وموض�ع الفتيا، أن ال ُيفتَي�ه بام عادُت�ه ُيفتي به حتى 
َيس�أله ع�ن بلده، وهل ح�َدَث هلم ُعْرٌف يف ذلك البلد يف هذا اللف�ظ اللغوي أم ال؟ وإِن 
 ٌ كان اللف�ُظ ُعرفيًّ�ا فهل ُعْرُف ذلك البلد ُموافٌِق هلذا البلد يف ُعْرفه أم ال؟ وهذا أمٌر متعنيِّ
واج�ٌب ال خَيتل�ف فيه العلامء، وأنَّ العادتنِي متى كانتا يف بلديِن ليس�تا س�واًء أنَّ ُحكَمهام 

ليس سواء«))(.
ُه، ومهام س�قط أْس�ِقْطُه،  ك�ام يقول أيًضا يف كتابه »الفروق«: »فمهام جتدد يف العرف اعتِبْ
ُمد عىل املس�طور يف الكتب ُطوَل عمرك، بل إذا جاءك رجل من غري أهل إقليمك  وال جَتْ
ِرِه عىل عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وَأْجِرِه عليه وأْفتِِه به دون عرف  يستفتيك ال جُتْ

))( رواه مسلم )94)4(.
ة، حلب. ))( ص:)3)، طبعة: الشيخ/ عبد الفتاح أبو ُغدَّ
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بل�دك واملق�رر يف كتبك. فهذا هو احلق الواضح، واجلمود ع�ىل املنقوالت أبًدا ضالٌل يف 
الدين، وجهٌل بمقاصد علامء املسلمني، والسلف املاضني«))(.

أيا الس�ادة آن األوان ألن نبعث مثل هذه الكنوز من مراقدها يف تراثنا العظيم، وننفض 
عنها غبار اإلمهال الذي حرم الناس من يس الرشيعة ورمحتها، وأن نستلهم هذه الكنوز 
يف كل شاردة وواردة يف صناعة الفتوى، فهي وحدها الكفيلة برتغيب الناس يف االلتزام 
بأحكام الرشع الرشيف، وهي وحدها العاصمة للفقيه واملفتي من إرهاق الناس ومحلهم 
عىل ما يش�ق عليهم، وه�ي العاصمة أيًضا من الرتخص الذمي�م الذي يقرتب من حتليل 

احلرام وتشجيع الناس عىل التحلل من ربقة الدين.
أيا السادة أعتذر إن أطلت وأمتنَّى ملؤمترنا هذا أن يكون فاحتة خري لعهد جديد من اإلفتاء 
ُترت�ب في�ه األولويات، وتراع�ى فيه األع�راف واملقاصد حتى نتمكن م�ن جماهبة الواقع 
وحتديات�ه ومس�تجداته بفتاوى تؤس�س ملجتمعات تنعم باألمن والس�الم يف ظل رشيعة 

سمحة صاحلة لكل زمان ومكان.
رًا حُلْسن استماعكم

ْ
ُشـك

والساَّلُم عليُكم ورمَحـــة اهلل وبراكته

))( الفروق: )/ 76)- 77).
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 كلمة معالي السيد وزير العدل 
املستشار/ أمحد الزند

بسم اهلل الرمحن الرحيم
فضيلـة اإلمام األكرب شـيخ اجلامع األزهر الدكتور أمحد الطيب، الدكتور جالل السـعيد 
نائًبـا عن معـايل دولة رئيس الـوزراء املهندس إبراهيم حملب، أصحاب املعايل السـفراء، 

أصحاب الفضيلة العلامء، احلضور الكريم، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات 
أعاملنا، من يده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده 

ال رشيك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممًدا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وسلم، وبعد.
احلم�د هلل عىل نعمة اإلس�الم وكفى هبا نعمة، احلم�د هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب ومل 
جيعل له عوًجا، أرس�ل نبيه باحلق هادًيا ومبرًشا ونذيًرا ليخرج به الناس من الظلامت إىل 
الن�ور، اللهم صلِّ وس�لم وبارك علي�ه وعىل آل وصحبه أمجعني، إن اهلل س�بحانه وتعاىل 
بعث رس�وله بدين احلق رشعة ومنهاًجا، وأتم نعمته عليه وجعله دينًا قياًم خالًصا صاحلًا 
ل�كل زم�ان وم�كان، هو ودي�ن العق�ل واملنطق جع�ل الفهم في�ه للناس كاف�ة، َوُخصَّ 
ُعوَن إَِل  ةٞ يَدرۡ مَّ

ُ
َُكن ّمِنُك��مرۡ أ بالتبلي�غ في�ه أول�و العلم حيث قال اهلل ع�ز وجل: }َولرۡ

رُۡمنَكرِۚ{ ]آل عم�ران: 04)[، وقال أيًضا:  َن َعِن ٱل ��ُروِف َوَينرَۡهورۡ رَۡمعرۡ ُمُروَن بِٱل
رۡ
ِ َوَيأ َيرۡ ٱلرۡ

لَُموَن{ ]النحل: 43[، وحفظ اهلل سبحانه وتعاىل  رِ إِن ُكنُتمرۡ َل َتعرۡ َل ٱذّلِكرۡ هرۡ
َ
لُٓواْ أ }فَسرۡ َٔ

دينه من التحريف والتبديل قرآًنا عربيًّا راس�ًخا يف الصدور، منقواًل بالتواتر عىل الش�فاه 
واأللس�ن، حافًظا إياه بحفظه مس�خًرا بالبحث يف متونه علامء أجالء، قال فيهم رس�ول 
اهلل ص�ىل اهلل عليه وس�لم: ))علامء أمتي أنبياء بني إسائيل((؛ وذلك لرس�وخهم يف العلم 
وقوهت�م يف احل�ق وجعل يف قلوهبم اخلش�ية من�ه أن يدخلوا عىل الدين م�ا ليس فيه، وقد 
َ ِمنرۡ ِعَبادِهِ ٱلرُۡعلََمٰٓ��ُؤاْ{ ]فاطر: 8)[،  ق�ال احلق س�بحانه وتع�اىل:  }إِنََّما َيرۡ��َ� ٱللَّ
فب�ات حقيًق�ا أن من يتصدى للفتيا ال بد وأن يكون راس�ًخا يف العلم، جماًزا فيه من أهله، 
وكان أزهرنا الرشيف هو منارة العلم والوس�طية الس�محة لإلس�الم، وحائط الصد من 
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غوائل الفتاوى الشاذة التي تفرق أكثر من أن جتمع، وتبعد أكثر مما تقرب، وتنرش جذور 
اخلالف بني األمة اإلس�المية لتتطاحن فيام بينها، وتذبل، ثم تضعف، وتنزوي وتتداعى 

عليها باقي األمم.
إن صالحي�ة الدين اإلس�المي لكل زم�ان ومكان جيعلن�ا نطلق صيح�ة جتديد اخلطاب 
الدين�ي مثل�ام نادى بذلك الس�يد الرئيس عبد الفتاح الس�ييس رئي�س اجلمهورية بعد أن 
اس�ترشف بثاق�ب بصريت�ه أن الطريق األمث�ل للقضاء ع�ىل اإلره�اب واإلرهابيني يبدأ 
بتجدي�د اخلط�اب الديني واألحاديث النبوية الذين يعبثون م�ن خالهلم بمدلول اآليات 
القرآني�ة واألحاديث بتفس�ريات وتأوي�الت مغلوطة ما أنزل اهلل هبا من س�لطان، كام أنه 
يتوجب علينا أن نجر الفتاوى التي ال تواكب العرص، والعمل عىل إصدار الفتاوى التي 
تواجه ما يطرأ عىل زماننا من أمور، بل ونسترشف املستقبل فنهيئ له من ذخرية الفتاوى 
ما يقينا غياب املنهاج الرشعي السليم، إن الفتيا قد ظهر فيها أناس ال يمتون للعلم بصلة 
يتصدون هلا بغري ورٍع أو علم، متناسني أن من أفتى بغري علم فقد اجرتأ عىل اهلل ورسوله 
صىل اهلل عليه وسلم، وقذ ذبح بغري سكني، وظهر نتاج لذلك مجاعات متطرفة الدين منها 
ب�راء تبث الرعب يف النفوس اآلمنة املطمئنة، تصدر اإلس�الم لآلخرين بصورة مش�وهة 
بعي�دة عن�ه كل البع�د، وهنا ي�أيت دور حمفلنا الكري�م، واحلضور الغيور ع�ىل دينه، الذي 
يمل�ك من العل�م ما يؤهله للتصدي هل�ذه الرشاذم، فدور أزهرن�ا الرشيف -ومن خلفه 
املجتمع اإلس�المي كله- هو التصدي لتلك الثلة التي تعيث يف األرض الفس�اد، والتي 
ِيَن  َمًٰل ١٠٣ ٱذلَّ عرۡ

َ
َسِيَن أ خرۡ

َ يص�دق فيها قوله س�بحانه وتع�اىل: }قُلرۡ َهلرۡ نُنَّبُِئُك��م بِٱلرۡ
ِيَن  ْوَلٰٓئَِك ٱذلَّ

ُ
نَُّهمرۡ ُيرِۡس��ُنوَن ُصنرًۡعا ١٠٤ أ

َ
َيا َوُهمرۡ َيرَۡس��ُبوَن أ نرۡ ََيٰوةِ ٱدلُّ ُيُهمرۡ ِف ٱلرۡ َضلَّ َس��عرۡ

ٗنا{  َمٰلُُهمرۡ فََل نُقِيُم لَُهمرۡ يَ��ورَۡم ٱلرۡقَِيَٰمةِ َوزرۡ عرۡ
َ
َكَف��ُرواْ أَِبَيِٰت َرّبِِهمرۡ َولَِقآئِ��هِۦ فََحبَِطترۡ أ
]الكهف: 03) - 05)[ صدق اهلل العظيم.

إن دور أزهرنا يف املرحلة القادمة هو دور جهادي، وهو اجلهاد باحلكمة واملوعظة احلسنة 
ضد من يشوهون اإلسالم وحيضون عىل كراهيته، ويكون العامل اإلسالمي كله ظهرًيا له 
يف دعوته، معضًضا له يف غايته، وتكون إشارة البدء له يف ذلك هذا املؤمتر العظيم، الذي 

ارتاده كل غيور عىل دينه ووطنه، حريص عىل علو شأنه وسمو مكانته.
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إن مرصنا العزيزة كانت وستظل بخري ما دامت فيها قيادة رشيدة، ارتأت فيها هذا الشأن 
من ش�ئون الدي�ن فدعت إىل إقام�ة هذا املحفل الكري�م حتت رعايتها، كام س�تظل مرص 
بخري ما دام يعتيل منب أزهرها علامء أجالء أفاضل عاكفني عىل قول احلق وعىل تصحيح 

املفاهيم املغلوطة.

أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم، وأتمىن ملرصنا العزيزة ولعاملنا العريب 
واإلسليم لك الرفعة واتلقدم.

والسلم عليكم ورمحة اهلل وبراكته
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 كلمة املفتني: 
 فضيلة الشيخ عبد اللطيف دريان 

مفيت اجلمهورية اللبنانية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمـد هلل رب العاملـني، والصالة والسـالم عىل أنبياء ورسـل اهلل أمجعني، وعىل رسـولنا 

وحبيبنا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني وبعد ...
صاحب الرعاية س�يادة رئيس مجهورية مرص العربية عبد الفتاح الس�ييس، الس�يد رئيس 
جملس الوزراء الس�يد إبراهيم حملب ممثَّال بالسيد مصطفى جالل السعيد حمافظ القاهرة، 
فضيلة اإلمام األكب ش�يخ األزهر الرشيف األس�تاذ الدكتور أمح�د حممد الطيب، فضيلة 
مفت�ي مجهورية مرص العربية، فضيلة األس�تاذ الدكتور ش�وقي إبراهي�م عالم، أصحاب 
الفخام�ة واملع�ايل والفضيلة والس�عادة والنياف�ة، العلامء األجالء، أيا احلض�ور الكرام، 
يرشفن�ي أن أحت�دث إليكم باس�م أصحاب الفضيل�ة املفتني يف افتتاح ه�ذا املؤمتر العاملي 
لإلفت�اء ال�ذي ينعقد بدعوة كريمة م�ن دار اإلفتاء املرصية ع�ىل أرض الكنانة التي قدمنا 
إىل أرضه�ا املبارك�ة، واملجيء إىل مرص هدٌف بحد ذاته وحيق�ق األمن والضامن يف الدين 

والدنيا للعرب واملسلمني مجيًعا.
أيا السادة، إن املوضوع الذي حرنا من أجله شديد األمهية أيًضا، ليس بسبب الفوض 
الس�ائدة يف جماله وحسب بل ولسببني آخرين، أوهلام: التحديات التي يتعرض هلا الدين، 
وثانيه�ام: التحدي�ات التي تتعرض هلا املؤسس�ات الدينية يف املج�ال األول، والتحديات 
التي يتعرض هلا ديننا علينا أن نعرتف بأن لدينا انشقاقا يف الدين باجتاه التطرف والعنف، 
وه�ذا االنش�قاق ال يكف�ي فيه القول ب�أن هؤالء خوارج ج�دد، إنم أكثر م�ن ذلك؛ إذ 
إنم يتعرضون بالتحريف واإلبطال لثوابت الدين من طريق فقه مغلوط، كام يتعرضون 
بطرائ�ق فظيعة لفق�ر العيش يف مراحلهم األوىل، قبل عقدين ونصف كانوا يس�تخدمون 
الفت�اوى باعتباره�ا اجته�اًدا، فل�ام محلوا الس�الح صارت الفت�وى أمًرا الزم�ا تنتهك به 
النف�وس واألع�راض التي أوصانا رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم بصونا وحفظها يف 
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خطبة الوداع، إن هذه العصابات املس�لحة واملنترشة يف كل مكان تارة باس�م السنة وتارة 
أخرى باسم الشيعة ليست عصابة عادية، بل هي تسوغ جرائمها بتأويالت دينية ما أنزل 
اهلل هبا من سلطان، ومن هذه الناحية وألننا معنيون بإنقاذ الدين واحليلولة دون استمرار 
القت�ل واالضطراب�ات يف جمتمعاتنا واإلس�اءة لصورة ديننا يف العامل ف�إن هذا املؤمتر مهم 
ملكافح�ة التطرف من طريق التس�ويغ بالفت�اوى املنحرفة أو األوام�ر الضالة، إن هذا هو 
الواجب عىل كل عريب ومس�لم لصون األنفس واألعراض واملمتلكات واألمن واألمان 
 َ نَّ ٱللَّ

َ
لَُمٓواْ أ ٗةۖ َوٱعرۡ ِيَن َظلَُمواْ ِمنُكمرۡ َخآصَّ فق�د قال تعاىل: }َوٱتَُّقواْ فِترَۡن��ٗة لَّ تُِصيَبَّ ٱذلَّ

َشِديُد ٱلرۡعَِقاِب{.
أما الس�بب اآلخر ألمهية هذا املؤمتر املتعلق بالفتوى فهو أن دار اإلفتاء املرصية املؤسس�ة 
الديني�ة العريق�ة ه�ي القائم�ة علي�ه، وه�ي واألزه�ر الرشيف يش�كالن مرجعي�ة دينية 
ك�بى يف الع�امل املعارص وع�ىل مس�توى العاملني الع�ريب واإلس�المي باعتب�ار أن هاتني 
املؤسس�تني الش�اخمتني لديام باإلعداد واالس�تعداد وبإرادة إنفاذ املهمة اجلليلة يف صون 
 الدي�ن س�لطُة الفت�وى واالجته�اد يف احل�االت العادية ويف الن�وازل، وال نازلة أش�د مما 

نحن فيه والعياذ باهلل.
أيا السادة، 

الظ�رف خطري عىل الدين والدولة عند العرب واملس�لمني، ومرص واألزهر ودار اإلفتاء 
وحدة واحدة حلراس�ة الدين وسياس�ة الدنيا بعون اهلل تعاىل وتوفيقه، لقد أتينا لنسرتش�د 
ونتشاور يف ظل مرص الوارف وظل األزهر الشاسع والشامخ، وظل دار اإلفتاء العريق، 
أنتم ونحن سنظل قائمني عىل نج االعتدال والوسطية هلذا الدين القويم والعظيم، ولن 
يشاد الدين أحد إال غلبه، أشكركم مجيعا باسم الزمالء، وأرجو ملؤمترنا النجاح والفالح 
 } ۡرِضۚ

َ ُكُث ِف ٱلرۡ ا َما يَنَفُع ٱنلَّ��اَس َفَيمرۡ مَّ
َ
َهُب ُجَفاٗٓءۖ َوأ َب��ُد َفَيذرۡ ا ٱلزَّ مَّ

َ
ق�ال تع�اىل: }فَأ

صدق اهلل العظيم.

والسلم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبراكته
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 كلمة الوفود:
 فخامة الدكتور مأمون عبد القيوم 

رئيس جزر املالديف األسبق

بسم اهلل الرمحن الرحيم
فضيلـَة اإلمـام األكرب الدكتور أمحد حممد الطيب شـيخ األزهر، فضيلَة األسـتاذ الدكتور 
شـوقي إبراهيـم عـالم رئيس املؤمتر، السـيد منـدوب رئيس جملـس الـوزراء، أصحاَب 

السامحة والفضيلة والعلامء، أيا السادُة احلضور، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
يسعدين باسمي وباسم الوفود املشاركة يف هذا املؤمتر العاملي اهلام الذي تعقده داُر اإلفتاِء 
ه بأعمق  املرصي�ُة حت�ت عنوان »الفتوى .. إش�كاليات الواق�ع وآفاق املس�تقبل« أن أتوجَّ
الش�كر إىل س�يادة الرئيس عبد الفتاح الس�ييس رئيس مجهورية م�رص العربية عىل رعايته 
الكريم�ة للمؤمت�ر، داعًيا لفخامته بالتوفيق والس�داد والصحة والس�عادة، ويس�عدين أن 
�ب أصال�ًة عن نف�يس ونيابًة ع�ن الوفود األخ�رى بمندوب رئيس جمل�س الوزراء،  أرحِّ
ويطي�ب يل أيًض�ا أن أش�كر فضيلة األس�تاذ الدكتور ش�وقي عالم مفت�ي مجهورية مرص 
العربية عىل الدعوة الكريمة التي وجهها لنا باملش�اركة يف فعاليات هذا املؤمتر، كام أش�كر 
فضيلت�ه والقائم�ني عىل هذا املؤمتر عىل ُحْس�ِن ترحيبهم بن�ا وكريِم اس�تضافتهم لنا منذ 

وصولنا إىل القاهرة.
إن ه�ذا املؤمت�ر اهلام َلَينَْعِقُد يف وق�ت كثرت فيه الفتاوى اإلس�المية يف خمتلف املواضيع، 
بدايًة من أبسِط الفروع الفقهية، ونايًة بأحكام اجلهاد وأعامل العنف واألعامل االنتحارية 
التي ُتودي بحياة األبرياء من مسلمني وغري مسلمني، وتتلف هذه الفتاوى التي تصدر 
كلَّ يوم من جهات غري رس�مية اختالًفا كب�رًيا يف أحكامها ومراميها، كام ترتامح كثرًيا يف 

د، مما يؤدِّي إىل البلبلة واالضطراب الشديد لدى مجاهري املسلمني. االعتدال والتشدُّ
إن الفتوى وظيفٌة علميٌة إس�الميٌة ال يوجد هلا مثيٌل يف أي نظام ديني آخر؛ ألن اإلس�الَم 
ديٌن شامٌل لكل مناحي احلياة خالف األديان األخرى؛ فاإلسالم وضع قواعَد وضوابَط 
لكلِّ األنش�طة اإلنسانية جيب عىل املسلمني مراعاهُتا، فاملسلم دائاًم وأبًدا حيتاج إىل معرفة 
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ين فيام يقول وفيام يفعل، واملفتي هو الذي يبنيِّ له ذلك، فال بد أن يكون يف كلِّ  حكم الدِّ
اها  جمتمع إس�المي َمن يقوم هبذا الواجب الديني اهلام، ولقد حتمل مس�ئوليَة الفتوى وأدَّ
بأمانة ألول مرة يف تاريخ اإلس�الم الوضاء أفضُل اخللق حممد -عليه الصالة والس�الم- 
تِيُكمرۡ  ُ ُيفرۡ ُتونََك ِف ٱلّنَِسآءِۖ قُِل ٱللَّ ��َتفرۡ بتكليف من رب العاملني حيث قال تعاىل: }َويَسرۡ
تُوَنُهنَّ َما ُكتَِب  ٰ��ِ� َل تُؤرۡ فِيِه��نَّ َوَم��ا ُيترَۡلٰ َعلَيرُۡك��مرۡ ِف ٱلرِۡكَتِٰب ِف يََتَٰم ٱلّنَِس��آءِ ٱلَّ
ِطۚ  ن َتُقوُمواْ لِلرَۡيَتَٰمٰ بِٱلرۡقِسرۡ

َ
رۡوِلرَۡدِٰن َوأ َعفِنَي ِمَن ٱل ��َتضرۡ رُۡمسرۡ ن تَنِكُحوُهنَّ َوٱل

َ
لَُهنَّ َوتَررَۡغُبوَن أ

َ َكَن بِ��هِۦ َعلِيٗما{، ثم قام بأداء هذه املس�ئولية من بعِد  ٖ فَإِنَّ ٱللَّ َعلُ��واْ ِمنرۡ َخيرۡ َوَم��ا َتفرۡ
الرسول الكريم اخللفاُء الراشدون وأئمُة املذاهب وأولو العلم من السلف واخللف، كام 
َس�ت يف كثري من الدول اإلس�المية إداراٌت رس�ميٌة للفتوى قامت ببيان حكم الدين  ُأسِّ
فيام يعِرض للمس�لمني يف أمور حياهتم اليومية، ومن أش�هر هذه اإلدارات الرس�مية دار 
اإلفت�اء املرصي�ة التي هلا تاري�خ مرشف منذ إنش�ائها يف عام 895)م، وكان عىل رأس�ها 
يف كلِّ ع�رٍص م�ن العص�ور َعَلم م�ن أعالم الفقه اإلس�المي يف هذا الع�رص مفتًيا للديار 
املرصي�ة، وقد قام ه�ؤالء املفتون العظامء بَدوره�م خرَي قياٍم، وال ننس�ى يف هذا املقام ما 
ق�ام به األزهُر كأعرِق جامعة إس�المية يف العامل م�ن دور بارز طوال أكثَر ِمن ألف عام يف 
تبليغ رس�الة اإلس�الم إىل كافة الش�عوب، وبيان أحكام الدين احلنيف يف خمتلف املسائل 
الت�ي كانت تعرض للمس�لمني أف�راًدا ومجاعاٍت يف خمتلف العص�ور، وكانت هناك جلنة 
لة من أس�اتذة يمثل�ون املذاهب الفقهية، وكان�ت فتاواها يف غاية  للفتوى باألزهر ُمَش�كَّ

الدقة والُيس، وربام خلفها اآلن جممع البحوث اإلسالمية.
فضيل�َة اإلم�ام األك�ب، فضيلَة رئي�س املؤمتر، الس�ادة الك�رام: إن أمامنا اليوم مس�ئوليًة 
عظيمًة يف التغلُِّب عىل التحديات التي تواِجه اإلفتاَء يف عرصنا هذا، ومواجهِة إشكالياهتا 
احلالي�ة، وإجياِد حل�وٍل عملية هلا، واالرتفاِع بَدور اإلفتاء للمكانة الالئق هبا حيث تكون 
ي�ن يف كل خطي�ة ويف كل مش�كلة واضح�ة ال لبس فيه�ا، بعيدة ع�ن األهواء  كلم�ُة الدِّ
واألغراض السياسية وعن النفوذ األجنبية، ولن حيدث ذلك إال إذا كانت مجيع الفتاوى 
مبنيًة عىل الكتاب والسنة واألدلة الرشعية األخرى املعَتدِّ هبا، ومتمشيًة مع روح الرشيعة 
اإلس�المية وأصوهل�ا العامة من ُيس وس�هولة، ومالئم�ًة للزمان وامل�كان، وصادرًة عن 
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لحاتتا لا سسلجلا  

املؤسس�ات الديني�ة، واملثل األعىل يف كل ذل�ك نبِيُّنَا حممد صىل اهلل عليه وس�لم، قال اهلل 
َورَۡم ٱٓأۡلِخَر  َ َوٱلرۡ ��َوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َكَن يَررُۡجواْ ٱللَّ سرۡ

ُ
ِ أ تعاىل: }لََّقدرۡ َكَن لَُكمرۡ ِف رَُس��وِل ٱللَّ

َ َكثِٗيا{. َوَذَكَر ٱللَّ
وختاًما، أشكر فضيلة رئيس املؤتمر ىلع إعطايئ هذه الفرصة إللقاء لكمة الوفود يف هذا 
احلفل الكريم، كما أشكر زمليئ أعضاء الوفود األخرى إلنابتهم يل للتحدث باسمهم، 

فشكًرا لكم مجيًعا، والسلم عليكم ورمحة اهلل وبراك





اجللسة األوىل:
 املحور األول: 

اإلفتاء وأثره يف استقرار املجتمعات
رئيس اجللسة: سامحة  الشيخ/ حممد حسني - مفتي القدس

ويشتمل عىل البحوث التالية:
ل�بح�ث ح�ثا ل�با �با

لمع�ق ا

أمهية اإلفتاء 
وضوابطه

فضيلة األستاذ الدكتور/ عيل مجعة حممد عضو هيئة كبار 
أ.د/ حامد حممد أبو العلامء ومفتي مجهورية مرص العربية السابق.

طالب 
عميد كلية الرشيعة 

والقانون 
جامعة األزهر سابقا

فضيلة األستاذ الدكتور / عبد احلليم منصور  وكيل كلية 
الرشيعة والقانون � بتفهنا األرشاف.

سامحة  الشيخ/ حممد أمحد حسني - املفتي العام للقدس 
والديار الفلسطينية - خطيب املسجد األقىص املبارك

جماالت 
عمل اإلفتاء

فضيل�ة األس�تاذ الدكتور/ عباس ش�ومان وكيل األزهر 
الرشيف
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اإلسالمية بكلية دار 

العلوم - جامعة 
القاهرة
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كبار العلامء باألزهر الرشيف
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املجتمعات

فضيلة األس�تاذ الدكتور/ عبد الكري�م اخلصاونة  مفتي 
أ.د/ عبد اهلادي اململكة األردنية اهلاشمية
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الرشيعة والقانون 
جامعة األزهر  

بدمنهور
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املوضوع األول:

أمهية اإلفتاء وضوابطه
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﷽�

مقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسـالم عىل سـيدنا حممد أرشف اخللق أمجعني وعىل آله 
الطيبني الطاهرين وعىل أصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

أم�ا بعد، فإن هذا بحث مقدم إىل املؤمتر العاملي ال�ذي تقوم بتنظيمه واإلرشاف عليه دار 
اإلفت�اء املرصي�ة يومي 7) – 8) أغس�طس ع�ام 5)0)م، بعنوان »الفتوى إش�كاليات 
الواقع وآفاق املس�تقبل« ومش�اركة مني يف أعامل هذا املؤمتر أق�دم بحًثا بعنوان »ضوابط 
الفتوى«، وقد حاولت فيه أن أبني اخلبة املرصية األزهرية، وأنقلها أمام العلامء يف بلدان 

العامل كافة، عسى اهلل سبحانه وتعاىل أن ينفع به وجيعله يف ميزان حسناتنا يوم القيامة.
ل أموًرا حتى يكون قادًرا عىل اإلفتاء ويمكن إمجال ذلك  فنق�ول: إن املفتي ال بد أن حُيَصِّ

يف نقاط ثالث:

�ي�و��ى
��ل��ن ���ط ا ��ن �وا

���ن
.د ع��ل�ة �ج�م�ع��ة م�ح�م�د

أ
�

ي�ف
ر�

ل��ش هر ا ف
�
ل�أ ء �فا لعلما � ا ا و ه�ي�أ�ي ك�ف

ع�ف
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أوال: إدراك النصوص
ونعني بالنصوص القرآن والس�نة باعتبارمها مصدرا لألحكام الرشعية، حيث إن احلجة 
قام�ت هبام، كام توافرت وتكاثرت األدلة عىل ذلك، ونعني أيضا إدراكه لنصوص األئمة 
األعالم املجتهدين يف فهمهم للكتاب والسنة وتفريعهم لألحكام وإحلاقهم بآلية القياس 
لكث�ري من الصور حتى تكون حت�ت مظلة الرشع الرشي�ف، ألن إدراكه لتلك النصوص 
جيعله ذا بصرية بام أمجعوا عليه، ويريب عنده شيئا فشيئا ملكة االجتهاد التي سوف حيتاجها 

بال شك يف احلكم عىل بعض الوقائع.
واحلاجة إىل إدراك النصوص حتتاج إىل معرفة مقاصد الرشع، ومعرفة كيفية الرتجيح بني 
املتعارض�ات من األدلة التي يتعامل معها املجتهد، وبيان كيف يمكن إيقاع حكم اهلل عز 
ى ب� »االجتهاد« أو »اإلفتاء«. وقد س�مينا كل هذا بنظرية  وج�ل عىل الواقع، وهو املس�مَّ
»اإلفت�اء«؛ ألنا كلها عن�ارص رضورية للقائم عىل عملية اإلفتاء. فاملفتي يف حاجة ملعرفة 
كيفية استجالء مقاصد الرشع، كام أنه يف مسيس احلاجة ملعرفة كيفية حسم التعارض بني 
ا متعارضة، وحيتاج أيًضا ملعرفة كيفية االجتهاد، وحيتاج أيًضا إىل  األدلة التي تبدو ظاهريًّ

معرفة كيف يدرك كافة أبعاد الواقع، كام سيأيت بيانه.
فف�ي رحل�ة االجتهاد الذي من خالل�ه يصل األصويل أو املفتي إىل الفتوى التي تش�تمل 
ع�ىل حكم اهلل عز وجل يف الواقعة، يمر املفتي هبذه املراحل املرتبطة واملتداخلة، تش�تمل 
كل واح�دة منه�ا ع�ىل تفعي�ل وتش�غيل نظرية معينة م�ن نظري�ات األص�ول))( يف إطار 
عالقتها بالنظريات األخرى. فهو -بدايًة- ُيبنيِّ لنفس�ه احلجة يف نظرية احلجية، وجييل ما 
به الثبوت، ثم ما به الفهم )الداللة(، وما عالقة القطع والظن هبذه املسألة التي بني يديه، 
وحتدي�د دور اإلمج�اع يف أن يرفع كثرًيا من احتامالت الدليل اللفظي، ثم يس�تعني بنظرية 
االس�تدالل واإلحلاق كمكّمالٍت لعملية الفهم والتطبيق إذا كانت املس�ألة فرًعا مل ُيذكر 

فيه نص. 

))(  نظريات األصول هي التي متثل مراحل لتفكري املجتهد يبدأ أوال بالبحث عن احلجية للمصادر الرشعية ثم توثيقها 
ث�م فهمه�ا ثم تقس�يمها ب�ني ما هو قطعي وما هو ظن�ي، ثم يتبع ذلك باإلحلاق هبا فيام س�مي بالقي�اس، ثم جيتهد يف فك 

التعارض والرتجيح بني األدلة املختلفة، ثم حيدد منهجا ورشوطا لالجتهاد واتباع مقاصد الرشيعة ومآالهتا.
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وحني ينتهي املجتهد )الباحث( يف دراسة املسألة من تلك املراحل، فال بد عليه أن يعرف 
كيف يفك التعارض الذي سيظهر أمامه يف األدلة، ويف األقيسة؟ وكيف يفك التعارض 
صة أمامه، ومطالًبا  بني املقاصد إن وقع؟ وأخرًيا سيجد نفسه مطالًبا بدراسة واقعة مشخَّ

أيًضا ببيان حكم اهلل عز وجل فيها.
التعارض الظاهري بني األدلة:

وق�ف األصويل أمام الكثري م�ن التعارضات، فوجد تعارًضا قد وق�ع يف نظرية الثبوت، 
ووج�د تعارًضا ق�د وقع يف نظرية الدالل�ة، ووجد تعارًضا قد ح�دث يف نظرية اإلحلاق 

حه وما يقبله عىل ما نرتكه. والقياس، فوضع برناجمًا يوضح فيه ما يرجِّ
فقد يكون لديه أدلة قطعية ولديه أيًضا أدلة ظنية، والقطع والظن يش�مل قضايا الثبوت، 
ك�ام يش�مل قضايا الدالل�ة. عندما فكر األصويل وجد أنه ال يمك�ن أن يقوم تعارض بني 
قطعيني عقاًل وواقًعا، فلم يقف مطلًقا متحرًيا بني دليلني قطعيني: ال يف املس�ائل الواقعية 
وال يف التأم�ل الذهن�ي العقيل. كام أن�ه مل يتحري يف التعارض بني القطع�ي والظني عندما 
يك�ون األم�ر متَِّحدا م�ن حيث الدالل�ة والثبوت؛ أي قطع�ي الداللة قطع�ي الثبوت أو 
ظن�ي الداللة وظني الثبوت. فبدون ش�ك أنه س�يختار قطعي الدالل�ة وقطعي الثبوت. 
ولك�ن احلاص�ل أن التعارض قام بني الظني والظني، أو ب�ني القطعي من جهة )داللة أو 
ثب�وت(، والظن�ي من جهة أخرى )ثب�وت أو داللة(: أي التعارض ب�ني دليلني: أحدمها 
قطع�ي الداللة ظني الثبوت: واآلخر ظني الداللة قطعي الثبوت. فإنه هنا بدخول الظن 
يف املس�ألة ثبوًتا أو داللًة، فإنه ينبغي النظر والتدبر يف هذين الدليلني. هنا وجد األصويل 

نفسه مطالًبا بحل هذه القضايا التي يتعارض فيها دليالن بشكل متقاطع.
معايري لفك التعارض الظاهري:

أول م�ا خيطر يف بال األصويل هو »اجلمع ب�ني الدليلني«؛ األمر الذي يعني أن حيمل أحد 
الدليلني عىل جهة وحيمل اآلخر عىل جهة أخرى، والتي قد تكون: الزمان، أو املكان، أو 

األشخاص، أو األحوال، أو النسبة بني شيئني مما سبق.
فمث�اًل، ل�و أن الباح�ث وج�د حديثني، األول يم�دح فيه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أولئ�ك الذين 
َيش�هدون قب�ل أن ُيستش�هدوا، ويف حدي�ث آخ�ر ي�ذم أولئ�ك الذين يش�هدون دون أن 
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ُيستش�هدوا، فيتس�اءل: هل األمر مم�دوح أم مذموم؟ هل جيب أن أتطوع بالش�هادة أمام 
املحاكم أم أنه من املنهي عنه؟

هن�ا جيم�ع األصويل بني الدليلني ويعملهام معا، فيقول: إن الذم حممول عىل الش�هادة فيام 
يتعلق بحقوق اهلل عز وجل؛ وذلك ألن املس�ارعة فيها واإلقدام عليها فيه كش�ف الس�رت 
والفضيحة ألخيه املس�لم الذي اقرتف اجلُرم واخلطيئة يف حق اهلل، كأن يشهد عىل املسلم 
برشب اخلمر أو اإلفطار عمدا يف نار رمضان بغري عذر. والواجب يف هذه احلال السرت.
وحُيَم�ل املدح –من جهة أخرى- عىل الش�هادة يف حقوق العباد، حيث فيه تش�جيع عىل 
املحافظة عىل حقوق الناس بعضهم بعضا من الضياع، كأن يعلم أن فالنا اغتصب أرض 
آخر أو ماله، فعليه أن يس�ارع بالشهادة لريجع للمغصوب حقه، فتسري املصالح الدنيوية 

واألخروية وفق مراد اهلل عز وجل. 
وق�د جيم�ع أصويل آخر بني الدليلني فيقول: إن احلديث الذي يمدح املقدم عىل الش�هادة 
ى يف ش�هادته لينطق بش�هادة احل�ق، وأما احلدي�ث الذي يذم  فه�و حمم�ول ع�ىل من يرتوَّ
الشاهد فهو حممول عىل الذي يتسع يف شهادته غري متثبت، ال يدفعه إىل هذا التسع إال 
اهلَوى، فكأن األوىل تكون هلل عز وجل والثانية تكون ألمراض يف القلب، وبالتايل يصح 

العمل باحلديثني مًعا.
ومث�ال آخ�ر للرتجيح بني اخلبين من حي�ث قوة الثبوت والنقل، حي�ث يرجح املجتهد 
احلديث عايل اإلس�ناد وهو ما قلَّت فيه الوس�ائط بيننا وبني رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل غريه من 
األحاديث املعارضة له، فإن كثرة الوسائط مظنة اخلطأ أو الوهم أو التدليس أو الكذب أو 
التحري�ف والتصحيف، فإذا وقع تعارض بني حديثني، فاألصويل ينظر إىل عدد حلقات 

أو رجاالت احلديث، فُي�قّدم من قّل رجاله عىل من كُثر رجاله.
وهن�اك معاي�ري أخ�رى يعتمد عليه�ا املجتهد يف ترجي�ح املتعارض م�ن األدلة من حيث 

السند أو الثبوت، فمن ذلك مما يتعلق بالراوي: 
م األصويل َمن كان فقهًيا عىل من مل يكن فقيًها. فُيقّدم احلديث الذي رواه الشافعي أو  ُي�قدِّ
مالك أو أبو حنيفة أو األوزاعي أو سفيان الثوري أو أمثال هؤالء عىل احلديث املعارض 
ل�ه والذي رواه من مل يش�تهر بالفقه، وذل�ك ألن الراوي الفقيه يك�ون أعلم وأكثر دراية 
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باللف�ظ ومعانيه م�ن غريه، وكذلك ُيقّدم العامِل بالعربية عىل غ�ريه؛ ألنه أقدر عىل فهم ما 
له من غريه والذي قد يكون أعجميًّا يفهم جزء النص وخيفى عليه جزؤه اآلخر. حتمَّ

وكذلك ُيرجح وُيقدم حديث َمن حُسن اعتقاده عىل من اشتهر ببدعة أو دعا إليها، فرُتجح 
رواي�ة م�ن اتبع اجلامعة عىل من اتبع اخلوارج حتى ل�و كان معروًفا بالصدق، خاصة عند 
التع�ارض يف أمر يتعل�ق فيام ابتدعه اخلوارج، فإن اخلارجي يك�ون متهام بالكذب لينرص 

عقيدته أو بدعته.
كام يرجح خب صاحب الواقعة عىل خب غريه؛ ألنه هو األكثر دراية واألعلم بكافة أبعاد 

الواقعة، ألنه هو املعني هبا واملشارك فيها.
َج َرُس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمْيُموَنَة َوُهَو  مثـال: يرج�ح حديث أيب راف�ع ريض اهلل عنه قال: ))َت�َزوَّ
ُس�وَل فِياَم َبْينَُه�ام(())(. وحيث كان أبو رافع هو  َح�الٌل َوَبنَ�ى هِبَا َوُهَو َحالٌل َوُكنُْت َأَنا الرَّ
صاحب الواقعة والرس�ول بني ميمونة ورس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فإنه حديث يرجح ويقدم عىل 
حدي�ث اب�ن عباس عىل الرغم م�ن أن ميمونة هي خالته حيث قال: ))إنَّ َرُس�وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

َج َمْيُموَنَة بِنَْت احْلَاِرِث يِف َسَفِرِه َوُهَو َحَراٌم(())(. َتَزوَّ
اَن، َقاَل َرُس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال  وكذل�ك يرجح حدي�ث أيب رافع عىل حديث ُعْث�اَمن ْبِن َعفَّ

َينِْكُح املْحِرُم َوال ُينَْكُح َوال خَيُْطُب(()3(.
فإن ابن عباس كان حديث السن مل يتجاوز اثنتي عرشة سنة حينئذ، ومل يكن حارًضا هذه 

الزجية، وربام اختلط عليه األمر.
ح رواية َمن اشتهرت عدالته عىل من مل تشتهر عدالته. فهناك أناس قال فيهم علامء  وُيرجَّ
األصول: إنه ال ُيس�أل الناُس عنهم، ولكن هم الذين َيس�ألون عن الناس. فمثاًل اإلمام 
مال�ك وأمحد بن حنبل وس�فيان الث�وري، ممن اش�تهرت عدالتهم وتقواه�م وضبطهم، 
فه�ؤالء الثق�ات رواياهتم راجحة عىل غريهم ألنم مش�هورون بالعدال�ة والضبط دون 

غريهم.
ويرج�ح اخل�ب املتفق عىل رفعه إىل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص عىل اخلب املختلف ح�ول رفعه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

))(  أخرجه الرتمذي 00/3) رقم ))84( وأخرجه كذلك أمحد والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان يف صحيحيهام.
))(  مسند أمحد رقم )435)(.

)3(  صحيح مسلم 36/4) رقم )))35(.
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وُيرجح اخلب الذي ذكر فيه مقالة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن اخلب الذي حكي عنه باملعنى؛ ويرجح 
القول عىل الفعل.

ويرج�ح اخلب املتضمن للتش�ديد عىل اخلب املتضمن للتخفي�ف احتياًطا للدين، ويرجح 
اخلب املؤّرخ بتاريخ مضيق وارد يف آخر حياته ملسو هيلع هللا ىلص عىل اخلب املطلق عن التاريخ، فرتجح 
رواي�ة أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ص�ىل بالناس يف مرض�ه الذي تويف في�ه قاعًدا، والن�اس خلفه قيام. 
ع�ىل رواي�ة ق�ال فيها رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))إذا ص�ىل اإلمام جالًس�ا فصّلوا جلوًس�ا وإذا قام 

فقوموا(())(.
وهك�ذا أمامن�ا أكثر من عرشي�ن معياًرا للرتجي�ح كلها دائرة يف س�ياق املنطق واملعقول، 
فاألكث�ر عدًدا، واألكثر تق�ًوى، واألدق ضبًطا وحفًظا، كلها ت�أيت بصيغة أفعل التفضيل 

ل دلياًل عىل آخر إذا ما قام تعارض بينهام. لتفضِّ
وهك�ذا ن�رى يف كل الرتجيحات أن�ا تنطوي عىل عملي�ة فكرية: ي�درس األصويل فيها 
ورود األحادي�ث، وكيف تثبت؟ وما هو الراجح فيها؟ فريجح من جهة الراوية، ثم تأيت 
بعد ذلك حاالت كثرية يتعدد ويتنوع فيها الراجح بحسب اجلهة املعينة التي يدرس فيها.
وبالتايل تتعدد القواعد بحسب احلاالت واألمثلة، وقد يتوصل املجتهد إىل نتائج خيتلف 
هب�ا عن أقرانه الذين اتبع�وا نفس القواعد، ولكنهم اختلف�وا يف املداخل، وال تدعو هذه 
االختالف�ات إىل انزع�اج أو ش�كوك؛ ألن ال�ذي وراءها يشء ثابت ه�و الرغبة يف حتري 

الراجح وترجيحه، ولكن االختالف يكون حول اجلزئيات والكيفية.
التعارض بني األقيسة:

حات اخلاصة  بع�د احلديث ع�ن اخلب وتعارضات�ه وترجيحاته نتحدث عن قضي�ة املرجِّ
باألقيس�ة؛ حيث وج�د العلامء تعارًضا بني األقيس�ة العقلية، فوضعوا ع�دة قواعد لفك 

هذه التعارضات:
َع َعنُْه،  ))(  انظر البخاري )/44) رقم )657(. َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َأنَّ َرُسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم َرِكَب َفَرًسا َفرُصِ
اَم ُجِعَل اإِلَماُم  َف َقاَل: »إِنَّ ْينَا َوَراَءُه ُقُع�وًدا، َفَلامَّ اْنرَصَ َلَواِت َوْهَو َقاِعٌد، َفَصلَّ ُه األَْيَم�ُن، َفَصىلَّ َصالًة ِمَن الصَّ َفُجِحَش ِش�قُّ
نَا  لُِيْؤَت�مَّ بِ�ِه، َفإَِذا َصىلَّ َقاِئاًم َفَصلُّوا ِقَياًما، َف�إَِذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، َوإَِذا َرَفَع َفاْرَفُعوا، َوإَِذا َقاَل: َس�ِمَع اهلل ملَِْن مَحَِدُه. َفُقوُلوا: َربَّ
َوَل�َك احْلَْم�ُد. َوإَِذا َصىلَّ َقاِئاًم َفَصلُّوا ِقَياًما، َوإَِذا َصىلَّ َجالًِس�ا َفَصلُّوا ُجُلوًس�ا َأمْجَُعوَن«. َقاَل َأُب�و َعْبِد اهلل: َقاَل احلميدي: 
َقْوُلُه: »إَِذا َصىلَّ َجالًِسا َفَصلُّوا ُجُلوًسا« ُهَو يِف َمَرِضِه اْلَقِديِم، ُثمَّ َصىلَّ َبْعَد َذلَِك النَّبِي صىل اهلل عليه وسلم  َجالًِسا َوالنَّاُس 
اَم ُيْؤَخُذ بِاآلِخِر َفاآلِخِر ِمْن فِْعِل النَّبِي صىل اهلل عليه وس�لم. وانظر أيضا حديث أيب  َخْلَف�ُه ِقَياًم�ا، مَلْ َيْأُمْرُهْم بِاْلُقُعوِد، َوإِنَّ

داود )/35) رقم )605( ورواه أيضا أمحد والدارمي وابن حبان.
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فهم أواًل يقدمون القياس الذي تكون علته وصًفا مشتماًل عىل احلكمة كمثال اإلسكار، 
وهذا وصف مش�تمل عىل احلكمة وهي ذهاب العقل، يقدمونه عىل القياس الذي تكون 
علت�ه ه�ي احلكمة؛ وذل�ك ألن العل�ة ظاهرة منضبط�ة، واحلكمة ربام ال تك�ون كذلك. 
وبالت�ايل ف�ام كان ظاهًرا منضبًطا أوىل مم�ا ليس كذلك. والعلة متفق ع�ىل القياس هبا، أما 
احِلكم�ة فل�م يقم عىل القي�اس هبا اتفاق، وبالتايل ف�ام كان متفقا علي�ه أوىل مما كان خمتلفا 

عليه.
�ح لدي�م القياس الذي تك�ون علته وصًف�ا مثبًتا عىل القي�اس الذي تكون  ثان��ًي�ا: يرجَّ
علته وصًفا عدميًّا. كأن يدخل أحدهم املس�جد ن�اذًرا االعتكاف، بينام يدخل آخر ويبدأ 
االعت�كاف بغري نذر. فاحلالة األوىل: النذر، والثانية: اإلطالق )عدم النذر(، وهنا ُيطرح 

السؤال: هل يشرتط يف كلتا احلالتني الصوُم؟ 
اتف�ق األصولي�ون عىل أن احلال�ة األوىل -وهي االعت�كاف بموجب النذر- تس�توجب 

الصوم، ولكنهم اختلفوا يف الثانية؛ وهي االعتكاف بغري نذر.
فق�ال أب�و حنيفة: هو كال��ذي نذر؛ أي جيب عليه الصوم، وقال الش�افعي: ال ُيش�رتط. 
الة ال جتب عند االعتكاف املنذور،  الة؛ فقالوا: إن الصَّ وأجرى الش�افعية قياًسا عىل الصَّ
وبالت�ايل مل جت�ب عند االعتكاف املط�ل�ق، فالعّلة أنا »ال جتب« عن�د االعتكاف املنذور، 

وعىل ذلك قاسوا مسألة الصوم.
ول�و نظرن�ا إىل العل�ة يف احلالتني لوجدن�ا أنا تبدأ ب���: »ال جيب« أو »ع�دم الوجوب«، 
وهذا الوصف -لدى األصوليني- وصف منفيٌّ غري مثبت، يسمونه وصًفا عدميًّا؛ وهم 

يقدمون القياس الذي علته وصف مثبت عىل القياس الذي علته وصف عدمي.
بة. ومثال العلة البسيطة  ثالًثا: يقدم القياس ذو العلة البس�يطة عىل القياس ذي العلة املركَّ
عل�ة اإلس�كار يف اخلمر، أما مث�ال العلة املركبة فهو كناقض الوض�وء لدى احلنفية؛ وهو 
اليشء »النجس« »اخلارج من اجلسم«؛ أي إن العلة يف نقض الوضوء -هبذا اليشء- هي 
كونه »خارًجا من اجلسم« مع كونه »نجًسا« أيًضا. ولكن اخلارج فقط ال ينقض كالدموع 
أو الَعَرق، وكذلك النجس فقط فال ينقض كالدم جيري داخل العروق وإن كان نجًس�ا، 
بة( فيه ساعتها. إال أن الدم ينقض الوضوء عند االنفصال؛ الجتامع الصفتني )العلة املركَّ
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ثانيا: إدراك الواقع
الواقع هو ما أدركه اإلنسان بحّسه املعتاد، وهو هبذا مشرتك بني آدم عليه السالم والرجل 

املعارص.
يف ح�ني أن نف�س األمر املتعلق بحقائق األش�ياء خيتلف إدراك اإلنس�ان ل�ه عب الزمان، 
وحسب كّم املعلومات التي لديه، ويكتشفه اإلنسان عن طريق اآللة )املجهر مثاًل( شيًئا 
فش�يًئا، فالبرش ترى الش�مس تس�ري يف الس�امء يف حني أن نفس األمر أنا ثابتة، واألرض 

هي التي تدور.
ونف�س األم�ر أن املاء مكون من غاز يش�تعل، وآخر يس�اعد عىل االش�تعال، فهو نار اهلل 
املوق�دة، وأن األيدروج�ني مك�ّون من ن�واة وإلكرتون واح�د، وأن ش�حنة اإلليكرتون 

سالب��ة.
ويتوجب علينا إن كنا نبغي التجديد فيام نقدمه من خطاب ديني أن نحسن إدراك الواقع 
املعي�ش بعوامل�ه األربعة املختلفة، إضاف�ة إىل إدراك العالقات البينية ب�ني كل عامَل وآخر، 
والتعام�ل م�ع هذه العوامل عىل أن�ا كلٌّ مرتابط، وأنا متغرية بصف�ة دائمة، وحينام ندرك 
ه�ذه احلقيق�ة نتفهم رضورة متابعة البح�ث والتقييم للواقع املعيش وإع�ادة فهمه بصفة 
ٖن{ 

رۡ
ٍم ُهَو ِف َشأ مس�تمرة، ألن هذا التغري س�نة من س�نن اهلل يف كونه قال تعاىل: }ُكَّ يَورۡ

]سورة الرمحن: آية 9)[.

1 - عامل األشياء:
وإدراك الواقع من حيث عامل األشياء حيتاج فيه املجتهد إىل املنهج التجريبي، وهذا املنهج 
اعتمد عليه املس�لمون من قبل والغربيون من بعد يف بناء حضارهتم، فقد س�اعد اإلنسان 
ع�ىل تس�خري مقدرات اخلري يف الكون، واالس�تفادة بام بثه اهلل فيه م�ن ثروات، وجيب أن 

ينضبط املنهج التجريبي بمفاهيم واضحة هي:
ا يف أي جهة كان، فقد أطلق الش�ارع   )أ( مل يض�ع ال�رشع الرشي�ف للبحث العلمي ح�دًّ
لإلنس�ان العن�ان ليتفك�ر ويعقل كل صغ�رية وكبرية يف ه�ذا الوجود، قال تع�اىل بام يفيد 
ۡرِض فَٱنُظ��ُرواْ{ ]س�ورة النم�ل: 69[ وق�ال تعاىل ب�ام يفيد 

َ العم�وم: }قُ��لرۡ ِس��ُيواْ ِف ٱلرۡ
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لَُموَن{ ]سورة الزمر: 9[ أطلق  ِيَن َل َيعرۡ لَُموَن َوٱذلَّ ِيَن َيعرۡ ��َتوِي ٱذلَّ اإلطالق: }قُلرۡ َهلرۡ يَسرۡ
تعاىل العلم فلم حيدد منه ش�يئا. فاس�توى العلم الرشعي والكوين ما ظنه اإلنس�ان مفيدا 

وما اعتقده ضارا.
ولق�د رف�ع الق�رآن الكريم من منزلة العل�امء حتى قرص معرفة اهلل وخش�يته احلقة عليهم 
{ ]س�ورة فاط�ر: 8)[، والعلامء مجع عليم،  ْۗ ُؤا َ ِمنرۡ ِعَبادِهِ ٱلرُۡعلََمٰٓ فق�ال: }إِنََّم��ا َيرَۡ� ٱللَّ
ولي�س مجع عامِل، مثل حكيم وحك�امء، وخبري وخباء، وفقيه وفقه�اء، فهي مجع لصيغة 
ِ ذِي ِعلرٍۡم َعلِيٞم{ ]سورة يوسف: 76[.

َق ُكّ  املبالغة وليس اسم الفاعل، قال تعاىل: }َوفَورۡ
)ب( جيب عىل املسلم عند خروج بحثه من دائرة النظر والعلم املجرد إىل التطبيق العميل 
أن يتقي�د ب�ام جاء يف رشيعت�ه من أوامر ون�واٍه وأخالقي�ات، وأال ي�رب املنهج اإلهلي 
باملنه�ج التجريب�ي، حتى ال يفس�د حياته، فقد س�اق إليه رب�ه وخالقه رشيع�ة تقوده إىل 
الصالح والسعادة، أما إن اتبع املنهج التجريبي بالفكر النفعي والبمجايت فإنه لن يرعوي 
أن يدمر الكون والوجود ويودي بحياة البرشية ويغرق نفسه يف التعاسة والضنك، حتى 
يفرض س�لطانه وهيمنته عىل بقية اخللق، ويدور اإلنسان حينئذ يف دائرة ذاته ال يفكر إال 
فيها، فيهتم بتحقيق اجلاه والس�لطان واملال لنفس�ه، وإن كان عىل حساب حياة اآلخرين 

وحرياهتم.
)ج( العقلي�ة اخلرافي�ة ال تفرق ب�ني أي من العوامل املختلفة، وال تقيم الدليل املناس�ب أو 
البه�ان املس�تقيم إلثبات القضية حم�لَّ النظر، وال تتبع منهًجا واضًح�ا حمدًدا يف التعامل 
م�ع احلقائق، وال تعتمد مص�ادر املعرفة الس�ليمة، والعقلية اخلرافية إما عقلية عش�وائية 
متخبط�ة أو تصنع ألنفس�ها مناه�ج تدمريية كمناه�ج االنتحار أو االنبه�ار أو االجرتار 
أو االنحس�ار أو االغ�رتار، وكلها مناه�ج مرفوضة، فمنهج االنتحار وهو الذي يس�لك 
صاحبه طريق التكفري ليعب عن ذاته، ومنهج االنبهار باآلخر وهو ما جيعل صاحبه يمل 
مص�ادر الرشع وإبداع احلضارة الت�ي ينتمي إليها، وينجذب نحو كل ما جيده عند اآلخر 
من غث أو سمني، وخيرج علينا كل يوم من ينكر حتى معايري اللغة العربية ومقتضياهتا، 
وينكر إمجاع الفقهاء وعلامء املس�لمني عب العص�ور، ويقول بكل ما يؤدي إىل إذابة هوية 

اإلسالم وإقصائها لصالح هوية علامنية أو عوملية تص اآلخر الذي انبهر به.
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ومنهج االنحس�ار االنعزايل وهو الذي يؤدي إىل الفرار من الواقع واللجوء إىل األحالم 
واخلي�ال والوه�م، وهو األمر الذي يش�به الفرار يوم الزحف؛ وال�رشع الرشيف يرفض 
هذا املنهج ويدعو صاحبه للعودة إىل املجتمع وخمالطة الناس واملس�امهة يف إعامر الكون، 
ٰ َما تَِصُفوَن{ ]س�ورة يوس�ف: 8)[ وقال  ��َتَعاُن َعَ رُۡمسرۡ ُ ٱل ٞ َجِيٞلۖ َوٱللَّ قال تعاىل: }فََصبرۡ
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))امُلؤم�ُن الذي خُيال�ُط النَّاس وَيصُب َعىل َأذاُهم َخ�رٌي ِمن الذي ال خُيالُِط 

النَّاَس وال َيصُب َعىل أَذاُهم(())(.
وأم�ا منه�ج االج�رتار وهو ال�ذي يدعو صاحبه إىل العيش أس�ريا ملا ج�اء يف الرتاث من 
مسائل، ويقف عند حدها دون اجتهاد أو تفكر، فهو يعيش يف انفصال شبه تام مع واقعه 
املع�ارص، وعالج�ه أن ننظ�ر يف املناهج الت�ي تركها لنا العل�امء والفقهاء يف تراثنا فنس�ري 
ع�ىل درب منهجه�م فنتمكن من االجته�اد لوقتنا والتجديد يف مس�ائلهم لصالح واقعنا 

املعارص، والتنسيق بني العوامل املختلفة املؤثرة يف التفكري العلمي والعقلية العلمية.
وأم�ا منهج االغرتار وهو الذي يس�ري عليه غري املتخصصني مغرتا بام حصله من دراس�ة 
ظنًّا منه أنه بلغ النهاية يف التخصص، وأن بمقدوره أن يستعدل عىل أهل الفن وأصحابه 
الذين استكملوا أدوات العلم وعنارصه اخلمسة: الطالب، واألستاذ، والكتاب، واملنهج، 
واجل�و العلمي. وهذه العن�ارص ال تغني عن التمتع باالس�تعدادات الفطرية من الذكاء، 
باعتباره الوس�يلة لربط املعلومات بمنهجي�ة وموضوعية، واإلرادة والعزيمة القوية التي 
تدفع الطالب لبذل ما يف وس�عه بشكل مس�تمر يف سبيل حتصيل املعرفة والعلوم اخلاصة 

بتخصصه.
والتخص�ص العلم�ي يكس�ب صاحب�ه بج�وار املعرف�ة حتصي�ل القي�م العلمي�ة والقيم 
األخالقية وتربية امللكات واملهارات، فطول املامرس�ة واملعايش�ة للفن الذي تصص فيه 

تؤهله إىل نقله إىل الواقع اخلارجي. 
ولقد أشار اإلمام الشافعي إىل هذا املنهج العلمي فقال:

))( ( أخرج�ه الرتم�ذي برق�م )5)5)(، وابن ماجه برقم ))403(، وابن أيب ش�يبة يف املصنف 8 / 565، والبيهقي يف 
السنن 0)/89، واحلديث صحيح.
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بستٍَّة إال  العلَم  تناَل  لن  ببيانأخ��ي  تفصيلها  ع��ن  سأنبيك 
وُبْلَغٌة واجتهاٌد  وِح��رٌص  زم��انذك��اٌء  وط���ول  أس��ت��اذ  وصحبة 

والبلغ�ة تعن�ي التفرغ لطلب العلم، وأن عن�ده ما يكفيه م�ن األرزاق، وهو املعنى الذي 
قام�ت به األوقاف اإلس�المية عب القرون، فكان من أهم جهاهت�ا الرصف عىل التعليم، 

وعىل الصحة وعىل األمن الداخيل.
ل ش�يًئا من العلم الرشعي، إال  وهذا النمط من االغرتار هو أخطر األنامط؛ ألنه قد حصَّ

أنه مل تكتمل أدواته حتى يصل إىل مرتبة املجددين.
2 - عامل األشخاص:

وقد حتدث فيه الفقهاء عن الشخصية الطبيعية والشخصية االعتبارية، وينبغي أن تراعي 
أحكامه�ا مصال�ح الن�اس واملقاصد الرشعي�ة؛ وال جيوز اخلل�ط بني أحكام الش�خصية 

الطبيعية وبني أحكام الشخصية االعتبارية ملا فيه من تغبيش عىل الواقع املعيش.
3 – عامل األحداث:

وه�و ال�ذي حيلل مضمون املس�ألة واملوقف واس�تعامل هذا التحلي�ل يف تكييف احلكم، 
وأشار إليه احلديث النبوي: ))عىل العاقل أن يكون عامًلا بزمانه، ممسًكا للسانه، مقباًل عىل 

شانه(())(.
وعامَل األحداث مركب يف احلقيقة من األشياء واألشخاص والوقائع والعالقات البينّية، 
وهو أكثر العوامِل تداخاًل وتسارًعا؛ حتى نرى أن وكاالت األنباء الستة الكبى تبث كل 

يوم 0)) مليون معلومة أغلبها أحداث؛ مما يبني أمهية هذا اجلانب.
4 – عامل األفكار والنظم:

وهو يعد أساًسا لكثري من السلوكيات والتطبيقات.
فإنه بعد حتقيق النموذج املعريف يأيت دور املنهج الذي يضع الطرق املناسبة لتحقيق مقاصد 

))(  املستطرف يف كل فن مستظرف )/53.
))(  أخرج�ه البيهق�ي يف »ش�عب اإلي�امن« )4/ 68)( رق�م )5047(، وهن�اد يف »الزه�د« ))/580( رقم )6)))(، 

ومعمر بن راشد يف »جامعه« )))/ ))(، واللفظ له.
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ال�رشع الرشيف؛ من حف�ظ النفس والعق�ل والدين وكرامة اإلنس�ان وحفظ امللك عىل 
الن�اس، وه�ي املقاصد العليا التي أش�ار إليها األصوليون، وهي الت�ي متثل فكرة ُتقارب 

فكرَة النظام العام يف النظم القانونية املعارصة.
أ- املنهج الصحيح حيرتم املصادر اإلسالمية، وحيدد حجيتها، وطريقة توثيقها، وأدوات 
فهمها، ومس�احة القطعي والظن�ي، والثابت واملتغري فيها، وطريق�ة اإلحلاق هبا، وكيفية 
الرتجي�ح فيام بينها عند التعارض الذي يرد عىل ذهن املجتهد، والس�قف الذي جيب عىل 

املجتهد أن يلتزم به، وما رشوط ذلك املجتهد.
ب- املنهج يتم بوضع رؤية كلية ينبثق عنها إجراءات، وهذه الرؤية الكلية هي النموذج 
املعريف الذي تكلمنا عنه سابقا، أما اإلجراءات فهي منهج البحث العلمي الذي نراه عند 
األصوليني، حيث يعرف الرازي ومدرس�ته أصول الفقه بأنه: معرفة دالئل الفقه إمجاال، 
وكيفية االستفادة منها، وحال املستفيد. يعني تكلم عن مصادر البحث الفقهي، ثم تكلم 
ع�ن كيفية البح�ث وطرقه، ثم تكلم ع�ن رشوط الباحث، وه�ي األركان الثالثة بحاهلا 
التي ات�ذت فيام بعد منهجا علميًّا كام قرره »روجرز بيكون«: املصادر والطرق ورشوط 

الباحث.
وإدراك الواقع هو القضية األخرية يف نظرية اإلفتاء وتتعلق بعملية اإلفتاء نفس�ها، وتأيت 
بع�د فك التعارض�ات، وبعد معرفة مقاص�د الرشيعة. واألصوليون مل يتعرضوا بش�كل 
موس�ع -فيام وصل إلينا من كت�ب األصول- لكيفية إدراك الواق�ع. ويبدو أن ذلك كان 
مرتوًكا للَمَلَكة العملية الش�خصية، فلم يَر األصويل أن يس�جلها يف كتب، باعتبار أنه أمٌر 

يتعلمه الناس بعضهم من بعض.
إال أنه يمكن القول إن الذي أهدر عندهم أمهية هذا األمر أن الواقع الذي عاشه املجتهدون 
األوائ�ل كان واقًع�ا رتيًبا ال يتغري تقريًبا، فالتغريات تس�ري س�رًيا بطيًئ�ا. وظل هذا احلال 
قائاًم إىل العام 830)م تقريًبا، فمنذ ذلك التاريخ وحتى العام 930)م اكتش�ف اإلنسان 
واخ�رتع م�ا مل خيرتعه يف حيات�ه كلها. ويمكن الزعم بأنه منذ ذل�ك التاريخ )930)م( مل 
ب ويستمر يف أبحاث بدأت يف  يكتش�ف اإلنسان شيًئا جديًدا مؤثًرا، إنام هو يفكك ويركِّ
الفرتة املذكورة. وكذلك فإن مناهج النظر وفلسفات الفكر التي حكمت اإلنسان يف هذه 
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الفرتة مل تتغري إىل اآلن، وإن كثرت وتراكمت وانفجرت املعلومات إىل آفاق غري حمدودة.
واحلاص�ل ه�و اختالف صورة الواق�ع قبل 830)م عن ه�ذا الواقع الذي نعيش�ه. فلم 
تكن هناك وسائل اتصاالت أو مواصالت كام هي اآلن لدينا، ومل تكن هناك تكنولوجيا 
معلوم�ات مثل تلك التي تتوفر حولنا، وهذه األم�ور الثالثة )االتصاالت واملواصالت 
ننا اليوم من أن نحيا حياة األمس؛ حيث اختلف البنامج  وتكنولوجيا املعلومات( ال متكِّ
اليومي حلياة اإلنس�ان. فسعة األحداث وكّم العالقات واالتصاالت التي جتري اآلن، 
كلها أصبحت كثيفة عىل نحو رهيب. وعىل س�بيل املثال تبث وكاالت األنباء يوميًّا أكثر 
م�ن )0))( ملي�ون معلومة لكل أنحاء العامل. العامل أصبح وكأن�ه قرية واحدة؛ املذاهب 
التي تنبت يف إنجلرتا نطلع عليها يف القاهرة فوًرا، األمر الذي مل يكن حيدث إال بعد أجيال 
وأجي�ال يف امل�ايض. وهكذا اختل�ف الواقع واختلفت األف�كار، وأصبح من الروري 

وضع ضوابط إلدراك الواقع وإحلاق مسائله باألصول. 
واألص�ويل حيت�اج إىل إدراك الواق�ع؛ واملفت�ي أيضا ال يمكن�ه أن يفتي إال بع�د أن يدرك 
الواقع. وهنا يبز تس�اؤل: كيف ُيدَرك الواقع؟ كي�ف يمكن الوصول إىل املعلومة؟ وما 
ه�و املنه�ج الذي جي�ب أن أتبعه للوص�ول إىل احلقيقة؟ هذه األم�ور -وإن مل يتعرض هلا 
األصولي�ون لألس�باب املذكورة آنًفا- إال أنم أمجلوها يف كلم�ة واحدة؛ وهي: أنه جيب 

عىل املفتي أن يدرك الواقع.
ولقد نشأت من ثورة االتصاالت واملواصالت واملعلومات عالقات معقدة؛ مما جعل من 
الروري أن يقابلها فكر مكافئ، فكانت نش�أة العلوم االجتامعية واإلنس�انية يف صورة 
مقنَّن�ة، ولدت لنفس�ها مناهج إلدراك الواقع، ولكنها قامت عىل أس�س متحيزة للعقيدة 
الغربية املس�يحية. وتس�تهدف جهودن�ا احلالية يف دراس�ة العلوم االجتامعي�ة من منظور 
إس�المي، تشكيل املناهج االجتامعية واإلنس�انية من رؤية كلية للحياة، تلك الرؤية التي 
حيملها املس�لم يف عقيدت�ه، فيدرك الواقع كام أراده اهلل عز وج�ل. وبالتايل عندما يتوصل 
إىل حك�م ع�ىل هذا الواق�ع، فإنه يتوصل أيًضا إىل احلكم ك�ام أراده اهلل عز وجل، مما حيرر 
املسلم من التبعية، تبعية مناهج العلوم التي إنام تعب عن أنامط طرائق جديدة لالستغراب 

والتغريب.
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هذه التبعية التي ترتّس�خ عىل نحو مش�هود يف األصعدة األكاديمية املختلفة ويف املامرس�ة 
الواقعية هلذه العلوم، عىل نحو جيعل املسلم حائًرا مرتدًدا بني واقع يراه يتطور، وعدسات 
)أو مناهج نظر وبحث( غربية تفرض نفس�ها ع�ىل رؤيته هلذا الواقع، وبني إدراك للنص 
والوح�ي بمنظ�ور رشع�ي. أي إن علي�ه أن خيت�ار ب�ني منظوري�ن خمتلف�ني؛ وذلك ألن 
مصدري�ام أو مصادرمه�ا خمتلفة، ينح�و كل منظور منهام إىل تش�كيل رؤية خاصة للواقع 

تتناقض مع الرؤية األخرى التي يشكلها املنظور اآلخر.
انية إلدراك الواقع، رؤية إسالمية ترى  وهكذا فإن املنظور اإلس�المي يس�عى إىل رؤية ربَّ
أن اإلنسان خملوق خلالق، وأنه ملتزم برشٍع، وأن سيصري يف يوم آِخر إىل حساب وثواب 
أو عق�اب، وأن لألش�ياء لديه حرمة وقداس�ة، وأن األمور ال حتكمها نس�بية مطلقة، كام 
يظن الغرب، بل تلعب القيم واملقاصد الرشعية أدواًرا حاس�مة يف تس�يري هذه األمور يف 
إط�ار ُس�نن ربانية، بعضها تارخيي متعل�ق باألحوال واألح�داث، وبعضها نفيس متعلق 
باملجتم�ع كنف�س واح�دة، أو متعلق بالنفس اإلنس�انية يف ذاهت�ا... إىل آخر ه�ذه الرؤية 
الكلي�ة، التي تنبث�ق عنها –بدورها- مناهج للعلوم االجتامعية، تس�تبطن قيمها األصلية 

ومقاصدها الرشعية اإلسالمية.
فه�ذه املناهج يس�تطيع هبا املفت�ي –وبآلياته اخلاصة به- أن ي�درك الواقع عىل ما هو عليه 
أو يقارب�ه قدر اإلمكان، ويس�تطيع أيًضا أن حيكم عىل أفع�ال البرش بحكم اهلل عز وجل، 
فننه�ض م�ن ه�ذه الكب�وة التي نح�ن فيها، ومن ه�ذا التناقض الذي نش�عر ب�ه يف حرية 
املتحريي�ن ويف فت�اوى املفتني عندما تعرض عليهم مس�ألة فقهية، أو مس�ألة اجتامعية أو 
سياس�ية. حينئٍذ، فإن احلكام سيعرفون من تلقاء أنفس�هم أن هذا الدين كن�ز، وسيعرف 
كل واحد أن كالم اهلل عز وجل معجز، وسيسمعونه عىل نحو مغاير ملا هم عليه اآلن من 
طريقة ينظرون ويستمعون هبا إليه؛ حيث إنم ال يظنون أن ما يفعلونه له قواعد ومبادئ 
يف الوحي الرشيف. هم مل يروا ومل يس�معوا ومل يبلغهم أحد. من هنا، فإنم يستش�عرون 
دائ�اًم أنم لو اندرجوا حتت اإلس�الم -باملعنى الرتاثي بمعن�ى جمموعة األصول واألمور 
الفقهية املوروثة- فإنه س�يكون الدمار؛ حي�ث إن هذه املوروثات ال حتقق املصلحة، وال 

حتكم عىل األمور بأحكام تؤدي إىل القوة والتحرر والتقدم.
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لقد قام السلف الصالح بواجب وقتهم، وعىل ما يقتضيه ذلك الوقت، فقدم رواد الرتاث 
اإلس�المي علوًما وفرعوا فروًعا جتيب عن كل يشء؛ س�عًيا إليقاع الوحي عىل الوجود، 
ونجح�وا يف ذل�ك متاًم�ا. وينبغي علينا أن نتمس�ك هبذا املنهج، منه�ج إيقاع الوحي عىل 
الواق�ع. ولكن يف نف�س الوقت علينا أن نعي متاًما أن هذا الواق�ع له متغريات ينبغي عىل 
املس�لم أن يس�توعب آليات التعامل معها، وأن نناقش هذه املتغريات ونتناوهلا بالتحليل 
والدراس�ة. ب�ل وأيض�ا ال ب�د لألصويل املع�ارص أن يلحق دراس�ته للمتغ�ريات وآليات 

التعامل معها ومناهج البحث فيها بمباحث أصول الفقه؛ ألن به كامل الفقه.
ونظرية اإلفتاء والتي متثل حموًرا ألصول الفقه يش�كل إدراك الواقع ركنًا أساسيًّا هلا، وال 
تستقيم فتوى وال ينهض حكم إال إذا كان مبنيًّا عىل إدراك سليم لواقع احلادثة أو املسألة 

حمل الفتوى أو احلكم، إدراًكا يشمل كافة جوانب هذه احلادثة وواقع هذه احلادثة. 
ويذك�ر الق�رايف يف كتاب�ه »اإلح�كام يف متيي�ز الفتاوى ع�ن األحكام«: الس�ؤال التاس�ع 
والثالث�ون، فيق�ول: م�ا الصحيح يف هذه األح�كام الواقعة يف مذهب الش�افعي ومالك 
وغريمه�ا املرتبة عىل العوائد وعرف كان حاصال حالة ج�زم العلامء هبذه األحكام؟ فهل 
إذا تغ�ريت تل�ك العوائد وص�ارت العوائد ال ت�دل عىل ما كانت علي�ه أوال، فهل تبطل 
هذه الفتاوى املسطورة يف كتب الفقهاء ويفتي بام تقتضيه العوائد املتجددة، أو يقال نحن 
مقل�دون وم�ا لنا إحداث رشع لع�دم أهليتنا لالجته�اد فنفتي بام يف الكت�ب املنقولة عن 

املجتهدين؟
ث�م أج�اب عنه فق�ال: إن إجراء األح�كام التي مدركه�ا العوائد مع تغري تل�ك العوائد، 
خ�الف اإلمج�اع وجهالة يف الدين، بل كل م�ا هو يف الرشيعة يتب�ع العوائد: يتغري احلكم 
في�ه عن�د تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة، ولي�س جتديدا لالجتهاد من املقلدين 
حتى يشرتط فيه أهلية االجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلامء وأمجعوا عليها، فنحن 
نتبعه�م فيه�ا من غري اس�تئناف اجتهاد، أال ترى أنم مل�ا جعلوا أن املعام�الت إذا أطلق 
فيه�ا الثم�ن حيمل عىل غال�ب النقود، فإذا كان�ت العادة نقدا معينا محلن�ا اإلطالق عليه، 
ف�إذا انتقلت الع�ادة إىل غريه عينَّا ما انتقلت إليه وألغين�ا األول النتقال العادة عنه، وكذا 
اإلطالق يف الوصايا واأليامن ومجيع أبواب الفقه املحمولة عىل العوائد إذا تغريت العادة 



52

مؤتمر: لحفسوى - إشكلحللت لحولقع وآ لق لحمتسقبل                      17، 18 أغتطس 2015م / 2، 3 ذي لحقعدة 1436هـ

تغ�ريت األحكام يف تلك األب�واب، وكذا الدعاوى إذا كان القول قول من ادعى ش�يئا، 
ألن�ه كان الع�ادة ثم تغريت العادة، فلم يبق القول ق�ول مدعيه بل انعكس احلال فيه، بل 
وال يش�رتط تغ�ري العادة، ب�ل لو خرجنا نحن م�ن ذلك البلد إىل بلد آخ�ر عوائدهم عىل 
خالف عادة البلد الذي كنا فيه، أفتيناهم بعادة بلدهم، ومل نعتب عادة البلد الذي كنا فيه، 
وكذل�ك إذا ق�دم علينا أحد م�ن بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن في�ه، مل نفته إال بعادة 

بلده دون عادة بلدنا.
ث�م ق�ال: ومن هذا الباب ما روي عن اإلمام مال�ك إذا تنازع الزوجان يف قبض الصداق 
بعد الدخول، أن القول قول الزوج، مع أن األصل عدم القبض، قال القايض إس�امعيل: 
ه�ذه كان�ت عادهتم باملدينة أن الرجل ال يدخل بامرأته حتى تقبض مجيع صداقها واليوم 
عادهت�م ع�ىل خالف ذلك، فالقول قول املرأة مع يمينها ألجل اختالف العوائد، ثم قال: 
إذا تق�رر ه�ذا فأنا أذكر من ذلك أحكاًما نص األصحاب عىل أن املدرك فيها العادة، وأن 
مس�تند الفتي�ا فيها إنام ه�و العادة، والواقع الي�وم عىل خالفه، فيتعني تغ�ري احلكم عىل ما 

تقتضيه العادة املتجددة))(. 
وينبغ�ي أن يعل�م أن معنى العادة يف اللفظ أن ينقل إطالق لفظ واس�تعامله يف معنى حتى 
يص�ري ه�و املتبادر من ذلك اللفظ عن�د اإلطالق مع أن اللغة ال تقتضي�ه، فهذا هو معنى 
الع�ادة يف اللفظ، وهو احلقيقة العرفي�ة، وهو املجاز الراجح يف األغلب، وهو معنى قول 

الفقهاء: إن العرف يقدم عىل اللغة عند التعارض وكل ما يأيت من هذه العبارات
وق�ال الش�يخ صديق حس�ن خ�ان يف كتابه »ذخ�ر املجتبى م�ن أدب املفت�ي«: فائدة: ال 
ف�رق ب�ني القايض وغريه يف ج�واز الفتيا بام جت�وز به الفتيا ب�ه، ووجوهب�ا إذا تعينت، ومل 
ي�زل الس�لف واخللف عىل هذا، ف�إن منصب الفتيا داخل يف ضم�ن منصب القضاء عند 

اجلمهور، والذين ال جيوزون قضاء اجلاهل، فالقايض مفٍت ومثبت ملا أفتى به.
وذهب بعض الفقهاء من أصحاب أمحد واإلمام الشافعي: إىل أنه يكره للقايض أن يفتي 
يف مسائل األحكام املتعلقة به دون الطهارة والصالة والزكاة ونحوها، فاحتج أرباب هذا 

القول بأن فتياه تصري كاحلكم منه عىل اخلصم، وال يمكن نقضه وقت املحاكمة.

))(  انظر اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام للقرايف ص )3)-33).
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قالوا: وألنه قد يتغري اجتهاده وقت احلكومة، أو يظهر له قرائن مل تظهر له، فإن أرص عىل 
فتياه واحلكم بموجبها، حكم بخالف ما يعتقد صحته، وإن حكم بخالفها طرق اخلصم 
إىل هتمت�ه والتش�نيع علي�ه بأن احلكم بخالف م�ا يعتقده ويفتي به، وهل�ذا قال رشيح: أنا 

أقيض لكم وال أفتي، حكاه ابن املنذر واختار كراهة الفتوى يف األحكام....إلخ. اه� 
قال ابن عابدين: »اعلم أن املسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة برصيح اللفظ وإما أن تكون 
ثابتة برب اجتهاد ورأي، وكثري منها ما يبنيه املجتهد عىل ما كان يف عرف زمانه، بحيث 
لو كان يف زمان العرف احلادث لقال بخالف ما قاله أوال، وهلذا قالوا يف رشوط االجتهاد 
إن�ه ال بد فيه من معرفة عادات الناس، فكثري من األحكام تتلف باختالف الزمان لتغري 
ع�رف أهل�ه، أو حلدوث رضورة أو فس�اد أهل الزمان بحيث لو بق�ي احلكم عىل ما كان 
عليه أوال، للزم عنه املشقة والرر بالناس، وخلالف قواعد الرشيعة املبنية عىل التخفيف 

والتيسري ودفع الرر والفساد؛ لبقاء العامَل عىل أتم نظام وأحسن إحكام«.))(
وق�ال ابن القي�م: » األحكام نوعان: نوع ال يتغري عن حالة واحدة هو عليها ال بحس�ب 
األزمن�ة واألمكنة وال اجته�اد األئمة، كوجوب الواجبات وحتري�م املحرمات واحلدود 
املق�درة بالرشع عىل اجلرائم ونحو ذلك، فه�ذا ال يتطرق إليه تغيري وال اجتهاد خمالف ملا 

وضع عليه.
والن�وع الثاين: ما يتغري فيها بحس�ب املصلحة، فقد رشع التعزي�ر بالقتل ملدمن اخلمر يف 
امل�رة الرابع�ة، وعزم ملسو هيلع هللا ىلص عىل ح�رق البيوت ع�ىل املتخلف عن حضور اجلامع�ة، لوال ما 
منعه من تعدي العقوبة إىل غري من يستحقها من النساء والذرية، وعذر بالعقوبات املالية 
يف ع�دة مواضع وعدة مس�ائل، وكذل�ك أصحابه تنوعوا يف التعزي�رات بعده فكان عمر 
حيل�ق الرأس وينفي وي�رب وحيرق حواني�ت اخلامرين والقرى التي تب�اع فيها اخلمر، 
وحرق قرص س�عد بن أيب وقاص يف الكوفة مل�ا احتجب عن الرعية، وكان ل�ه يف التعزير 
اجته�اد، وافق�ه علي�ه الصحابة بك�امل نصحه ووفور علم�ه، وحدثت أس�باب اقتضت 
تعزيره بام يردعهم مل يكن مثلها يف زمن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أو كانت ولكن الناس زادوا عليها 
وتتابع�وا فيه�ا، فمن ذل�ك أنم ملا زادوا يف رشب اخلمر وتتابع�وا فيه وكان قليال يف عهد 

))(  انظر رسائل ابن عابدين )/5)).
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رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جع�ل عمر ح�ده ثامنني ونفى فيه، وم�ن ذلك اتاذه دارا للس�جن، ومن 
ذلك رضبه للنوائح حتى بدا ش�عرها، وهذا باب واس�ع وقع فيه االش�تباه عىل كثري من 

الناس تبعا الختالف املصالح وجودا وعدما))(.
ويق�ول الدكتور بدر املتويل عبد الباس�ط: فاألحكام الذي اعتم�دت عىل دليل قطعي يف 
ثبوت�ه، كالق�رآن الكريم واألحاديث املتواترة واإلمجاع ال�ذي توفرت رشوطه ونقل إلينا 
نق�ال متوات�را، وقطعي يف داللته عىل األحكام، بمعن�ى أن النص ال حيتمل إال هذا املعنى 
الواحد، األحكام الذي اعتمدت عىل هذا الدليل أحكام ثابتة ال تقبل التغري وال التبديل 
 ٓ ُبُدٓواْ إِلَّ لَّ َتعرۡ

َ
مه�ام تعاقب�ت األزمان وتغريت األحوال، كقول�ه تعاىل: }َوقَ��َ�ٰ َربَُّك أ

 ،)3(} ْۚ َم ٱلّرَِبٰوا يرَۡع وََحرَّ َحلَّ ٱللَُّ ٱلرَۡ
َ
َسًٰناۚ{))(، وكقول�ه جل شأنه: }َوأ يرِۡن إِحرۡ إِيَّاهُ َوبِٱلرَۡودِٰلَ

فه�ذه اآلية قاطع�ة يف حل البيع وحرمة الربا، ولكن ما هي البي�وع التي أحلها اهلل تعاىل، 
وما هو الربا الذي حرمه اهلل تعاىل، فهذا جممل تكفلت السنة ببيانه بام أعطى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
من حق البيان، ومثل ذلك ما أمجع عليه علامء اإلسالم من أحكام، كحرمة زواج املسلمة 
بغري املس�لم، وإن كان كتابيا، وكتوريث اجل�د واجلدة عند عدم األب واألم، إىل كثري من 

األحكام التي ُأمجع عليها ونقل إلينا هذا اإلمجاع نقال متواترا.)4(
واألحكام القطعية األصلية، س�واء األمر أو النهي، وه�ي التي ال تتبدل بتبدل األعراف 
والعادات، يمكن أن تتغري أس�اليب تطبيقها ووس�ائل حتقيقها باختالف األزمان، فمثال 
محاي�ة احلقوق املكتس�بة حكم قطع�ي كان يقوم به القايض الفرد، أم�ا يف عرصنا هذا فقد 
تع�ددت درجات املحاك�م من قايض الصلح إىل حمكمة ابتدائية أو حمكمة االس�تئناف أو 

حمكمة النقض وغري ذلك، فتغري األسلوب ومل يتغري احلكم األصيل.
والفقهاء مل يفتوا بمبدأ تغري األحكام املرتتبة عىل العوائد بام خالف املروي عن األئمة، وإنام 
أفت�وا بمخالفة النصوص الرشعية املعللة بالع�رف إذا تغري العرف للرورة واملصلحة، 

))(  انظر إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان )/346.
))(  اإلساء: 3).
)3(  البقرة: 75).

)4(  من مقال للدكتور بدر املتويل عبد الباسط نرش يف جملة األزهر ج 4 للسنة 36 بتاريخ مجادى اآلخرة 384)ه� نوفمب 
964)م.
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وعلل�وا ذل�ك باحلاجة واختالف الزمان وتغ�ري األحوال، وأن احلكم يتب�ع علته وجودا 
وعدما.

ومن األمثلة عىل ذلك جتويز فقهاء احلنفية التسعري عند احلاجة مع ورود النهي عنه ومنع 
اإلمام أيب حنيفة وأصحابه من التس�عري، وورد عن فقهاء املالكية القول بجواز التس�عري 
إذا كان فيه رفع للرر وضبط لسري التعامل بني الناس بال إجحاف بالبائع أو املشرتي.

واملتأمل يف النصوص السابق ذكرها جيد أنه عىل الرغم مما بني الفقه واإلفتاء والقضاء من 
عالقة قوية إال أن:

الفقي�ه: يس�تنبط أح�كام اهلل تعاىل م�ن األدلة التفصيلي�ة، وتلك األح�كام حتقق مقاصد 
الرشيعة الكلية.

املفت�ي: فه�و يدرس الواق�ع ثم يلتف�ت إىل الفقه ليأخذ من�ه حكم اهلل تع�اىل يف مثل هذه 
الواقعة بام حيقق مقاصد الرشيعة. 

الق�ايض: فإن�ه يتدخل لتغي�ري الواقع ويلزم أط�راف النزاع بام عليه حك�م اهلل تعاىل، وقد 
تتش�ابك تل�ك الوظائف بعضها مع بعض فيق�وم القايض بدور الفقي�ه أو املفتي، ويقوم 
الفقي�ه بدور املفتي؛ إال أنه س�يظل هناك فرق بني تلك املع�اين ووظائف القائمني عليها، 

ويمكن تلخيص ما هنالك فيام ييل:
نَصاُب 

َ رَۡميرۡ��ِسُ َوٱلرۡ ُر َوٱل َمرۡ مث�ال: الفقي�ه يق�ول: إن اخلمر ح�رام لقوله تع�اىل: }إِنََّما ٱلرۡ
{ ]سورة املائدة : 90[.  َتنُِبوهُ يرَۡطِٰن فَٱجرۡ ٞس ّمِنرۡ َعَمِل ٱلشَّ َلُٰم رِجرۡ زرۡ

َ َوٱلرۡ
واملفت�ي يق�ول للمضطر بع�د أن عرف حاله وطب�ق القاعدة الرشعي�ة بوجوب ارتكاب 

أخف الررين ودفع أشد املفسدتني: »ارشب اخلمر مع حرمتها حتى ال هتلك« 
والق�ايض يقيم احلد عىل من رشب اخلمر، وال يقيمه عىل املضطر وحيكم بإراقة اخلمر...

إلخ 
وكت�ب الفق�ه عىل ه�ذا مليئ�ة بالفتاوى، وهن�اك فتاوى أف�ردت يف كتب مس�تقلة وأخذ 
األحكام يكون من كتب الفقه، وال يؤخذ من الفتاوى إال بعد التأكد من مشاهبة الواقعة 

املفتى فيها مع الواقعة احلادثة اآلن كام تقدم من كالم القرايف. واهلل تعاىل أعلم.))(

))(  من كتاب احلكم الرشعي عند األصوليني أ. د/ عيل مجعة ص4))-6)). طبعة دار السالم.
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وم�ن الف�روق كذل�ك أن القرابة والصداقة والع�داوة ال تؤثر يف صح�ة الفتوى كام تؤثر 
يف القض�اء والش�هادة، فيج�وز أن يفت�ي أب�اه أو ابنه أو صديق�ه أو رشيك�ه أو يفتي عىل 
ع�دوه، فالفتوى يف هذا بمنزلة الرواية، ألن املفتي يف حكم املخب عن الرشع بأمر عام ال 
اختصاص له بش�خص، وألن الفتوى ال يرتبط هبا إلزام، بخالف حكم القايض. وجيوز 
أن يفتي نفسه، ونقل أبو عمرو بن الصالح عن صاحب احلاوي أن املفتي إذا نابذ يف فتياه 

شخصا معينا صار خصام، فرتد فتواه عىل من عاداه، كام ترد شهادته عليه إذا وقعت.
وعىل ما س�بق يتض�ح أن املفتي خمب عن احلكم للمس�تفتي، والقايض مل�زم باحلكم وله 
حق احلبس والتعزير عند عدم االمتثال، كام أنه له إقامة احلدود والقصاص))(، ويف الفقه 
املالكي: قاعدة الفتوى وقاعدة احلكم وإن كان كل منهام خبا عن اهلل، وجيب عىل السامع 

اعتقاد ذلك ويلزم املكلف، إال أن بينهام فرقا من وجهني: 
األول: أن الفت�وى حم�ض إخبار عن اهلل تعاىل يف إلزام أو إباح�ة، أما احلكم: فإخبار مآله 

اإلنشاء واإللزام.
فاملفت�ي -م�ع اهلل تعاىل- كاملرتج�م مع القايض ينقل عنه ما وجده عنده وما اس�تفاده من 

النصوص الرشعية بعبارة أو إشارة أو فعل أو تقرير أو ترك.
واحلاك�م )الق�ايض( -مع اهلل تعاىل- كنائب ينفذ ويميض ما ق�ىض به -موافقا للقواعد- 

بني اخلصوم.
الوج�ه الث�اين: أن كل ما يتأتى فيه احلكم تتأتى فيه الفتوى وال عكس، ذلك أن العبادات 
كله�ا ال يدخله�ا احلك�م )القضاء(، وإن�ام تدخلها الفتي�ا فقط، فال يدخل حت�ت القضاء 
احلك�م بصحة الصالة أو بطالنا، وكذلك أس�باب العبادات كمواقيت الصالة ودخول 
شهر رمضان وغري هذا من أسباب األضاحي والكفارات والنذور والعقيقة؛ ألن القول 
يف كل ذل�ك م�ن باب الفتوى وإن حك�م فيها القايض ومن ثم كان�ت األحكام الرشعية 

قسمني: 
األول: ما يقبل حكم احلاكم مع الفتوى، فيجتمع احلكامن كمسائل املعامالت من البيوع، 

والرهون، واإلجيارات، والوصايا، والزواج والطالق.

))(  تاريخ القضاء يف اإلسالم، ص 60).
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الثاين: ما ال يقبل إال الفتوى كالعبادات وأسباهبا ورشوطها وموانعها))(.
وعلي�ه فإن الفت�وى أعم من القضاء من جه�ة املوضوعات التي تتناوهل�ا، ويزيد القضاء 
يف اإللزام، وكذلك تفارق الفتوى القضاء يف أن هذا األخري إنام يقع يف خصومة يس�تمع 
فيه�ا الق�ايض إىل أقوال املدعي واملدعى عليه، ويفحص األدل�ة التي تقام من بينة وإقرار 
القرائن ويمني، أما الفتوى فليس فيها كل ذلك، وإنام هي واقعة يبتغي صاحبها الوقوف 

عىل حكمها من واقع مصادر األحكام الرشعية.
وخيتلف املفتي والقايض عن الفقيه املطلق؛ بأن القضاء والفتوى أخص من العلم بالفقه؛ 
ألن ه�ذا أمر كيل يصدق عىل جزئيات أو قواعد متنوعة، وبعبارة أخرى فإن عمل املفتي 

والقايض تطبيقي وعمل الفقيه تأصيل لقاعدة أو تفريع عىل أصل مقرر))(. 
 فرع في إدراك الواقع: 

عوامل تغير الفتوى
)1( تغري الزمان: 

املقص�ود بتغ�ري الزم�ان تغري العادات واألح�وال للناس يف زمن عن�ه يف زمن آخر، أو يف 
م�كان عنه يف مكان آخر مهام اختلفت املؤث�رات التي أدت إىل تغري األعراف والعادات، 
وقد ُأس�ند التغي�ري إىل الزمان جماًزا، فالزمن ال يتغري، وإنام الن�اس هم الذين يطرأ عليهم 
التغيري، والتغيري ال يش�مل جوهر اإلنس�ان يف أصل جبلته وتكوينه، فاإلنسان إنسان منذ 
خلق، ولكن التغيري يتناول أفكاره وصفاته وعاداته وس�لوكه، مما يؤدي إىل وجود عرف 
ع�ام أو خاص، يرتتب علي�ه تبديل األحكام املبنية عىل األع�راف والعادات، واألحكام 
االجتهادية التي اس�تنبطت بدليل القياس أو املصالح املرس�لة أو االستحس�ان أو غريها 

من األدلة الفرعية. 
وإن�ام ُنس�ب التغيري لتغري الزمان يف كالم بعض أهل العل�م؛ ألن الزمان هو الوعاء الذي 
جتري فيه األحداث واألفعال واألحوال، وهو الذي تتغري فيه العوائد واألعراف، فنسبة 
تغري الفتوى لتغري الزمان من هذا الباب، ويعب عنه أيضا بفس�اد الزمان، وُيقصد بفس�اد 

))(  هتذيب الفروق: 4/ 89.
))(  راجع املجموع: )/ )4، وكشاف القناع: 6/ 40).
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الزم�ان فس�اد الناس وانحطاط أخالقه�م وفقدان الورع وضعف التق�وى، مما يؤدي إىل 
تغرّي األحكام تبًعا هلذا الفس�اد ومنًعا له، وقد أصبح يف انتش�اره عرًفا يقتيض تغري احلكم 
ألجل�ه، وقد حدث مثل هذا يف ع�رص الصحابة، ريض اهلل تعاىل عنهم، ويف كل العصور 

اإلسالمية، واألمثلة عىل ذلك كثرية:
منه�ا: روى البخ�اري عن زيد بن خالد اجلهني، ق�ال: َجاَء َأْعَرابِىٌّ النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص َفَس�َأَلُه َعامَّ 
َك هِبَا، َوإاِلَّ  ِبُ ْفَها َس�نًَة، ُثمَّ اْحَفْظ ِعَفاَصَها َوِوَكاَءَها، َفإِْن َج�اَء َأَحٌد خُيْ َيْلَتِقُط�ُه َفَقاَل: ))َعرِّ
ْئِب((. َقاَل:  ُة اْلَغنَِم؟ َقاَل: ))َلَك َأْو ألَِخي�َك َأْو لِلذِّ َفاْس�َتنِْفْقَها((. َق�اَل: َيا َرُس�وَل اهلل َفَضالَّ
َر َوْجُه النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ))َما َلَك َوهَلَا، َمَعَها ِحَذاُؤَها َوِسَقاُؤَها، َتِرُد املاَء  ُة اإِلبِِل؟ َفَتَمعَّ َضالَّ

َجَر((. ويف رواية أخرى: ))حتى جيدها رهبا(())(. َوَتْأُكُل الشَّ
فكانت ضوال اإلبل يف زمن عمر ريض اهلل عنه إبال مرسلة تتناتج وال يمسها أحد، حتى 
إذا كان زم�ن عث�امن بن عف�ان ريض اهلل عنه أمر بمعرفتها وتعريفها ث�م تباع))(، فإذا جاء 
صاحبه�ا أعط�ي ثمنها، وهذا ع�ىل خالف ما بّينه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك لفس�اد الزمان 
وج�رأة الن�اس ع�ىل تناول ضوال اإلب�ل وأخذها، ففه�م عثامن ريض اهلل عن�ه الغاية من 
أمر الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص برتك ضوال اإلبل وهو حفظها لصاحبها، فلام فس�د الزمان، حافظ عىل 

املقصود من حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وإن خالفه ظاهرا، ولكنه موافق ل�ه حقيقة.
ومنها: أن املعمول به يف املذهب احلنفي أن املدين تنفذ ترصفاته يف اهلبة والوقف وس�ائر 
وجوه التبع، ولو كانت ديونه مس�تغرقة أموال�ه كلها، باعتبار أن الديون تتعلق بذمته ال 
بأعي�ان أموال��ه التي تبقى حرة فينفذ فيها ترصفه، وهذا مقتىض القواعد القياس�ية؛ لكن 
مل�ا خربت ذمم الناس وكث�ر طمعهم وقل ورعهم، وصار أصحاب األموال يعمدون إىل 
هتري�ب أمواهل�م من وج�ه الدائنني عن طريق وقفه�ا أو هبتها ملن يثقون ب�ه من قريب أو 
صدي�ق، فأفتى املتأخ�رون من احلنفية واحلنابلة بعدم نفاذ ه�ذه الترصفات من املدين إال 

فيام يزيد عن مقدار الديون التي عليه.
ومنه�ا: ذه�ب احلنفية إىل أن الغاصب ال يضمن قيمة منافع املغصوب عن مدة الغصب، 

))(  البخاري يف صحيحه، )/ 838 واللفظ له، ومسلم يف صحيحه، 3/ 349). 
))(  رواه البيهقي يف السنن الكبى: 6/ )9). 
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بل يضمن عني املغصوب إذا هلكت أو أصاهبا عيب؛ ألن املنافع عندهم ليس�ت متقومة 
يف ذاهت�ا، وإن�ام تتقوم بورود العقد عليها كعقد اإلج�ارة، وال عقد يف الغصب، وألنا ال 

مماثلة بينها وبني عني الغصب لبقاء األعيان وذهاب املنفعة.))(
وذه�ب األئم�ة الثالثة إىل أن الغاصب يضمن أجرة املث�ل عن املال املغصوب أو عطلها، 
وق�د أفت�ى املتأخرون م�ن احلنفية بمثل ما أفتى ب�ه األئمة الثالثة، وانقس�موا يف ذلك إىل 

فريقني:
فري�ق ي�رى تضم�ني الغاصب أجرة املث�ل عن منافع املغص�وب؛ إذا كان م�ال وقف، أو 
ا لالس�تغالل، عىل خالف القياس، وذلك لفس�اد الناس وجرأهتم عىل  مال يتيم، أو ُمعدًّ

الغصب.))(
وفري�ق ي�رى تضمني الغاصب مناف�ع املغصوب مطلًق�ا يف مجيع األم�وال، ال يف الوقف 

ومال اليتيم واملال املعد لالستغالل فقط، الزدياد الفساد وفقدان الوازع الديني.)3(
ومنها: كان الطالق بلفظ الثالث يقع واحدة عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر -وسنتني 
م�ن خالفة عمر-، فلام فس�د الزمان وأكثروا من حل�ف الطالق وتتابعوا يف ذلك، أوقعه 

عمر ثالثا ال واحدة.
َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: ))َكاَن الطَّالُق َعىَل َعْهِد َرُس�وِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَأيِب َبْكٍر َوَس�نََتنْيِ ِمْن ِخالَفِة 
ُعَم�َر َط�الُق الثَّالِث َواِحَدًة، َفَقاَل ُعَم�ُر ْبُن اخْلَطَّاِب: إِنَّ النَّاَس َقِد اْس�َتْعَجُلوا يِف َأْمٍر َقْد 

َكاَنْت هَلُْم فِيِه َأَناٌة َفَلْو َأْمَضْينَاُه َعَلْيِهْم. َفَأْمَضاُه َعَلْيِهْم(()4(.
قال ابن القيم: واملقصود أن عمر بن اخلطاب مل خيف عليه أن هذا هو الُسنّة، وأنه توسعة 
من اهلل تعاىل لعباده؛ إذ جعل الطالق مرة بعد مرة، وما كان مرة بعد مرة مل يملك املكلف 
إيق�اع مرات�ه كلها مجل�ة واحدة، كاللعان، فإنه لو قال: أش�هد باهلل أربع ش�هادات أين ملن 

الصادقني كانت كأنا مرة واحدة.)5(

))(  انظر االختيار رشح املختار 64/3.
))(  انظر رد املحتار عىل الدر املختار 5/)4).

)3(  انظر املدخل الفقهي للزرقا )/4)9.
)4(  صحيح مسلم 83/4)، رقم )3746(.
)5(  انظر أعالم املوقعني البن القيم )/33. 
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وقد أخذت بعض البلدان اإلس�المية بالرأي األول يف قوانني األحوال الش�خصية، فال 
توق�ع املحاك�م الرشعية وبع�ض دور الفتوى يف تل�ك البالد الطالق بلف�ظ الثالث، إال 

واحدة.
ومنه�ا: أن األص�ل يف املذه�ب احلنفي أن يس�افر ال�زوج بزوجته حيث ش�اء إذا أقبضها 
معج�ل مهره�ا وُتلزم بمتابعت�ه، ولكّن املتأخرين قي�دوا ذلك بام إذا كان الس�فر مأمونا، 
وأْمُن السفر يعني األمن عىل نفسها وعرضها وخلقها من الفساد والذلة، جاء يف البزازية: 
وبع�د إيف�اء املهر إذا أراد أن خيرجه�ا إىل بالد الغربة يمنع من ذل�ك؛ ألن الغريب يتأذى 

ويترر لفساد الزمان
أش��ق��اه م��ا  ال��غ��ري��ب  أذل  ك���ل ي����وم ي��ي��ن��ه م���ن ي���راه م��ا 

)((

وقد ذكر عن أيب الليث الس�مرقندي أنه قال: ليس هلا الس�فر مطلقا بال رضاها؛ لفس�اد 
األزمان، ألنا ال تأمن عىل نفس�ها يف منزهلا فكيف إذا خرجت، وقد جعل الفقهاء ذلك 
راجع�ا إىل اخت�الف العرف، فلو خف الفس�اد وانصلح الناس، رج�ع الناس إىل احلكم 
األول، ج�اء يف الولواجي�ة أن ج�واب ظاهر الرواي�ة، وهو الذي قال به أب�و الليث، كان 
يف زمان�م أم�ا يف زماننا فال، وقال: فجعل��ه من باب اختالف احلك�م باختالف العرص 

والزمان ))(. 
ف�إذا كان�ت الفتوى يف صدر الفقه اإلس�المي عىل إل�زام املرأة بمتابعة زوجها يف الس�فر 
والغربة، ثم صارت الفتوى عند املتأخرين عىل عدم إلزام املرأة بذلك، فذلك يدل عل أن 
الفتوى يمكن أن تتغري إذا تغري عرف الناس بقلة فس�ادهم، ومنش�أ ذلك التوفيق يف فهم 
{]الطالق: 6[، وقول�ه تعاىل:  ِدُكمرۡ ��ِكُنوُهنَّ ِمنرۡ َحيرُۡث َس��َكنُتم ّمِن وُجرۡ سرۡ

َ
قول�ه تعاىل }أ

{]الطالق: 6[، فإذا كانت متابعة الزوجة لزوجها يف سفره وانتقال�ه إىل  وُهنَّ }َوَل تَُضٓارُّ
بلد آخر ال يضارها، فتلتزم بالسكنى معه حيث يسكن، وإال فال، فإذا ثبت أن االغرتاب 

فيه مضارة للمرأة مل تلزم باملتابعة، كام هو عادة زماننا لفساد الناس.
ومنه�ا: أن الفقه�اء املتأخرين منعوا أن يقيض القايض بعلم�ه اخلاص يف الوقائع، خمالفني 

))(  انظر رد املحتار عىل الدر املختار )/390.
))(  انظر رد املحتار البن عابدين )/390 املدخل الفقهي للزرقا )/4)9.
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بذل�ك األصل املتف�ق عليه يف الفقه احلنفي م�ن جواز أن يقيض الق�ايض بعلمه يف واقعة 
ش�هدها بنفس�ه، ويغني ذلك عن مطالبة اخلصوم باإلثبات، استنادا إىل ما فعل�ه عمر بن 
اخلطاب ريض اهلل عنه، ومنع الفقهاء ذلك لفساد القضاة وغلبة الرشاوي، وعدم اختيار 
القض�اة بحس�ب الكفاءة والعفة والنزاهة، وإنام بحس�ب الش�هادة واملحس�وبية، جاء يف 
كت�ب الفقه: القايض يقيض بعلمه يف ح�د القذف والقصاص والتعزير، وال يقيض بعلمه 
يف احل�دود اخلالص�ة هلل تع�اىل، والقايض يقيض بعلمه يف حقوق العب�اد إذا علمها يف بلده 
املخصص للقضاء فيه عىل قول الصاحبني، واملختار اليوم أنه ال يقيض بعلمه للتهمة))(. 
واس�تثنوا م�ن ذلك قضاءه بعلمه يف أمور التعزير والط�الق والغصب، فل�ه أن حيول بني 
الرجل ومطلقته، وأن يضع املال املغصوب عند أمني إىل حال اإلثبات، من باب احلسبة، 

أي التدابري االحتياطية حتى يثبت األمر بالبينات. 
وكذلك ما ذكر أنه: »ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان، أي بتغري عرف أهلها وعادهتم، 
ف�إذا كان عرفهم وعادهتم يس�تدعيان حكام ث�م تغري إىل عرف وعادة أخ�رى فإن احلكم 
يتغري إىل ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادهتم، ولذا ملا كان لون الس�واد يف زمن اإلمام 
أيب حنيفة رمحه اهلل يعد عيبا قال: بأن الغاصب إذا صبغ الثوب أس�ود يكون قد عّيبه، ثم 

بعد ذلك ملا تغري عرف الناس وصاروا يعدونه زيادة قال صاحباه: إنه زيادة«))(.
)2( تغري املكان: 

وتغري األمكنة له حاالت: 
احلالة األوىل: اختالف البيئة

فاخت�الف البيئ�ة ل�ه أث�ر مه�م يف تغ�ري األح�كام الرشعي�ة؛ ألن الناس يأخ�ذون بعض 
اخلصائص من البيئة، وهذه اخلصائص تؤثر يف العادات والعرف والتعامل، لذلك تظهر 

عيوب القوانني بوضوح بانتقاهلا من أمة إىل أخرى.
طل�ب أبو جعفر املنصور من اإلمام مالك أن يكت�ب للناس كتابا يتجنب فيه رخص ابن 
عباس وشدائد ابن عمر، فكتب املوطأ، وأراد املنصور أن حيمل الناس يف األقطار املختلفة 

))(  انظر رد املحتار البن عابدين 4/)39.
))(  جملة األحكام العدلية: القاعدة الثامنة والثالثون املادة رقم 39.
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ع�ىل العم�ل بام في�ه، فأبى اإلمام مالك، وق�ال: ال تفعل يا أمري املؤمنني، فقد س�بقت إىل 
الناس أقاويل، وس�معوا أحاديث، وأخذ كل قوم بام س�بق إليهم، فدع الناس وما اختار 

أهل كل بلد ألنفسهم، فعدل املنصور عن عزمه.))(
وهكذا يقرر اإلمام مالك ترك الناس يف األقطار املختلفة أحرارا يف األخذ بام سبق إليهم، 
أو اختي�ار م�ا يطمئنون إلي�ه من أحكام ما دام هدف اجلميع إقام�ة احلق والعدل يف ضوء 

كتاب اهلل وسنة رسوله.
وهناك تأثر ليس من خصائص الناس بل من خصائص البيئة، مثل األحكام التي خرجت 
لالستفادة من ماء دجلة والفرات يف العراق يف املذهب احلنفي، وقد تتأثر البيئة بالعوامل 
اجلوي�ة كاملطر والقحط واحلرارة وال�بودة وغريها، وهذا يؤثر يف حياة الناس وأعرافهم 
وعاداهت�م وتعاملهم، ونتيجة هل�ذا التغري تتلف األحكام، مث�ل اختالف أوقات العمل 
عىل حسب درجة البودة واحلرارة أو االختالفات األخرى مثل ما هو احلال يف القطبني 
الشاميل واجلنويب فتختلف أوقات الصالة والصوم، وأيضا خيتلف البلوغ عادة يف األقطار 
احل�ارة ع�ن األقطار الب�اردة، فالصبي يف س�ن الرابعة عرشة يف بلد ما يبل�غ احللم فيصري 
مكلفا، ونظريه يف بلد آخر ال يبلغ فال يكون مكلفا، فسقوط التكليف عن أحدمها وقيامه 
باآلخ�ر لي�س الختالف املوجه إليهام، بل اخلطاب واحد، ولك�ن متعلقه وقوع التكليف 
عىل من عاش يف بلد حار فظهرت عليه أمارات البلوغ، وعدم التكليف عىل من عاش يف 

بلد آخر ومل تظهر عليه األمارات نفسها.))(
احلالة الثانية: اختالف الدار، دار اإلسالم ودار احلرب.

قس�م الفقهاء العامل إىل قس�مني: األول يش�مل كل بالد اإلسالم، وتس�مى دار اإلسالم، 
والثاين يشمل كل البالد األخرى، وتسمى دار احلرب.)3(

ويمك�ن تعري�ف دار اإلس�الم بأن�ا: كل بل�دة تطب�ق فيه�ا قوان�ني اإلس�الم وتظه�ر 
أحكامه، ويتكون س�كانا من املس�لمني، والذميني الذين يلتزمون أحكام قوانني الدولة 

اإلسالمية.)4(

))(  انظر أصول الترشيع اإلسالمي د. عيل حسب اهلل ص� 85.
))(  انظر احلكم الرشعي الصادق الغرياين ص� 5)3.
)3(  انظر الترشيع اجلنائي د. عبد القادر عودة )/49

)4( الترشيع اجلنائي )/76)-95).
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وتصب�ح دار اإلس�الم دار ح�رب عند أيب يوس�ف وحمم�د إذا ظهرت ونف�ذت فيها غري 
قوانني اإلسالم.

وأم�ا دار احل�رب فه�ي كل بلدة تظه�ر فيها أحكام غري اإلس�الم وتنفذ فيه�ا ويمكن أن 
يكون س�كانا من املس�لمني وغري املس�لمني.))( وهناك دار أخرى بني دار اإلسالم ودار 
احلرب، وهي دار العهد التي يظهر عليها املس�لمون وعقد أهلها الصلح معهم عىل يشء 
يؤدون�ه من أرضهم يس�مى خراجا دون أن تؤخذ منهم جزي�ة عىل رقاهبم، ألنم يف غري 

دار اإلسالم.))(
)3( تغري األشخاص: 

ا، وال تنش�أ املعامالت بعامة والعقود  والش�خص إما أن يكون ش�خًصا طبيعيًّا أو اعتباريًّ
بخاص�ة إال ب�ني أط�راف يتمت�ع كل منه�م باألهلي�ة الالزم�ة لتلق�ي احلق�وق وحتم�ل 
االلتزامات، وال يتأتى ذلك إال من خالل متتع كل طرف بالش�خصية القانونية. وتعرف 

املعامالت نوعني من األشخاص:
الشـخص الطبيعـي: وه�و الفرد املتمثل يف اإلنس�ان وهو يكتس�ب الش�خصية القانونية 
بمول�ده، وه�و ما ت�دور حوله أح�كام الفقه الرتاثي، ول�ذا فإن تغري الش�خص الطبيعي 
يسرًيا، والتطور اهلائل جعل التغري يف الشخص االعتباري أكثر تأثرًيا عىل الفقه اإلسالمي 

املعارص.
والشـخص االعتبـاري أو املعنـوي: وه�و جم�از قان�وين يع�رتف بموجب�ه ملجموع�ة من 
األشخاص أو األموال بالشخصية القانونية والذمة املالية املستقلة عن أشخاص أصحابه 

أو مؤسسيه.
)4( تغري احلال: 

لقد عّلمنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن نراعي األحوال التي تنشأ والظروف التي تستجد، مما يستدعي 
تغري احلكم إذا كان اجتهاديا، أو تأخري تنفيذه، أو إسقاط أثره عن صاحبه إذا كان احلكم 
قطعي�ا، فم�ن ذلك م�ا ورد عن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أنه نى أن تقط�ع األيدي يف الغ�زو، كام روى 

))(  انظر الترشيع اجلنائي )/77).
))(  انظر آثار احلرب د. وهبة الزحييل ص 75).
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أب�و داود، وه�و حد من ح�دود اهلل تعاىل، وقد نى ع�ن إقامة احلد يف هذه احلالة خش�ية 
أن يرتت�ب علي�ه ما هو أبغ�ض إىل اهلل تعاىل م�ن تعطيل�ه أو تأخريه، وه�و حلوق صاحبه 
باألع�داء محي�ة وغضب�ا، كام قال�ه عم�ر وأبو ال�درداء، ونص عليه أمحد وإس�حاق وابن 
راهوي�ه وغريمه�ا، ف�ال تقام احل�دود يف أرض العدو، وق�د أيت بس بن أرط�أة برجل من 
الغزاة وقد سق جمنة فقال: ))لوال أين س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ال تقطع األيدي يف 

الغزو، لقطعت يدك(())(.
وقد روى سعيد بن منصور أن عمر ريض اهلل عنه كتب إىل الناس أن ال جيلدن أمري جيش 
وال سية وال رجل من املس�لمني، أحدا وهو غاز، حتى يقطع الدرب قافال؛ لئال تلحقه 

محية الشيطان فيلحق بالكفار.
وق�د ثب�ت أن حذيفة بن اليامن ريض اهلل عن�ه منع أن يقام احلد ع�ىل الوليد بن عقبة وهو 
أمري يف الغزو، وقال: أحتدون أمريكم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم. وروي أيضا 
أن س�عد ب�ن أيب وق�اص ريض اهلل عنه مل يقم احل�د عىل أيب حمجن وق�د رشب اخلمر يوم 
القادس�ية، يقول ابن القيم: وليس يف هذا ما خيالف نصا وال قياس�ا وال قاعدة من قواعد 

الرشع وال إمجاعا.))(
وقال اخلبازي: وهذا اتفاق مل يظهر خالفه.

ويدخ�ل يف ه�ذا الباب ما فعل�ه عمر ريض اهلل عنه حني مل يعط املؤلفة قلوهبم من الزكاة، 
وحني أسقط احلد عمن سق يف عام املجاعة.)3( 

ا لفعل  الرضورة امللجئة: هناك أحوال اضطرار يقع فيها العبد املسلم مما يكون معه مضطرًّ
م�ا ح�رم اهلل، وم�ن رمحة اهلل بالعب�اد أنه يف هذه األح�وال مل جيعل عليهم إث�اًم فيام فعلوه، 
والناظ�ر غري املتبرص يظن أن احلكم اختل�ف، ومها يف احلقيقة حاالن خمتلفان، لكل حال 
حك�م، فحال االختيار له حكم، وحال االضطرار له حكم، وحاالن خمتلفان هلام حكامن 
متغاي�ران ال يق�ال له تبدل وال تغري، ولنرب املثل لذلك، م�ن املعلوم أن اهلل حرم أكل 
امليت�ة، فيحرم عىل العب�اد أكل حلوم امليتات )إال ميتة البحر(، فمن أكل منها يقال له: هذا 

))(  رواه أبو داود يف سننه، 4/ )4)، والرتمذي يف سننه، 4/ 53.
))(  انظر أعالم املوقعني البن القيم 6/3.

)3(  انظر أعالم املوقعني 9-7/3.
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ح�رام، وق�د فعلت ما يس�توجب عقاب اهلل. فلو تغ�ري حال أحد الن�اس وصار يف حالة 
اضطرار بحيث إذا مل يأكل من امليتة هلك؛ هنا يصدق عليه وصف املضطر، وهنا يباح له 
األكل من امليتة، واحلكم تغري هنا يف الظاهر، ولكن يف احلقيقة احلكم مل يتغري، وإنام الذي 

تغري هو احلال التي ترتب عليه احلكم.
وم�ن أمثل�ة ذل�ك ما حص�ل من غل�امن حاطب الذي�ن سقوا ناق�ة، ومل يقطعه�م عمر، 
فإن�ه أح�ر عبد الرمحن ب�ن حاطب وقال ل�ه: »واهلل! لوال أين أعلم أنكم تس�تعملونم 
وجتيعون�م حت�ى إن أحدهم ل�و أكل ما حرم اهلل عليه حل له؛ لقطع�ت أيديم«))(، فهذا 
يب�ني أن عم�ر رأى أن ه�ؤالء يف حالة اضطرار تدرأ عنهم احل�د، وأن عقوبتهم القطع لو 

كانوا غري مضطرين، وقد عاقب عمر حاطًبا عىل ذلك وأضعف عليه الغرم.
ح�دث يف عهد عم�ر ريض اهلل عنه عام املجاع�ة عندما ُقحط الن�اس، وتعرضوا للهالك 
بس�بب اجل�دب، أصبح كثري ممن يسق إنام ي�سق الضطراره إىل ذلك ليدفع عن نفس�ه 
اهل�الك، وه�ذه حالة تدرأ عن صاحبه�ا احلد، ونظًرا ألن األم�ر كان منترًشا واختلط من 
يسق للرورة ومن يسق لغري ذلك ومل يمكن متييزمها من بعض، فصار ذلك ش��بهة 
درأ هبا عم�ر ريض اهلل عنه احلد يف عام املجاعة، فلله دره! ما أفقهه وما أعلمه، وملا زالت 
املجاعة زالت الش�بهة فكان من يسق يقام علي�ه احلد، فليس يف هذا أيًضا تغيري للحكم 
الرشع�ي؛ ألن م�ا فعله عم�ر ريض اهلل عنه يف عام املجاعة كان ه�و الواجب يف مثل تلك 

احلالة.
ثالثا: ملكة الوصل بين النصوص والواقع

والنص�وص مطلق�ة أو ثابت�ة، بينام الواقع نس�بي متغري وهو ش�ديد التعقي�د والرتكيب، 
وملكة الوصل هي إقامة اجلسور بني النصوص والواقع، وكيفية إيقاع املطلق يف النسبي، 
مم�ا جيعل املفتي وال بد حمتاًجا إىل الفهم العميق للغ�ة العربية ومعرفة مواطن إمجاع األمة 
حت�ى ال خيالف�ه، ومعرفة املقاصد الرشعية حتى ال يكر عليه�ا بالبطالن ومعرفة املصالح 
املرعي�ة، حت�ى ال يت�م إمهاهل�ا أو جتاوزها، ومعرف�ة امل�آالت املعتبة حتى ال يتس�بب يف 

تضارب األمور وضياع املعاش واالرتياش.
))(  انظر: تنوير احلوالك، رشح موطأ مالك، )/ 0)).
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فه�ذه القضاي�ا الثالث ال يك�ون العامل مفتي�ا إال بتحصيلها واالهتامم هبا واس�تحضارها 
حتى تتكون عنده ملكة اإلفتاء.

حفظ املقاصد الرشعية:
ويتكل�م األصولي�ون عن التعارض وقوان�ني الرتجيح بتفاصيل كث�رية، الغرض منها أن 
يبينوا خباهتم يف االتصال بالنصوص، وما حدث لديم من تعارضات، وكيف أمكنهم 
ترجيح بعضها عىل بعض من أي جهة كانت. فبينوا املقاصد الرشعية، والتي تعد بدورها 

قضية من القضايا املهمة يف اإلفتاء.
فاملقاصد الرشعية مخسة هي حفظ: الدين والنفس والعقل والنسل واملال. وكل من هذه 
اخلمس�ة هلا مراتب ث�الث: الروريات واحلاجيات والتحس�ينيات، عىل أن كل واحدة 
من هذه تتوافر فيها املراتب، إما باألصالة أو بالتكميل، وكل واحدة إما متعلقة بالوجود 

)الفعل( أو متعلقة بالعدم )عدم الفعل(.
ففي جانب الوجود ُيَعّد تناول الطعام عند َحدِّ سدِّ الرمق من قبيل الروريات يف النفس؛ 
وذلك ألن اإلنسان إذا مل يأكل هذا القدر مات )أضاع نْفسه(؛ وبالتايل لو مل جيد هذا القدر 
من الطعام حالاًل حللَّ له من احلرام ما يسد به الرمق؛ أي أقل عدد من السعرات احلرارية 
حيفظ وجود اإلنسان. أما بالنسبة جلانب العدم، فإن احلفاظ عىل النفس يستوجب »عدم« 
قتلها؛ كرورة من رضورات املحافظة عىل النفس. وبالتايل يتحقق حفظ النفس يف حد 
الروريات، من جانبيه: جانب الوجود يف سد احلاجة األساسية لبقاء النفس كالطعام، 

وجانب العدم، يف حتريم التعرض هلا بالقتل.
املرتب�ة الثاني�ة الت�ي يتحدث عنها األصولي�ون للنفس –كمثال عىل س�ائر املقاصد- هي 
مرتبة احلاجيات. فالنفس اإلنسانية -وبعد أن يتحقق هلا رضورية البقاء بسد الرمق ومنع 
القتل- حتتاج إىل الكس�اء واملس�كن، فإن كانت النفس ال متوت ف�وًرا إذا نام صاحبها يف 
الش�ارع، إال أن ذل�ك ال يعني أنا ال مت�وت مطلًقا. فالنوم يف الش�ارع يعرضها ملهلكاٍت 
كاألم�راض واحل�وادث ونح�و ذلك؛ مما ي�ؤدي إىل موهتا تدرجييًّا، وه�ذا يقتيض حفظها 
لرف�ع املش�قة؛ بتوفري احل�د األدنى من الس�كن واملتاع األس�ايس، وباحليلول�ة دون هدم 

املساكن، وحفظ حرمات البيوت واألجساد من التكشف، وما إىل ذلك.
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وتأيت املرتبة الثالثة وهي مرتبة التحس�ينيات. فالنفس اإلنسانية –مثاًل- حتتاج إىل ترويٍح 
وراح�ٍة، ليس�ت رضورية إىل درجة أن ع�دم حفظها قد يدد بقاء النف�س، وليس حاجة 
ماسة لرفع احلرج واملشاق، ولكن توافرها ونفي مضاداهتا جيعل النفس أكثر أماًنا ورغًدا، 
كتوافر السيارة اخلاصة التي تريح النفس من عناء التنقل يف وسائل املواصالت املزدمحة.
ث�م جي�د األصويل نفس�ه واقًعا أم�ام تعارضات بني املقاصد املنش�ود حفظه�ا وحيتاج إىل 
الرتجي�ح، والرتتيب بني ه�ذه املقاصد يفيد يف ذلك. فقد تتعارض مصلحة حفظ النفس 
م�ع مصلحة حفظ العق�ل، فريجح النفس للرتتي�ب، وقد جيد تعارًضا ب�ني حفظ العقل 
وحف�ظ الدي�ن فيقدم مصلحة حفظ الدي�ن... وهكذا. والدين -هن�ا- بمعنى الطقوس 
ا كانت، وليس بمعنى اإلس�الم؛ ألن الدين بمعنى اإلسالم هو هذه اخلمسة  والش�عائر أيًّ
ين بمعنى اإلس�الم يف ترتيب املقاصد  كله�ا. وق�د نجد أن بعض األصوليني ق�د قدم الدِّ
عليه�ا مجيًع�ا، ولكن يف هذا الرتتيب ي�أيت الدين بمعني الطقوس والش�عائر والعبادات، 
وإال فاإلس�الم ه�و كل هذا. ومن هن�ا وألننا نرتب هذا الرتتيب، فإنن�ا ندعو كل الناس 
عىل وجه األرض أن يكونوا مسلمني؛ ألن اإلسالم حيافظ عىل النفس وعىل العقل وعىل 

الدين، عىل الدين وليس اإلسالم، وحيافظ عىل النسل وعىل املال. 
وه�ذه اخلمس�ة هي أس�س أي حضارة قامت ع�ىل األرض، فال بد ألي إنس�ان متحر 
أن يقب�ل اإلس�الم ليعي�ش يف ظله حت�ى لو مل يِدن بدين املس�لمني؛ يقبل اإلس�الم -هبذا 
الرتتيب وهبذا املصطلح للدين: )أي الش�عائر والطقوس(، بغض النظر عن االصطالح 
ه للبرش كاف�ة خطاًبا يدعوه�م ألن يندرجوا حتت مظلته؛  الرشع�ي املش�هور. الدين ُيوجِّ
ألن�ه ال حض�ارة إال يف اإلس�الم، فه�و حيافظ عىل النف�س وعىل الدين وع�ىل العرض أو 
النسل وعىل املال. وليس َثمَّ عاقل يريد سعادة البرشية يمكن أن يقدح يف أي من املقاصد 
اخلمس�ة الس�ابقة التي هي اإلس�الم. فإن مل يقبلوه دينًا فال بد أن يقبل�وه حضارة، وإن مل 
يقبل�وه رشيعًة ألنفس�هم فال بد أن يقبل�وه قانوًنا لألرض. فاملقاص�د مدخل دعوة كبري، 
ُتواجه به كافة اخلرافات التي يتم تروجيها عن دور وحقوق األقليات يف املجتمع املس�لم 

أو األديان األخرى. 
باختص�اٍر، إن املجته�د عندما ينظر يف األدلة الرشعية للوص�ول إىل حكم رشعي لواقعة 
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م�ا، فإن�ه جيب عليه أن يعرض ما توصل إليه من ُحك�م، عىل تلك املقاصد، فإن وجد أن 
ُحكم�ه س�يؤدي إىل إهدار أي م�ن هذه املقاص�د ال إىل حفظها، فيجب أن يراجع نفس�ه 

ويعيد تدبُّر األمر ليصل إىل حكم حيافظ عىل تلك املقاصد ويسري يف ظلها.
فمث�اًل إذا تأمل فقيه ش�افعي أصوله فوجد أن ال�زكاة –يف أصوله هذه- ال ترج إال عىل 
الذهب والفّضة، ثم نظَر إىل الواقع فوجد التعامل اليوم يتم بأوراق وأن الذهب والفضة 
قد انتهيا، فهل -وفًقا لقواعده األصولية- تذهب الزكاة وال تقوم عىل الورق؟ إنه بذلك 
يك�رُّ عىل رك�ن من أركان الدي�ن وعىل مقصد م�ن مقاصد الرشع املتمث�ل يف حفظ املال 
للناس باإلبطال، األمر الذي يتطلب منه أن يراجع ُحكمه وأال يفتي به، وينظر إىل اخللل 

الذي وقع فيه. 
وال ب�د أن�ه وق�ع يف خل�ل؛ ألنه ال يمكن أن نس�تنبط من ال�رشع ما يكر ع�ىل الرشع ذاته 
بالبط�الن؛ حيث يرجع إىل نفس�ه ويقول إن اهلل عز وجل عندما أوج�ب الزكاة مل يعلقها 
َوٰلِِهمرۡ َصَدقَٗة ُتَطّهُِرُهمرۡ َوتَُزّكِيِهم بَِها  مرۡ

َ
بالذهبية أو بالفضية، إنام علقها باملالية: }ُخذرۡ ِمنرۡ أ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم{ ]سورة التوبة، اآلية: 03)[؛ ألن  ۗ َوٱللَّ َُّهمرۡ ۖ إِنَّ َصلَٰوتََك َسَكٞن ل َوَصّلِ َعلَيرِۡهمرۡ
املقص�ود منها هو إغناء الفقري وحفظ التكافل االجتامعي، وهذه صفات ال يقترص عليها 
الذهب والفضة ولكنها من خصائص املال، وذلك الذي بني أيدينا أي الورق له من هذه 

اخلصائص وإن مل يكن ذهًبا وال فضة. 
ومن ثم يمكن تقويم الزكاة بالذهب والفضة كمعيار؛ بل إن الشافعي عندما ذكر الذهب 
والفض�ة يف األم كمعي�ار للزكاة مل يذكره�ا كأداة للتقويم. وبالتايل يمك�ن تقويم ما لدى 
اإلنس�ان م�ن أوراق مالي�ة )نقود ورقية وغريه�ا( بالذهب والفضة، ف�إذا وصلت إىل ما 
يكافئ قيمة )85( جراًما من الذهب، وهو احلد )أو النصاب( الذي جيب أن ُترج عليه 
ال�زكاة، وفًقا لس�عر اليوم، وجبت ال�زكاة. وهكذا يكون األصويل ق�د حافظ عىل اعتامد 
الذه�ب والفضة كمقياس لل�زكاة، ويف نفس الوقت مل يربط ال�زكاة هبام بحيث إذا انتفى 

وجودمها تنتفي الزكاة.
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مراحل الفتوى
متر الفتوى يف ذهن املفتي بأربع مراحل أساسية، ترج بعدها يف صورهتا التي يسمعها أو 

يراها املستفتي، وهذه املراحل األربعة هي:
)- مرحلة التصوير.
)- مرحلة التكييف.

3- مرحلة بيان احلكم.
4- مرحلة اإلفتاء.

املرحلة األوىل: مرحلة التصوير:
وفيه�ا يت�م تصوير املس�ألة من قبل الس�ائل الذي يريد أن يس�تفتي يف واقع�ة نزلت به أو 
بغريه، والتصوير الصحيح املطابق للواقع رشط أساس لصحة الفتوى ومطابقتها للواقع 
الفعيل املس�ئول عنه، فعدم صحة التصوير يؤدي إىل أن الفتوى الصادرة س�تكون ملا فهم 
من الس�ؤال وليس ملا هو يف نفس األمر، وعبء التصوير أساس�ا يقع عىل الس�ائل؛ لكن 
املفتي ينبغي عليه أن يتحرى بواس�طة الس�ؤال عن اجلهات األربع التي تتلف األحكام 
باختالفها، وكثرًيا ما يتم اخللط واالختالط من قبل السائل بشأنا، وهي الزمان واملكان 
واألش�خاص واألحوال -وس�نعرض الحًق�ا لتلك الع�وامل بالتفصيل- ك�ام ينبغي عىل 
املفت�ي أيضا أن يتأكد من تعلق الس�ؤال باألف�راد وباألمة ألن الفت�وى تتلف باختالف 

هذين األمرين.
والتصوي�ر ق�د يكون لواقعة فعلية وقد يكون األمر مق�درا مل يقع بعد، وحينئذ فال بد من 
مراع�اة املآالت والعالق�ات البينية، وبقدر ما عند املفتي من ق�درة عىل التصوير بقدر ما 

تكون الفتوى أقرب لتحقيق املقاصد الرشعية وحتقيق املصلحة ودرء املفسدة. 
وقد نص الغزايل -كام مر- عىل أن: »وضع الصور للمس�ائل ليس بأمر هني يف نفس�ه، بل 
الذكي ربام يقدر عىل الفتوى يف كل مسألة إذا ذكرت له صورهتا، ولو كلف وضع الصور 
وتصوي�ر كل ما يمكن من التفريعات واحل�وادث يف كل واقعة عجز عنه، ومل تطر بقلبه 

تلك الصور أصال، وإنام ذلك شأن املجتهدين. اه�«))(.
))(  الرد عىل من أخلد إىل األرض، السيوطي ص)8). 
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املرحلة الثانية: مرحلة التكييف:
والتكييف هو إحلاق الصورة املسئول عنها بام يناسبها من أبواب الفقه ومسائله، فنكيف 
املس�ألة مث�ال عىل أنا من باب املعام�الت ال العبادات، وأنا من ب�اب العقود، وأنا من 
قس�م مس�مى منه�ا، أو من العق�ود اجلديدة غري املس�امة، وهذه مرحلة هتي�ئ لبيان حكم 
ال�رشع الرشيف يف مثل هذه الواقعة، والتكييف من عم�ل املفتي، وحيتاج إىل نظر دقيق، 
ألن اخلط�أ في�ه يرتتب علي�ه اخلطأ يف الفت�وى، والتكييف ق�د خيتلف العل�امء فيه، وهذا 
االختالف أحد أس�باب اختالف الفتوى، والرتجيح ب�ني املختلفني حينئذ يرجع إىل قوة 
دلي�ل أي منهم، ويرجع إىل عمق فهم الواقع، ويرجع إىل حتقيق املقاصد واملصالح ورفع 

احلرج وهي األهداف العليا للرشيعة.
املرحلة الثالثة: مرحلة بيان احلكم:

واحلك�م الرشعي هو خطاب اهلل تع�اىل املتعلق بأفعال املكلف�ني باالقتضاء أو التخيري أو 
الوضع، ويؤخذ هذا من الكتاب والس�نة واإلمجاع، ويتم إظهاره أيضا بواس�طة القياس 
واالستدالل، وجيب عىل املفتي أن يكون مدركا للكتاب والسنة ومواطن اإلمجاع وكيفية 
القي�اس ودالالت األلف�اظ العربي�ة وترتيب األدلة وط�رق االس�تنباط، وإدراك الواقع 
إدراكا صحيحا، ويتأتى هذا بتحصيله لعلوم الوسائل واملقاصد كاألصول والفقه واللغة 
واحلديث ونحوها، وبتدريبه عىل اإلفتاء الذي ينش�ئ لديه ملكة راسخة يف النفس يكون 

قادرا هبا عىل ذلك، وكذلك حتليه بالتقوى والورع والعمل عىل ما ينفع الناس.
املرحلة الرابعة: اإلفتاء:

أو مرحلة التنزيل أي إنزال هذا احلكم الذي توصل إليه عىل الواقع، وحينئذ فال بد عليه 
من التأكد أن هذا الذي سيفتي به ال يكر عىل املقاصد الرشعية بالبطالن، وال خيالف نصا 
مقطوعا به وال إمجاعا متفقا عليه وال قاعدة فقهية مستقرة، فإذا وجد شيئا من هذا فعليه 

بمراجعة فتواه حتى تتوفر فيها تلك الرشوط.
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 التيسير على الناس في الفتوى بالتوسع 
في االختيار الفقهي وتغيير المسلك

فم�ن اآلداب الت�ي ينبغي أن يتحىل هبا املفتي، والت�ي قد تصل إىل الرشوط يف أيامنا هذه، 
التيسري عىل الناس، وإدخاهلم يف دين اهلل، وإلقاء السرت عليهم، والعمل عىل جعل الناس 
متبع�ني لقول معت�ب يف الرشع، فذلك خري هلم م�ن تركهم للدين بالكلي�ة، وإيقاعهم يف 

الفسق، مما يعد صدا عن سبيل اهلل من حيث ال يشعر العامل.
وهو بخالف ما نوا عنه من تتبع الرخص بصورة فيها تفلت عن رشع اهلل، والفرق بينهام 

دقيق قد ال يلتفت إليه كثري من الناس.
إذن فاملقصد األس�ايس الذي يس�عى لتحقيقه املفتي هو إحداث آلية رشعية للتعامل مع 
الرتاث الفقهي اإلس�المي؛ بحيث ال ترج عنه وال يكون عائقا للمس�لم املعارص، وأن 

ذلك ال ينبغي اإلنكار عليه ألن الرأي الذي سينتهي إليه حمل خالف، وأساس هذا: 
قاع�دة م�ن ابتيل ب�يشء مما اختلف في�ه فليقلد م�ن أج�از: وأصلها قول الش�يخ العالمة 
الرشواين))(: »ملن ابتيل بيشء من ذلك كام يقع كثرًيا تقليًدا ما تقدم ليتخلص من احلرمة«.
والتيس�ري الذي نقصده وحترير املقال يف مس�ألة تتبع الرخص وما جيوز منها وما ال جيوز 
ه�و ما نقل تعريف�ه ابن أمري احلاج حيث قال: »أي أخذه م�ن كل منها ما هو األهون فيام 
يقع من املسائل )وال يمنع منه مانع رشعي إذ لإلنسان أن يسلك األخف عليه إذا كان له 

إليه سبيل بأن مل يكن عمل بآخر فيه(. 
وق�ال أيضا: والغال�ب أن مثل هذه إلزامات منهم لكف الناس ع�ن تتبع الرخص، وإال 
أخ�ذ العامي يف كل مس�ألة بق�ول جمتهد قوله أخ�ف عليه وأنا ال أدري م�ا يمنع هذا من 
العق�ل والس�مع وك�ون اإلنس�ان يتبع ما ه�و أخف عىل نفس�ه من قول جمتهد مس�وغ له 

االجتهاد ما علمت من الرشع ذمه عليه )وكان ملسو هيلع هللا ىلص حيب ما خفف عليه(« ))(.
وإليك كالم العز بن عبد الس�الم لفائدته ووضوح املس�ألة فيه حيث قال: »ال يتعني عىل 
العام�ي إذا قلد إماًما يف مس�ألة أن يقلده يف س�ائر مس�ائل اخل�الف؛ ألن الناس من لدن 

))(  يف حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج، )/ 9)).
))(  التقرير والتحبري رشح التحرير، البن أمري احلاج، 3/ )35: عن الرتخص.
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الصحاب�ة إىل أن ظهرت املذاهب يس�ألون فيام يس�نح هلم العل�امء املختلفني من غري نكري 
س�واء اتبع الرخ�ص يف ذلك أو العزائم؛ ألن من جعل املصي�ب واحدا وهو الصحيح مل 
يعينه ومن جعل كل جمتهد مصيبا فال إنكار عىل من قلده بالصواب، وأما ما حكاه بعضهم 
ع�ن ابن ح�زم من حكايته اإلمجاع عىل منع تتبع الرخص م�ن املذاهب فلعله حممول عىل 
م�ن تتبعها عن غ�ري تقليد ملن قال هبا، أو عىل الرخص املركب�ة يف الفعل الواحد نقله عن 
الس�يد الس�مهودي. فيؤخذ من جمموع م�ا ذكرناه جواز التقليد وج�واز تتبع الرخص ال 

عىل اإلطالق«))(.
وق�د نق�ل ابن مهنا النف�راوي يف الفواكه الدواين ع�ن الزنايت وغريه نف�س املعنى، فقال: 
»وال�ذي اقترص عليه الزنايت اجل�واز فإنه قال: جيوز تقليد املذاه�ب يف النوازل واالنتقال 
م�ن مذه�ب إىل مذهب بثالث�ة رشوط: األول: أن ال جيمع بني املذهبني عىل صفة تالف 
اإلمج�اع كم�ن تزوج بغري صداق وال ويل وال ش�هود ف�إن هذه الص�ورة مل يقل هبا أحد. 
الث�اين: من رشوط التقليد أن يعتقد فيم�ن يقلده الفضل ولو بوصول خب إليه وال يقلده 

زمنا يف عامئه. الثالث: من رشوط التقليد أن ال يتبع رخص املذاهب. 
ه�ذا ملخص ما نقله الش�هاب الق�رايف عن الزنايت، ونقل عن غريه ج�واز تقليد املذاهب 
واالنتق�ال إليه�ا يف كل ما ال ينق�ض فيه قضاء القايض وهو كل م�ا خالف قاطعا أو جيل 

قياس. قال القرايف رمحه اهلل: إن أراد الزنايت بالرخص هذه فهو حسن«))(.
وق�د ذك�ر الزركيش ذلك املعنى، حيث نقل ما حكاه ابن املن�ري، فقال: »وحكى ابن املنري 
عن بعض مش�ايخ الش�افعية أنه فاوض�ه يف ذلك وقال: أي مانع يمن�ع من تتبع الرخص 
ونحن نقول: كل جمتهد مصيب، وأن املصيب واحد غري معني، والكل دين اهلل، والعلامء 
أمجعون دعاة إىل اهلل، قال: حتى كان هذا الش�يخ -رمحه اهلل- من غلبة شفقته عىل العامي 
إذا جاء يس�تفتيه -مث�ال- يف حنث ينظر يف واقعته، فإن كان حينث عىل مذهب الش�افعي 
وال حينث عىل مذهب مالك قال يل: أفته أنت. يقصد بذلك التسهيل عىل املستفتي ورعا. 
كان ينظ�ر أيًضا يف فس�اد الزم�ان وأن الغالب عدم التقيد، فريى أنه إن ش�دد عىل العامي 

))( حاشية العطار عىل رشح املحيل، )/)44.
))(  الفواكه الدواين، البن مهنا النفراوي، )/ 4).
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ربام ال يقبل منه يف الباطن، فيوس�ع عىل نفس�ه، فال مستدرك وال تقليد، بل جرأة عىل اهلل 
تعاىل واجرتاء عىل املحرم. 

قلت: كام اتفق ملن سأل التوبة وقد قتل تسعا وتسعني. قال: فإذا علم أنه يئول به إىل هذا 
االنحالل املحض فرجوعه حينئذ يف الرخصة إىل مس�تند وتقليد اإلمام أوىل من رجوعه 

إىل احلرام املحض«))(.
ونس�تخلص من ذلك كله أن تتبع الرخص جائز، ولكن برشوط وقيود ال ينبغي إمهاهلا، 
وهو مذهب أكثر العلامء، ومن أبرزهم العز بن عبد السالم، والقرايف، والعطار، وغريهم 

من املحققني))(.
وعىل ذلك فمن رأى من ابتيل ويعمل بقول من أجاز ال ينكر عليه؛ ألنه ال ينكر املختلف 
فيه كام قدمنا، وألن العلامء اعتبوا اخلالف من لدن الصحابة والتابعني واألئمة املتبوعني 

إىل يومنا هذا.
ق�ال اب�ن مفلح احلنبيل: »قال أمحد: حدثنا معاذ بن هش�ام، حدثن�ي أيب عن قتادة أن عمر 
ب�ن عب�د العزيز كان يقول: ما يسين أن أصحاب حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص مل خيتلفوا ألنم لو مل خيتلفوا 

مل تكن رخصة«)3(.
وقد صنف رجل كتاًبا يف االختالف. فقال له اإلمام أمحد: »ال تس�مه االختالف، ولكن 

سمه كتاب السعة«)4(
وج�اء يف ذلك املعنى ُنُقول أخرى منها قول س�فيان الث�وري رمحه اهلل: »إذا رأيت الرجل 

يعمل العمل الذي قد اختلف فيه، وأنت ترى غريه فال تنهه«)5(.
وقال اإلمام أمحد بن حنبل: »ال ينبغي للفقيه أن حيمل الناس عىل مذهبه ويشتد عليهم«)6(.
ق�ال اإلمام احلنب�يل ابن قدامة املقديس: »وجعل يف س�لف هذه األمة أئم�ة من األعالم، 

))(  البحر املحيط، 8/ 379، مباحث االجتهاد، اإلفتاء واالستفتاء.
))(  راج�ع العز بن عبد الس�الم: قواعد األح�كام، )/ 35)، والزركيش، البحر املحي�ط: 6/ 5)3، والنووي، روضة 

الطالبني: 8/ )0) املرداوي، التحبري رشح التحرير 8/ 0))4، وابن النجار، رشح الكوكب املنري: 4/ 577، 590.
)3(  الفروع البن مفلح، 6/ ))4.

)4(  جمموع الفتاوى، البن تيمية، 30/ 79.
)5(  حلية األولياء 6/ 368.

)6(  اآلداب الرشعية البن مفلح )/ 66)، وغذاء األلباب للسفاريني )/ 3)).
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مه�د هب�م قواعد اإلس�الم، وأوضح هب�م مش�كالت األح�كام، اتفاقهم حج�ة قاطعة، 
واختالفه�م رمح�ة واس�عة«))(. وق�ال ابن الع�ريب: »إن الع�امل ال ينضج حت�ى يرتفع عن 

العصبية املذهبية«))(.
فالتيسري عىل الناس والرتخص هلم إلدخاهلم يف الدين خري من التعسري عليهم وإلزامهم 
بالق�ول الش�ديد، مل�ا يف ذلك م�ن خمالفة ملنه�ج النبي املصطف�ى ملسو هيلع هللا ىلص، وس�بيل الصاحلني 
م�ن أس�الفنا العل�امء، وملا فيه م�ن صد عن س�بيل اهلل س�بحانه وتعاىل، رزقن�ا اهلل الفهم 

واإلخالص.
أ ـ االختيار الفقهي:

وإذا فق�د عمل فقهاء اإلس�الم عىل تريج األحكام الرشعية مل�ا يقع بالناس من حوادث 
ومس�تجدات من مصدري الترشيع )الكتاب والس�نة(، قياًما منهم بالدور الذي رشفهم 
لَُموَن{  رِ إِن ُكنُتمرۡ َل َتعرۡ

َل ٱذّلِكرۡ هرۡ
َ
لُٓواْ أ اهلل تعاىل به بقوله خماطًبا عموم املس�لمني: }فَسرۡ َٔ

]النحل: 43[.
ولق�د ترك لنا فقهاء اإلس�الم زمًخا واف�ًرا من الثروة الفقهية الفكرية، وهي مش�تملة عىل 
أحكام قطعية ال جيوز ألحد من املسلمني أن خيالفها، وأخرى ظنية اختلفت فيها اآلراء. 
ا، وهي متثل س�عة اإلس�الم ومرونته عىل  ويالح�ظ أن دائ�رة املس�ائل الظنية واس�عة جدًّ
اس�تيعاب كل ما يس�تجد عىل س�احة الناس إىل ي�وم الدين. وتعامل املس�لمون مع هذه 

املسائل الظنية اخلالفية عىل أساسني:
اُه إليه اجتهاده مع قبوله ملا يراه غريه. أوهلام أن يديل املجتهد بام أدَّ

وثانيهام، عدم اكتفائهم بقبول الرأي اآلخر يف املس�ائل اخلالفية، وإنام تعداه إىل اعتقاد أن 
كالًّ منهام عىل صواب فيام ذهب إليه، وأن كليهام غري آثم، وألَّف بعضهم يف ذلك كالتقي 
العثامين )من علامء القرن الثامن اهلجري( يف كتابه »رمحة األمة يف اختالف األئمة«، واإلمام 
الشعراين )ت:975ه�( يف كتابيه: »امليزان الكبى«، و»امليزان اخلرية«. ومن املقرر عند 
املسلمني أن العامي ال مذهب له، وعليه أن يقلِّد من أفتاه ممن يثق يف علمه وديانته، كام أن 

))(  املغني، البن قدامة، )/).
))(  العواصم من القواصم، البن العريب، ص7)، طبعة وزارة األوقاف السعودية.
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قًة للمقاصد  املفتي الذي مل يصل إىل مرتبة االجتهاد عليه أن يراعي يف فتواه أن تكون حمقِّ
الرشعي�ة املرعي�ة بحيث يباح له أن يقلد مذهًبا ويرتك آخ�ر من املذاهب الفقهية والرؤى 
االجتهادي�ة الكثرية، وهو ما يطلق علي�ه مصطلح »االختيار الفقهي« الذي أثريت حوله 
أس�ئلة كثرية منذ أواخر القرن التاس�ع عرش امليالدي، حيث جيد الباحث مجاًل من الكالم 
عن ذلك يف كتب أئمة هذا القرن كاإلمام الباجوري، واإلمام الش�مس اإلنبايب، واإلمام 
احللواين الدمياطي، وكذلك يف كتب علامء أوائل القرن العرشين امليالدي كالش�يخ حممد 

منصور، والشيخ عبد الفتاح الشنواين وغريهم.
ه�ذا اجلدل الفقهي األصويل الذي حدث يف أواخر القرن التاس�ع عرش والنصف األول 
م�ن القرن العرشين، كانت نايته أن اس�تقرَّ احلال عىل مرشوعي�ة االختيار الفقهي، وأنه 
ينبغ�ي أن يتص�ل اتص�ااًل وثيًقا باملقاصد، لكن�ه ال بد أن يصدر عن الراس�خني يف العلم 
ولي�س ع�ن كل أحد، وأن االختيار الفقهي يتغري يف مس�لكه من ع�رص إىل عرص باعتبار 

تغري الزمان واملكان واألشخاص واألحوال، وباعتبار تغري املصالح أيًضا.
وه�و ما اعتمدته مؤسس�ة ذات خ�بة كبرية مرتاكمة يف جمال اإلفتاء في�ام يصدر عنها من 
فت�اوى، إذ سى هذا االس�تقرار عىل مرشوعية االختيار الفقهي إىل مؤسس�ة دار اإلفتاء 
املرصي�ة، فق�د كانت يف بادئ أمرها تلت�زم املذهب احلنف�ي يف كل يشء، وتفتي بالراجح 
من�ه، وبعد أن ت�وىل اإلمام حممد عبده منصب اإلفتاء اقرتح أن ُيؤخذ من املذهب املالكي 

ما حَيُل مشكلة الناس.
ث�م بعد ذلك بدأ االتس�اع يف األخذ م�ن املذاهب األخرى، حتى جاء الش�يخ حممد فرج 
الس�نهوري وهو ينش�ئ املوس�وعة الفقهية يف س�نة ألف وتسعامئة ونيف وس�تني، فإذ به 

جيعلها عىل املذاهب الثامنية.
وبعد عام 380)ه� املوافق 960)م بدأت الدائرة تتس�ع حتى غدا األمر يف حاجة ماس�ة 
إىل وض�ع أس�س منضبطة من أج�ل عملية االختيار الفقهي، بحيث تش�مل قضايا كثرية 

متعلقة هبا، مثل: تغيري املسلك، والتلفيق، والتقليد، واألخذ باألحوط.
بة وليست أمهيتها يف كونا أحد عوامل  وآليات االختيار الفقهي هي عبارة عن عملية مركَّ
الرتجيح أو االستنباط املبني عىل اجتهاد، بل ترجع أمهيتها إىل كونا من تلك املعاين غري 
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املحسوس�ة الت�ي انقدحت يف ذه�ن الفقيه حتى بات�ت واضحة يف أحكام�ه، فكان ال بد 
م�ن إجي�اد آلية لتحويل هذه امللكة إىل خطوات حمسوس�ة ذات أبعاد حمددة، وهو ما يعني 
حتوي�ل األف�كار إىل ُنُظم، ومن أهم س�امت النُُّظ�م امتالكها الضوابط الت�ي تكون معياًرا 
للتطبيق. ومعنى »االختيار الفقهي«: ما خيتاره املجتهد التابع ملذهب من املذاهب مجيعها، 
ومن أقوال السلف. وبقول آخر: فاالختيار هو اجتهاد يؤدي إىل موافقة أو خمالفة اإلمام 
ال�ذي ينتس�ب املجتهد إىل مذهبه. وقد تكون هذه املخالف�ة باختيار مذهب إمام آخر، أو 
ج يف املذهب عىل القول املنصوص، وقد تكون برتجيح القول الذي  باختيار القول املخرَّ
جعل�ه اإلم�ام مرجوًحا من القولني يف املس�ألة. وهذه حاالت ثالث�ة لالختيار، ومع هذا 
فإن�ه إذا واف�ق املجتهد مذهبه الذي ينتس�ب إليه فإنه يطلق عليه أيًض�ا أنه اختيار، وذلك 

ألن املجتهد يوافق مذهبه عن بحث واستدالل، ال عن تقليد وانقياد. 
و»االختيار الفقهي« يمس من قريٍب القوَل بجواز جتزؤ االجتهاد، حيث جيتهد َمن يقوم 
بعملي�ة االختي�ار من أقوال املجتهدي�ن بضوابط معينة، فهو جمتهد مقل�د أو مقلد جمتهد، 
والصحي�ح أن االجته�اد يتجزأ، ويف ذلك يقول الغزايل: »اجت�امع هذه العلوم الثامنية إنام 
يش�رتط يف حق املجتهد املطلق الذي يفتي يف مجيع الرشع، وليس االجتهاد عندي منصبًّا 
ال يتج�زأ، ب�ل جيوز أن يق�ال للع�امل بمنصب االجته�اد يف بعض األح�كام دون بعض، 
فمن عرف طريق النظر القيايس فله أن يفتي يف مس�ألة قياس�ية، وإن مل يكن ماهًرا يف علم 
احلديث... وليس من رشط املفتي أن جييب عن كل مسألة، فقد سئل مالك رمحه اهلل عن 

أربعني مسألة فقال يف ستة وثالثني منها: ال أدري.
ب ـ تغيري املسلك الفقهي عند الفتوى:

ويقص�د ب�ه انتقال املفتي أو املس�تفتي من تقلي�د مذهب إىل تقليد مذه�ب آخر معتب من 
أجل تصحيح العبادات والعقود.

ف�إن األصل يف الفقي�ه أنه يعمل عىل تصحي�ح عبادات الناس وعقوده�م ما أمكن، فقد 
يواجه املفتي واقعة يقتيض التزامه بمذهب معني أو إلزام املستفتي به اخلروج عن مقاصد 
الرشع وضياعها، ويوقع املقلد يف العنت واحلرج من التزام الرشع حس�ب مذهب التزمه 

يف بداية العبادة أو أراد منه املفتي التزامه خالهلا أو بعدها.
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ومن األمثلة التي توضح هذا األمر: أن يتزوج رجل امرأة بال ويل أو بش�هود غري عدول 
ث�م يطلقها ثالثا، فهي عىل مذهب أيب حنيفة زوجت�ه من زواج صحيح، وحيتاج رجوعه 
إليها إىل حملل، وأما عىل مذهب اإلمام الشافعي فالنكاح باطل حيث يوجب مذهبه الويل 
وعدال�ة الش�هود، وتغيري املذه�ب أو االنتقال من مذهب الش�افعي -حيث كان مذهب 
املفت�ي أو املس�تفتي- إىل مذه�ب احلنفي�ة، جيعل الطلق�ات الثالث وقع�ت يف غري حمل، 
ومتك�ن الزوج�ني من توقيع عقد جديد مبتدأ بطلقات جدي�دة مع مراعاة رشوط النكاح 

يف العقد اجلديد عىل مذهب الشافعي.
ويبنى هذا التغيري يف املس�لك الفقهي أو املذهب عىل عدة قواعد أصولية منها أن العامي 

ال مذهب له يلتزمه بل يقلد من شاء كيفام اتفق.
قال اإلمام أبو الفتح اهلروي: »مذهب عامة أصحابنا –الش�افعية- أن العامي ال مذهب 

له«))(.
ومقتىض أنه ال مذهب للعامي أنه ال يلزمه التزام مذهب معني، وله أن يتخري يف تقليد أي 

مذهب من املذاهب املعتبة، وكذلك له االنتقال من مذهب إىل آخر.
قال اإلمام النووي: والذي يقتضيه الدليل أنه -أي العامي- ال يلزمه التمذهب بمذهب، 

بل يستفتي من شاء أو من اتفق، لكن من غري تلقط للرخص))(.
وقال ابن حجر اهليتمي: واألصح أنه خمري يف تقليد من شاء ولو مفضوال عنده مع وجود 
األفضل ما مل يتتبع الرخص، بل وإن تتبعها عىل ما قاله بعض أصحابنا، واعتمده الشيخ 

عز الدين ابن عبد السالم وأطال يف االستدالل له.)3(
ولك�ن إن رف�ع األمر إىل القايض وحكم بصحة عق�د أو بطالنه، فال جيوز نقض حكمه، 
ألن حك�م احلاك�م أو القايض يرفع اخلالف وينف�ذ ظاهرا وباطنا، ق�ال البابريت: ومعنى 
نف�وذه ظاهرا: نفوذه فيام بيننا بثبوت التمكني والنفقة والقس�م وغري ذلك، ومعنى نفوذه 

باطنا: ثبوت احلل عند اهلل تعاىل. )4(

))(  انظر خمترص الفوائد املكية لعلوي السقاف ص47. طبع دار البشائر.
))(  روضة الطالبني ))/7)).

)3(  فتاوى اهليتمي 5/4)3.
)4(  العناية رشح اهلداية 3/)5).
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وعليه: فعقد النكاح الذي جيريه من يقلد اإلمام أبا حنيفة بال ويل أو بال شهود عدول هو 
يف نظر الش�افعي عقد خمتل بحسب اجتهاده نفس�ه الذي يرى أن الصواب يف قوله، وهو 
لي�س صحيحا صحة حقيقي�ة عنده، بل صحة حكمية منش�ؤها احتامل مذهب املخالف 

لصوابه.
ولق�د جوز علامء الش�افعية االنتق�ال يف التقليد من مذهب إىل آخ�ر حتى بعد الرشوع يف 

العمل، فقد قال البيجرمي: وجيوز االنتقال من مذهب لغريه، ولو بعد العمل. ))(
وق�ال الش�يخ أب�و بكر بن ش�طا الدمياط�ي: قال ابن اجل�امل: اعلم أن األص�ح من كالم 
املتأخري�ن -كالش�يخ اب�ن حجر وغريه- أن�ه جيوز االنتق�ال من مذه�ب إىل مذهب من 
املذاهب املدونة، ولو بمجرد التش�هي، س�واء انتقل دواما أو يف بعض احلادثة، وإن أفتى 

أو حكم وعمل بخالفه، ما مل يلزم منه التلفيق.))(
وق�د نقل عن ابن قاس�م تلمي�ذه منصور الطبالوي أنه س�ئل عن امرأة ش�افعية املذهب 
طاف�ت لإلفاضة بغري س�رتة معتبة جاهلة بذلك أو ناس�ية، ثم توجه�ت إىل بالد اليمن، 
فنكحت شخصا ثم تبني هلا فساد طوافها، فأرادت أن تقلد أبا حنيفة يف صحته لتصري به 

حالال وتتبني صحة النكاح، هل يصح ذلك مع أنه تقليد بعد العمل؟
فأفت�ى اب�ن قاس�م: بالصح�ة وأنه ال حم�ذور يف ذل�ك. قال الطب�الوي: وأفت�ى به بعض 

األفاضل أيضا تبعا له، وهي مسألة مهمة كثرية الوقوع وأشباهها كثرية. 
وعقب الشبامليس بقوله: ومراده بأشباهها: كل ما كان خمالفا ملذهب الشافعي وصحيح 
عند غريه، ثم علم باحلال جاز له أن يقلد القائل بصحته فيام مىض وفيام يأيت، فترتتب عليه 

أحكامه، فتنبه له، فإنه مهم جدا. )3(
وأوض�ح النصوص يف الفقه الش�افعي ع�ىل إدراك علامئنا ألمهية تغيري املس�لك من أجل 
ح�ل بع�ض الوقائع وإخراج أصحاهبا من العنت واحلرج. قال الرميل: لو عقد عىل امرأة 
ع�ىل مذه�ب احلنفي، كأن بارشت املرأة العق�د أو وكلت أجنبيا مع وج�ود وليها، وكان 
ذل�ك مع ش�هود، ثم دخل هبا ال�زوج مقلدا لإلم�ام أيب حنيفة، ثم وق�ع الطالق الثالث 

))(  حاشية البيجرمي عىل اإلقناع )/58.
))(  إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني 50/4).

)3(  حاشية الشبامليس عىل ناية املحتاج للرميل 8/3)3.
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فأن�ت خب�ري بأن ه�ذا باطل يف مذهب الش�افعي، وصحة دخوله هبا إن�ام هو عىل مذهب 
احلنف�ي، وبتقلي�ده له كان مذهبا له، فل�ه أن يرجع عن ذلك إىل مذهب اإلمام الش�افعي 
ويقل�ده يف ذل�ك يف بطالن العقد، وجي�دد عليها عقدا صحيحا من غ�ري حتليل، ولو كان 

الزوج حنفيا«.))(
وقال ش�مس الدين الس�جيني: حتى لو اطلع القايض وجب عليه التفريق دون غريه من 
اآلحاد، فإن مل يفرق بينهام، بقي العقد الثاين عىل صحته وال ينقلب باطال، وإن أثم � يعني 

القايض � بسكوته«. 
وق�د نقل املنفلوطي يف كش�ف القناع ع�ن اإلمام أيب حممد مظهر الدي�ن اخلوارزمي )ت 
568ه��( صاحب »الكايف يف الفقه« وهو أحد أئمة الش�افعية، أنه قد قال بعدم التعرض 
للزوج�ني اللذي�ن جددا العقد مطلق�ا وال التفريق بينهام، فكام جيوز هل�ام ذلك باطنا، فإنه 
يص�ح ظاه�را، وليس للقايض وال غريه االعرتاض والت�ورك عليهام. وذكر أن ابن حجر 
قد اس�تصوب ذلك يف »رشح العباب«، وأن الش�يخ ش�مس الدين العناين -حميش رشح 
التحرير لش�يخ اإلس�الم زكريا األنصاري وأحد مفتي املذهب الش�افعي- قد استظهره 
أيض�ا. وق�ال: وحمله أنه ما مل يطلع علي�ه قبل العمل واإلفتاء، أما ل�و اطلع عليه من أوله 
وأذن ل�ه به وأجازه بعمله فال يس�وغ ل�ه نقضه إمجاعا، ألنه عىل الق�ول بضعفه قد تقوى 
بإذن القايض وإجازته، فكيف يس�وغ له نقض ما قد تقوى، س�يام وقد عرفت اس�تظهار 

القول بعد التعرض مطلقا، فهذا باألوىل.))(
 مسألة تطبيقية: 

الطالق بين اإلدراك واإلمالك
ومن اخلبة األزهرية التي نتجت من تعامل الس�نني الطويلة مع اإلدراك العميق ملقاصد 
الرشيع�ة وكيفية تطبيقها يف واقع الناس لدى علامء األزهر الرشيف ترتبت تلك امللكات 
الت�ي كونت نظاما ال يس�تهان به عندما يراد أن نعيش الدين يف واق�ع الناس، فلقد تلقينا 

))(  نقال عن خمطوط »كشف القناع عن شوارد الطالق واالختالع« للشيخ حممد شهبة احلسني املنفلوطي الشافعي )ت 
63))ه�( باملكتبة األزهرية.

))(  نقال عن خمطوط » كشف القناع« للمنفلوطي.
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عن مشاخينا كيفية تفصيلية حول فتاوى الطالق، والتي ابتيل هبا كثري من الناس، ويرتتب 
عليه�ا يف النهاية عند االس�تهانة هب�ا وبأحكامها، وعن�د التطبيق اخلطأ هل�ا وعدم مراعاة 
مقصد الشارع منها؛ ضياع األس واألطفال مع ما يرتتب عىل ذلك كله من أرضار بليغة 

يف املجتمع تكر عىل مقاصد الرشيعة بالبطالن.
ولتوضيح األمر: فإن املفتي يتوجب عليه أن يسأل السائل )املستفتي( عن واقعة الطالق 
أوال: عن مدى إدراكه جلهات أربعة، حتى يتأكد من كامل استفاقته وقت الطالق وأنه مل 

يوقعه يف إغالق. حيث إن القاعدة املقررة أنه »ال طالق يف إغالق«.
فيسأله املفتي عن إدراكه للزمان، متى تم هذا الطالق بالليل أو النهار بالصيف أو الشتاء. 
ثم يسأله عن املكان، أين وقع هذا الطالق، ثم يسأله عن إدراكه حلضور أشخاص شهدوا 

هذه الواقعة وحروها، فمن هم؟
ثم يسأله عن حاله حينئذ، من قيام أو قعود أو حركة أو سكون، وطبقا لإلجابة عىل هذه 
األس�ئلة يمكن للمفتي أن يقرر ما إذا كان الس�ائل مدركا حلاله أو أنه قد أغلق عليه. فإذا 
مل يدرك السائل هذه اجلهات األربعة أو بعضها فإن املفتي حيكم بعدم اإلدراك وبحدوث 
اإلغ�الق ف�ال يوق�ع طالق�ه، وإذا وجده ق�د أدركها مجيعا فإن�ه ال يكون حينئ�ذ يف حالة 

اإلغالق وطالقه واقع.
ثانيا: فينتقل املفتي إىل السؤال عن مدى امتالك السائل لنفسه، هل مع إدراكه كان مالكا 
لنفس�ه ضابطا هلا من ش�دة الغضب أم أن الكالم قد انفجر منه انفجارا وسبقه سبقا، فإذا 
تثب�ت املفت�ي من وقوع اإلمالك أوقع الطالق وإال ف�إن للفقهاء قولني يف وقوع الطالق، 
واملختار للفتوى بعد تسارع الناس يف هذا الشأن وشيوع اجلهل بينهم أنه ال يقع الطالق.
وبعد ذلك يستعمل املفتي ما ورد يف الفقه عن ألفاظ الطالق الرصيح والكناية، فالرصيح 
ال حيتاج إىل نية، والكناية حتتاج إىل نية املطلق يف إيقاع االنفصال، والطالق النافذ ال بد فيه 
من اللفظ الرصيح كقوله: أنت طالق. بلغة العرب، وعىل خمارج حروفهم وصفاهتا، فإذا 
حت�رف هذا اللفظ نحو: أنت طال�ك. بالكاف، أو تالق، بالت�اء، أو تالك بالتاء والكاف، 

أو طارق.
أو نط�ق الق�اف غينا أو ع�ىل هيئة اهلمزة كأهل م�رص ولبنان، أو حتويل الكلمة من اس�م 
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الفاع�ل إىل غريها من الصيغ كطلقة ومطلوقة ومطلقة بتش�ديد ال�الم أو تفيفها. حتولنا 
من الرصيح إىل الكناية.

ويف الكناية نحتاج إىل سؤال آخر عن نية املطلق فإن كان ينوي الطالق وقع، وإذا مل يكن 
ينوي الطالق مل يقع، وهذا كله منصوص الشافعية، وألف فيه السيوطي رسالة هي »فتح 

املغالق فيمن قال أنت تالق«. 
وقال الشيخ الباجوري: ولو كان لغة قومه. أي اهلمزة، وقال السيوطي: أو التف لسانه.
فق�د جاء الرشع اإلس�المي بلغة الع�رب، فنزل الكت�اب بلغتهم، وتكلم الرس��ول ملسو هيلع هللا ىلص 
بلغتهم، فورود الكلمة يف اللغة ثم يف القرآن بإزاء معنى فيه عموم يف اللغة وفيه خصوص 
ف�ًة فإما أن تغ�ري املعنى وإما أال تغ�ري املعنى، فإن  يف ال�رشع جائ�ز، ولك�ن إذا ُنطَِقْت حمرَّ
غريت املعنى ودلت عىل معنى خمتلف؛ كمن نطق الضاد ظاًء ُمَشالًة يف الفاحتة فقال )وال 
الظالني( بداًل من )وال الضالني( والظَّالُّ من الظل فتغري املعنى، فنصوا أنه إن قاهلا عامًدا 
ع�امل�ا بالبطالن بطلت صالته))(، وكذلك )املس�تئيم( باهلمزة ب�دالً من القاف، ويف لفظ 
الطالق إذا أبدل الطاء تاء مثناة فقال: أنت تالق. مل يقع الطالق إال بالنية، قال الرشبيني: 
»ول�و أت�ى بالتاء املثناة م�ن فوق بدل الط�اء كأن يقول: أن�ت تالق كانت كناي�ة كام أفاده 

شيخي))( قال: سواء كانت لغته كذلك أم ال«)3(.
وعليه فإذا كانت )تالق( ُترج الكلمة من نطاق الرصيح – الذي ورد يف اللغة أو جاء يف 
الق�رآن ومها ما يس�تدل به عىل الرصحيية كام ذكره الرشبين�ي فقال: »لورودمها يف القرآن« 
عن�د حديثه عن رصحيية لفظ�ي الفراق والساح، فمن ب�اب أوىل أن طالِئ باهلمزة ُترج 
الكلم�ة من الرصيح إىل الكناية، وس�بب األولوية: أن التاء والطاء مش�رتكان يف املخرج 
وبع�ض الصفات، وأن اهلم�زة والقاف خمتلفان يف املخرج وهو ح�ق احلرف، فكان ذلك 

اللفظ –أعنى ما باهلمزة– أوىل يف خروجه عن الرصيح من )تالق(.
وأما القول بأن اش�تهار لفظ يف الطالق جيعله رصحًيا، وقد اش�تهر يف أهل مرص )طالِئ( 

باهلمزة يف الطالق، فيكون من باب الرصيح.
))(  راجع حاشية الباجوري )/ 53).

))(  يعني به اإلمام الرميل.
)3(  مغني املحتاج للرشبيني )/ 80)، قليويب 3/ 4)3.
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فنق�ول: جعل االش�تهار موجًب�ا للرصحيية فيه خ�الف عىل ثالثة أوجه، ق�ال النووي يف 
الروضة ))(:

»إذا اش�تهر يف الط�الق لفظ س�وى األلفاظ الثالث�ة الرصحية... فف�ي التحاقه بالرصيح 
أوجه، أصحها: نعم؛ حلصول التفاهم وغلبة االستعامل... الثاين: ال؛ ورجحه املتويل... 
الثالث: وأورد تفصياًل... ثم قال: األرجح الذي قطع به العراقيون واملتقدمون أنه كناية 

مطلًقا واهلل أعلم«.
وه�و م�ا يفهم م�ن كالم اخلرقي خالًف�ا ألمحد يف ظاهر كالم�ه ومالك، ق�ال ابن قدامة: 
»ومفهوم كالم اخلرقي أنه ال يقع إال بنية«))( وهو يتكلم عن الكنايات التي اشتهرت بني 

الناس يف الطالق.
يؤك�د ه�ذا املذهب –وه�و أن طالِئ باهلمزة كناية وإن اش�تهرت– ما ذك�ره الرشبيني يف 
مغن�ي املحت�اج فقال: »تنبيه: لو أت�ى بكناية الطالق وضم إليها م�ن األلفاظ ما يدل عىل 
امل�راد، كأن�ت بائن بينون�ة حمرمة ال حتيل يل أب�ًدا، مل ترج عن كونا كناية، واسُتش�كل بام 
ذك�روه يف الوق�ف من أنه لو قال: تصدقت بك�ذا كان كناية، فلو أضاف إليه: ال يباع وال 

يوهب فاألصح رصاحته«.
وأرى أنه ال إش�كال أصاًل؛ فالرشع يتش�وف إىل الوقف ألنه فعل خري دائم، وال يتشوف 
إىل الطالق ألنه أبغض احلالل عند اهلل، فالفرق واضح، ويؤكد ذلك أيًضا أن ما مل يوضع 

للطالق يف اللغة بخصوصه ليس برصيح وإن اشتهر. )3(
ومن أقوال العلامء يف املسألة:

1 - أسنى املطالب رشح روض الطالب لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري )كتاب الطالق، 
الباب الثاين يف أركان الطالق، الطرف األول يف لفظ الطالق(:

)قول�ه وترمج�ة الطالق بالعجمية رصيٌح( س�ئلت عن ش�خٍص حلف وه�و ال يفرق هو 
وال قوم�ه ب�ني الط�اء والتاء فينطقون بالتاء م�كان الطاء فقال: أنت تال�ق أو التالق الزم 
يل أو واج�ب ع�يل أو نح�و ذل�ك ه�ل يك�ون رصحًي�ا يف الطالق ك�ام أفتى ب�ه مجاعٌة من 

))(  الروضة ص )35).
))(  املغني 0)/ 366 طبعة هجر.

)3(  مغني املحتاج 3/ 80).
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املتأخري�ن منهم الش�يخ علم الدين البلقيني والرشف املناوي وال�ساج العبادي ومجاعٌة 
من العرصيني وقاس�وه عىل ترمجة الطالق وهو مش�كٌل ألن ترمج�ة الطالق موضوعٌة يف 
لغ�ة العج�م للطالق فلم حتتم�ل غريه بخالف الت�الق بالتاء فإنه موض�وٌع لغري الطالق 
ف�إذا اش�تهر يف معنى الطالق يكون كناي�ًة فيه كحالل اهلل عيل ح�راٌم ونحوه فأجبت بأن 
األلفاظ املذكورة كنايٌة يف الطالق فال يقع الطالق هبا إال بنيٍة وقد شملها قوهلم إذا اشتهر 
يف الط�الق س�وى األلف�اظ الثالثة الرصحية كح�الل اهلل عيل حراٌم أو أن�ت عيل حراٌم أو 
احل�ل عيل حراٌم فف�ي التحاقه بالرصيح أوجٌه أصحها وبه قطع العراقيون واملتقدمون أنه 
كناي�ٌة مطلًق�ا. اه�. ويؤيد وقوع الطالق هبا عند نيته أن حرف التاء قريٌب من خمرج الطاء 
ويب�دل كل منه�ام م�ن اآلخ�ر يف كثرٍي من األلفاظ قال ش�يخنا م�ا ذكره الوال�د يف » الزٌم 
يل، وواج�ٌب ع�يل » ممنوٌع. )قول�ه كذا صحح�ه يف الروضة( أش�ار إىل تصحيحه وكتب 
علي�ه وكالٌم الصغري يفهمه والفرق اش�تهار لفظ الطالق يف كل لغٍة بخالف لفظ الفراق 

والساح )قوله أحدمها أنه رصيٌح( هو األصح.
2 – ويف فتاوى الرميل )كتاب الطالق، طالق الغضبان(:

)س�ئل( عم�ن حلف وه�و ال يفرق هو وال قومه ب�ني الطاء والتاء فينطق�ون بالتاء مكان 
الطاء فقال: أنت تالٌق أو التالق الزٌم يل أو واجٌب عيل أو نحو ذلك هل يكون رصحًيا يف 
الطالق كام أفتى به مجاعٌة من املتأخرين منهم الشيخ علم الدين البلقيني والرشف املناوي 
وال�ساج العبادي ومجاعٌة من العرصيني وقاس�وه عىل ترمجة الطالق وهو مش�كٌل؛ ألن 
ترمجة الطالق موضوعٌة يف لغة العجم للطالق فلم حتتمل غريه بخالف التالق بالتاء فإنه 
موضوٌع لغري الطالق فإذا اش�تهر يف معنى الطالق يكون كنايًة فيه كحالل اهلل عيل حراٌم 
ونح�وه؟ )فأج�اب( بأن األلفاظ املذك�ورة كنايٌة يف الطالق فال يقع الط�الق هبا إال بنيته 
وقد ش�ملها قوهلم: إذا اش�تهر يف الطالق سوى األلفاظ الثالثة الرصحية كحالل اهلل عيل 
حراٌم أو أنت عيل حراٌم أو احلل عيل حراٌم ففي التحاقه بالرصيح أوجٌه أصحها وبه قطع 
العراقي�ون واملتقدمون أنه كناي�ٌة مطلًقا. اه�. ويؤيده وقوع الطالق هبا عند نيته أن حرف 

التاء قريٌب من خمرج الطاء ويبدل كل منهام من اآلخر يف كثرٍي من األلفاظ.
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3 – ما يف حتفة املحتاج يف رشح املنهاج البن حجر اهليتمي )كتاب الطالق(:
)قوله: واختلف املتأخرون يف تالٌق إلخ(. )فرٌع( لو قال: أنت دالق بالدال فيمكن أن يأيت 
فيه ما يف تالٍق بالتاء؛ ألن الدال والطاء متقاربان يف اإلبدال إال أن هذا اللفظ مل يش�تهر يف 
األلس�نة كاش�تهار تالٍق فال يمكن أن يأيت فيه القول بالوقوع مع فقد النية. )فرٌع( لو قال: 
أنت طالق بالقاف املعقودة قريبًة من الكاف كام يلفظ هبا العرب فال ش�ك يف الوقوع فلو 
أبدهلا كاًفا رصحيًة فقال: طالك فيمكن أن يكون كام لو قال: تالق بالتاء إال أنه ينحط عنه 
بع�دم الش�هرة عىل األلس�نة فالظاهر أنه كدالٍق بال�دال إال أنه ال معنى ل�ه حيتمله، والتاء 
والق�اف والكاف كثرٌي يف اللغة أي إبدال بعضها من بعٍض. )فرٌع( لو أبدل احلرفني فقال 
تال�ٌك بالت�اء والكاف فيحتمل أن يك�ون كنايًة إال أنه أضعف من مجيع األلفاظ الس�ابقة 
ث�م إن�ه ال معنى له حمتمٌل، ولو ق�ال دالٌك بالدال والكاف فهو أضع�ف من تالٍك مع أن 
ل�ه مع�اٍن حمتملٍة منها املامطل�ة للغريم ومنها املس�احقة. واحلاصل أن هن�ا ألفاًظا بعضها 
أق�وى من بع�ٍض فأقواها تالٌق ثم دالٌق ويف رتبتها طالٌك ثم تالٌك، وهي أبعدها والظاهر 
القط�ع بأن�ا -أي تالك- ال تكون كناية طالٍق ثم رأيت املس�ألة منقول�ًة يف كتب احلنفية 
س�م ع�ىل حج. اه�. ع ش )قوله: واألوجه أنه إن إل�خ( خالًفا للنهاية واملغني حيث قاال 
وفاًقا للش�هاب الرميل إنه كنايٌة سواٌء كانت لغته كذلك أم ال. اه�. ونقل سم عن اجلالل 
الس�يوطي ما يوافق كالم الشارح، وأقره وكذا أقره ع ش والرشيدي )قوله: إن كان( أي 
الناط�ق بتال�ٍق )قوله: من قوٍم يبدلون الطاء تاًء إلخ(، وأما إن كان يف لس�انه عجٌز خلقٌي 
عن النطق بالطاء فالظاهر أنه ليس من حمل اخلالف بل هو رصيٌح يف حقه قطًعا فلرياجع. 
اه��. رش�يدٌي. )قوله: كان عىل رصاحت�ه( قد يؤيد ذلك أنه كرتمج�ة الطالق بل أوىل بل 
قضية كونه كالرتمجة أنه رصيٌح يف حق من ليس من القوم املذكورين أيًضا إذا عرف هذه 

اللغة كام أن الرتمجة رصيٌح ملن أحسن العربية لشموله للعريب. اه�. سم.
وقال ابن حجر اهليتمي يف نفس املصدر يف )كتاب الطالق يف موضع ييل هذا املوضع(:

)قول�ه: فم�ن ق�ال هنا بالرفع إلخ( ال خيفى فس�اد ه�ذا الكالم كام علم مما م�ر. يف فتاوى 
الس�يوطي بس�ٌط كبرٌي فيمن قال لزوجته: أن�ت تالق ناوًيا به الطالق ه�ل يقع به طالٌق؟ 
قال: فأجبت الذي عندي أنه إن نوى به الطالق وقع س�واٌء كان عاميا أو فقيًها وال يقال 
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إن�ه بمنزل�ة ما لو ق�ال: أنت ثالق فإن�ه ال يقع ب�ه يشٌء؛ ألن حرف التاء قري�ٌب من خمرج 
الط�اء، ويبدل كل منهام من اآلخر يف كثرٍي من األلفاظ فأبدلت التاء طاًء يف قوهلم: طرت 
يده وترت أي سقطت ورضب يده بالسيف فأطرها، وأترها أي قطعها وأبدلت التاء طاًء 
يف نح�و مصطًف�ى ومضطٍر ثم أيد الوقوع من املنقول بمس�ألة ما إذا اش�تهر لفٌظ للطالق 
كاحل�الل ع�يل قال: وال يظ�ن أحٌد اختصاصه بلف�ظ احلالل عيل حراٌم ونح�وه فإنام ذكر 
هذه عىل س�بيل التمثيل فالضابط لفٌظ يش�تهر يف بلٍد أو فريٍق اس�تعامله يف الطالق، وهذا 
اللفظ اش�تهر يف ألسنة العوام اس�تعامله فيه فهو كنايٌة يف حقهم عند النووي ورصيٌح عند 
الرافع�ي، وأم�ا يف حق غريه�م من الفقهاء وعوام بلٍد مل يش�تهر عندهم ذلك يف لس�انم 
فكناي�ٌة وال ي�أيت قول�ه بأنه رصيٌح، ق�ال: وأما من ق�ال: إن تالًقا من الت�الق، وهو معنًى 
غ�ري الطالق فكالمه أش�د س�قوًطا من أن يتعرض ل�رده فإن التالق ال يبن�ى منه وصٌف 
ع�ىل فاع�ٍل ثم أيده أيًضا ب�ام يف الروضة، وأصلها ع�ن زيادات العب�ادي، ولو قال: أنت 
ط�ال وترك الق�اف طلقت محاًل عىل الرتخيم، وقال البوش�نجي: ينبغ�ي أن ال يقع، وإن 
ن�وى ف�إن قال: يا طال ون�وى وقع؛ ألن الرتخيم إنام يقع يف الن�داء فأما يف غري النداء فال 
يق�ع إال نادًرا يف الش�عر. اه�. وإبدال احل�رف أقرب من حذفه بالكلية قال اإلس�نوي يف 
الكوكب: ومل يبني الرافعي املراد هبذه النية فيحتمل أن املراد هبا نية الطالق، وأن املراد هبا 
نية احلذف من طالٍق قلت: فإن أريد األول كان كنايًة أو الثاين كان رصحًيا ثم قال: فصٌل: 
ف�إن مل ين�و به الطالق فل�ه حاالن: أحدمها أن ينوي به الرصف عن الطالق وال ش�ك أنه 
ال يق�ع يشٌء ول�و قيل بأن ذلك يقبل من الفقيه ويدين في�ه العامي مل يكن ببعيٍد، وهذا ال 
يتأتى عىل القول بأنه كنايٌة؛ ألن الكناية ال تديني فيها، وإنام يتأتى إن جعلناه رصحًيا الثاين 
أن ال ين�وي ش�يًئا بل يطل�ق، والوقوع يف هذه احلالة يف حق العام�ي باطنًا له وجٌه مأخذه 
الرصاحة أو الشبه بالرصاحة، وأما ظاهًرا إن نوى بل ينبغي أن ال جيزم به ويف حق الفقيه 
حم�ل توق�ٍف. )فرٌع( أما لو قال: عيل التالق بالتاء فهو كنايٌة قطًعا يف حق كل أحٍد العامي 
والفقيه والفرق بينه وبني تالٍق أن تالًقا ال معنى له حيتمل والتالق له معنًى حمتمٌل. )فرٌع( 
ول�و قال: أن�ت دالق بالدال فيمكن أن يأيت فيه ما يف تالٍق بالت�اء؛ ألن الدال والطاء أيًضا 
متقاربان يف اإلبدال إال أن هذا اللفظ مل يشتهر يف األلسنة كاشتهار تالٍق فال يمكن أن يأيت 
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في�ه الق�ول بالوقوع مع فقد الني�ة. )فرٌع( ولو قال: أنت طالٌق بالق�اف املعقودة قريبًة من 
الكاف كام يلفظ هبا العرب فال شك يف الوقوع فلو أبدهلا كاًفا رصحيًة فقال طالٌك فيمكن 
أن يك�ون كام لو قال تالٌق بالتاء إال أنه ينحط عنه بعدم الش�هرة عىل األلس�نة فالظاهر أنه 
كدال�ٍق بال�دال إال أن�ه ال معنى ل�ه حيتمله والتاء والق�اف، والكاف كث�رٌي يف اللغة وقرئ 
}وإذا السماء كشطت{ وقشطت. )فرٌع( فلو أبدل احلرفني فقال تالٌك بالتاء والكاف 
فيحتمل أن يكون كنايًة إال أنه أضعف من مجيع األلفاظ السابقة ثم إنه ال معنى له حمتمٌل 
ول�و قال دالٌك بال�دال والكاف فهو أضعف من تالٍق مع أن له معاين حمتملًة منها املامطلة 
للغريم ومنها املساحقة يقال: تدالكت املرأتان أي تساحقتا فيكون كناية قذٍف باملساحقة. 
واحلاص�ل أن هنا ألفاًظا بعضها أقوى من بع�ٍض فأقواها تالٌق ثم دالٌق ويف رتبتها طالٌك 
ثم تالٌك ثم دالٌك، وهي أبعدها والظاهر القطع بأنا ال تكون كناية طالٍق أصاًل ثم رأيت 
املس�ألة منقولًة يف كت�ب احلنفية قال صاحب اخلالصة: ويف الفت�اوى رجٌل قال المرأته: 
أنت تالٌق أو تالٌع أو طالٌع أو تالٌك عن الش�يخ اإلمام اجلليل أيب بكٍر حممد بن الفضل أنه 
يق�ع، وإن تعم�د وقصد أن ال يقع وال يصدق قضاًء، ويصدق ديانًة إال إذا أش�هد قبل أن 
يتلفظ وقال إن امرأيت تطلب مني الطالق وال ينبغي يل أن أطلقها فأتلفظ هبا قطًعا لعلتها 
وتلفظ وش�هدوا بذلك عند احلاكم ال حيكم بالطالق وكان يف االبتداء يفرق بني اجلاهل 

والعامل كام هو جواب شمس األئمة احللواين ثم رجع إىل ما قلنا وعليه الفتوى. اه�
4 - هناية املحتاج عىل املنهاج للرميل )كتاب الطالق(:

] ف�رٌع [ لو ق�ال: أنت دالٌق بالدال فيمكن أن يأيت فيه ما يف تال�ٍق بالتاء ألن الدال والطاء 
أيًضا متقاربان يف اإلبدال، إال أن هذا اللفظ مل يشتهر يف األلسنة كاشتهار تالٍق فال يمكن 
أن ي�أيت في�ه الق�ول بالوقوع مع فقد النية. ] ف�رٌع [ ولو قال: أنت طال�ٌق بالقاف املعقودة 
قريب�ٍة م�ن الكاف كام يلفظ هبا العرب فال ش�ك يف الوقوع، فلو أبدهل�ا كاًفا رصحيًة فقال 
طالٌك فيمكن أن يكون كام لو قال تالٌق بالتاء إال أنه ينحط عنه بعدم الشهرة عىل األلسنة 
فالظاه�ر أن�ه كدالٍق بالدال إال أنه ال معنى حيتمله والت�اء والقاف والكاف كثرٌي يف اللغة: 
��َماُء ُكِش��َطْت{ وقشطت. ]فرٌع[ أبدل  أي إبدال بعضها من بعٍض، وقرئ }ِإَوَذا السَّ
احلرفني فقال تالٌك بالتاء والكاف فيحتمل أن يكون كنايًة إال أنه أضعف من مجيع األلفاظ 
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الس�ابقة، ثم إنه ال معنى له حمتمٌل، ولو قال دالٌك بالدال والكاف فهو أضعف من تالٍك 
م�ع أن له مع�اين حمتملة منها املامطلة للغريم ومنها املس�احقة، يقال تدالكت املرأتان: أي 
تساحقتا فيكون كناية قذٍف باملساحقة. واحلاصل أن هنا ألفاًظا بعضها أقوى من بعٍض، 
فأقواه�ا تالٌق ثم دالٌق، ويف رتبتها طالٌك ثم تالٌك ثم دالٌك وهي أبعدها، والظاهر القطع 
بأنا ال تكون كناية طالٍق أصاًل ثم رأيت املسألة منقولًة يف كتب احلنفية إىل آخر ما أطال 
به فراجعه اه� س�م عىل حج )قوله: فهي كناي�ٌة( ببعض اهلوامش أن املصنف رضب عىل 
قول�ه فه�ي كنايٌة اه�. ووجه�ه أن الكناية تفتقر إىل نية الطالق وم�ا هنا ليس كذلك، فإن 
قول�ه: عيل الط�الق رصيٌح ولكن حيث ن�وى مع الصيغة أن يقول م�ن فريس أو نحوها 
ان�رصف ع�ن إضافته للزوجة فه�و رصيٌح يقبل ال�رصف فالوقوع ب�ه ال يتوقف عىل نية 

الطالق وهو ظاهٌر جيٌل )قوله: إن عزم( متعلٌق بكناية.
وعليـه: فـإن ما جرى عليه الناس يف مرص وغريها من نطـق القاف مهزة يف ألفاظ الطالق 

ُيرج الرصيح منها إىل حد الكناية التي حتتاج إىل نية حتى يقع هبا الطالق واهلل أعلم.
ويضاف إىل ذلك أن تلك النية ينبغي أن تكون يف أول النطق بالكناية، فإن تلفظ بالكناية 

من غري نية ثم نوى هبا بعد ذلك مل يقع هبا طالق ))(.

))(  مغني ابن قدامة 0)/ 377 هجر، الروضة 355).
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حم  بد لحدتل  مع ود أهملا لء سلإ وىولفطأ 

 

 

 

﷽�

مقدمة البحث 

احلمد هلل الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، وريض لنا اإلسالم دينًا، وهدانا إليه، وما 
كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، والصالة والس�الم عىل املبعوث بش�رًيا ونذيًرا، وداعًيا إىل 
اهلل بإذن�ه وساًجا منرًيا، صىل اهلل علي�ه وعىل آله األطهار، وأصحابه املصطفني األخيار، 

وبعد:
فإن الفتوى من أهم األعامل وأخطرها عىل اإلطالق؛ ذلك أن املفتي يقوم ببيان األحكام 
الرشعي�ة ويكش�ف عنها للمكلفني، ومن ث�م فهو قائم يف األمة مق�ام النبي عليه الصالة 
والس�الم، وموقِّع عن اهلل عز وجل كام يقول العلامء، وملا للفتوى من أمهية وآثار يف ش�تى 
جم�االت احلياة عىل الفرد واملجتم�ع، بل عىل احلياة بأسها عني الفقه�اء ببيان ضوابطها 
وخطورهت�ا حت�ى ال يقتح�م هذا املي�دان العظيم من لي�س أهاًل له، وحت�ى ال تضطرب 
أحوال الناس بقيام رءوس جهال عىل أمر الفتوى فيضلون الناس بسبب فتاواهم الضالة 

املضلة والتي مل تبن عىل علم راسخ وبرص بمآالت األمور.

���ط�ه ��ن �وا
ء ��و���ن ���ن�ي�ا إ

�ل�ا
� �ه�م�ي�هي ا

إ
ا

�ل�ح��ل�مة���م �م��ج���صور د. �ع�مج�د �
هل�ي�ي

ي
� لد و�ف �فا

�ف ل�يا ع�ي وا
ي
ر�

ل��ش  ا
وك�يل كل�ي�ي
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ومل�ا كان أم�ر الفتوى يف اآلون�ة األخرية أمًرا غري منضبط بس�بب جتش�م بعض من ليس 
أه�اًل هلا جماهل�ا الصعب، واخل�وض فيها بغري علم، وع�دم اخلبة والدراية هبا، نش�أ عن 
ذل�ك اخل�وض يف أمور ال تفيد العامة وال اخلاصة، بل هي من باب الرتف العلمي، وكذا 
ص�دور فت�اوى ال متت للواقع بصلة، فضال عن بعض الفت�اوى املكفرة للمجتمع وأهله 
ووصمه�م باجلاهلي�ة، والتي نتج عنها اس�تباحة الدم�اء واألموال والس�عي يف األرض 

بالفساد واإلفساد.
لذا كان قيام دار اإلفتاء املرصية بعقد مؤمترها املعنون )الفتوى، إشكاالت الواقع، وآفاق 
املس�تقبل( أمًرا بالغ األمهية؛ وذلك ملواجهة موجات الفتاوى الضالة واملنحرفة، ووضع 
القواعد والضوابط التي حتكم هذا األمر؛ حتى ال يقتحمه من ليس أهاًل له، وحتى تتنزل 

أحكام الشارع التي يبيِّنها هلم املفتون برًدا وسالًما عىل قلوهبم.
وحتى تس�تطيع األمة من خالل فقهائها وعلامئه�ا املخلصني النهوض باخلطاب الديني، 
والتحلي�ق ب�ه نحو آفاق أكثر رحابة تعب عن عظمة الدين اإلس�المي وس�موه وس�امحة 

رسالته التي جاءت إلسعاد البرشية كلها.
وحتى ال أكون كحاطب ليل نظمت هلذا البحث خطة عىل النحو اآليت:

خطة الدراسة يف هذا البحث:
هذا البحث يشتمل عىل مقدمة ومبحثني وخامتة.

املبحث األول: املراد بالفتوى، وأمهيتها، والتجرؤ عليها بغري علم.
وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: يف التعريف بالفتوى لغة واصطالًحا.  
املطلب الثاين: أمهية اإلفتاء ومنزلته.  

املطلب الثالث: هَتيُُّب اإلفتاء واجلرأة عليه.  
املطلب الرابع: حكم الفتوى بغري علم.  

املبحث الثاين:  ضوابط الفتوى
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: ضوابط الفتوى بالنسبة للمفتي.  



91

حم  بد لحدتل  مع ود أهملا لء سلإ وىولفطأ 

املطلب الثاين: ضوابط الفتوى بالنسبة للمستفتي.  
املطلب الثالث: ضوابط تتعلق بالفتوى ذاهتا.  

خامتة البحث وتشتمل عىل: 
نتائج البحث.   

أهم مراجع البحث.  
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 املبحث األول: 
املراد بالفتوى، وأهميتها، والتجرؤ عليها بغري علم

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

صطلاًحا �ق وا وى لعب
�ق ل�ب  �با

ب
ل�قعر�ق� ا

الفت�وى لغة: اس�م مصدر بمعن�ى اإلفتاء، واجلمع فتاوى، وهي تطل�ق ويراد هبا: اإلبانة 
يق�ال: أفت�اه يف األم�ر: أبانه ل�ه، وأفتى الرجل يف املس�ألة، واس�تفتيته فيها فأفت�اين إفتاء، 
ويق�ال: أفتي�ت فالًن�ا رؤي�ا رآها إذا عبهت�ا له، وأفتيت�ه يف مس�ألته إذا أجبت�ه عنها، ويف 
احلدي�ث: ))... أن قوًما تفاتوا إليه(())( معناه: حتاكموا إليه وارتفعوا إليه يف الفتيا، ويقال: 

أفتاه يف املسألة يفتيه إذا أجابه، واالسم الفتوى، قال الطرماح: 

َع�ِديٍّ ِم�ْن  أْش�َدَق  بِِفنَ�اِء  التَّف�ايتأنِ�ْخ  أه�ُل  وه�ْم  ج�رٍم،  وم�ْن 
أي التحاكم، وأهل اإلفتاء. 

قال: والفتيا: تبيني املشكل من األحكام))(.
ِعيِّ َعْن َدلِيٍل ملَِْن َسَأل َعنُْه.)3(  ْ َواْلَفْتَوى يِف االْصطِالِح: َتْبِينُي احْلُْكِم الرشَّ

وقي�ل: الفتوى بيان َمن عرف احلق بدليله حكَم الرشع جواًبا لس�ؤال عىل واقعة من غري 
إلزام)4(.

واإلفتاء: »إظهار األحكام الرشعية باالنتزاع من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس«)5(.
وعىل هذا يكون املفتي هو: املظهر لألحكام الرشعية بانتزاعها من هذه املصادر)6(.

))(  غريب احلديث البن اجلوزي ) /76)، غريب احلديث للخطايب ) /448.
))(  لس�ان الع�رب 5)/ 47)، حممد بن مكرم ب�ن منظور اإلفريقي املرصي، دار الن�رش: دار صادر - بريوت، الطبعة: 
األوىل، خمتار الصحاح ) /06). أس�اس البالغة، للزخمرشى، )/464، طبعة دار الفكر، 399)ه� - 979)م، معجم 
مقاييس اللغة، البن فارس، 474/4، طبعة دار اجليل – بريوت، حتقيق/ عبد السالم هارون، الطبعة الثانية 0)4)ه�.

)3(  املوس�وعة الفقهية الكويتية )3/ 0)، وأش�ارت املوسوعة إىل رشح املنتهى 3 /456، صفة الفتوى واملستفتي البن 
محدان ص 4.

)4(  الفتوى أمهيتها، ضوابطها، آثارها، للشيخ/ عبد الرمحن بن حممد الدخيل، ص 38، ط: األوىل، 007)م. 
)5(  د/ أمحد عيل طه ريان، ضوابط االجتهاد والفتوى، ص )7، ط: األوىل 995)م. 

)6(  املصدر السابق، ص )7.
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 : �ق
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

بل�ق�
�

ء وم�ب �قا
ب
� ل�أ هم�ق�ق ا

أ
ا

قال الشاطبي: »املفتي قائم يف األمة مقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص والدليل عىل ذلك أمور: 
أحده�ا: النق�ل الرشع�ي يف احلديث: ))أن العل�امء ورثة األنبي�اء، وأن األنبي�اء مل يورثوا 
دين�اًرا وال درمًه�ا، وإنام ورث�وا العلم(())(، ويف الصحي�ح: ))َبيناَم أنا ناِئٌم أتِي�ُت بقَدِح لَبٍن 
ب�ُت حت�ى إين ألََرى ال�ّريَّ خَي�ُرُج يف َأظَفاِري ث�مَّ َأعَطْي�ُت َفضيِل ُعمَر ب�ن اخلَطَّاِب  َفرَشِ
لَت�ُه ي�ا رُس�وَل اهلل؟ ق�ال الِعْل�َم(())(، وه�و يف معن�ى امل�رياث، وق�د بع�ث  قال�وا ف�ام َأوَّ
َل َنَفَر ِمن  ن��َت نَِذيٞر{ )3(، وق�ال يف العلامء: }فَلَ��ورۡ

َ
َمآ أ  النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص نذي�ًرا لقول�ه: }إِنَّ

.)4(} َمُهمرۡ ُهواْ ِف ٱدّلِيِن َوِلُنِذُرواْ قَورۡ ََتَفقَّ قَةٖ ّمِنرُۡهمرۡ َطآئَِفةٞ ّلِ ِ فِررۡ
ُكّ

والث�اين: أنه نائ�ب عنه يف تبليغ األح�كام لقوله: ))أال ليبلغ الش�اهد منك�م الغائب(()5(، 
وق�ال: ))بلغ�وا عني ولو آية(()6(، وقال: ))تس�معون ويس�مع منكم، ويس�مع ممن يس�مع 

منكم(()7(، وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائاًم مقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
والثال�ث: أن املفت�ي ش�ارع من وجه؛ ألن م�ا يبلغه من الرشيعة إما منق�ول عن صاحبها 
وإم�ا مس�تنبط من املنق�ول، فاألول: يك�ون فيه مبلًغا، والث�اين: يكون فيه قائ�اًم مقامه يف 
إنش�اء األحكام، وإنش�اء األحكام إنام هو للش�ارع، ف�إذا كان للمجتهد إنش�اء األحكام 
بحس�ب نظ�ره واجته�اده فهو م�ن هذا الوجه ش�ارع واج�ب اتباعه، والعم�ل عىل وفق 
م�ا قال�ه، وهذه هي اخلالفة ع�ىل التحقيق، بل القس�م الذى هو فيه مبل�غ ال بد من نظره 
في�ه من جهة فه�م املعاين من األلف�اظ الرشعية، ومن جه�ة حتقيق مناطه�ا وتنزيلها عىل 
األح�كام، وكال األمري�ن راج�ع إلي�ه فيها، فقد ق�ام مقام الش�ارع أيًضا يف ه�ذا املعنى، 

))(  صحيح البخاري )/ 37.

))(  صحيح البخاري )/ 43.
)3(  سورة هود، آية: )))(.

)4(  سورة التوبة، آية: ))))(.

)5(  صحيح البخاري )/ )5.
)6(  صحيح البخاري 3/ 75)).

)7(  املستدرك عىل الصحيحني )/ 74)، صحيح ابن حبان )/ 63).
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وق�د ج�اء يف احلدي�ث أن: ))من ق�رأ الق�رآن فقد أدرج�ت النبوة ب�ني جنبي�ه(())(، وعىل 
اجلمل�ة فاملفت�ي خم�ب ع�ن اهلل كالنب�ي، وموق�ع للرشيعة ع�ىل أفع�ال املكلفني بحس�ب 
نظ�ره كالنب�ي، ونافذ أمره يف األمة بمنش�ور اخلالف�ة كالنبي؛ ولذلك س�موا أويل األمر، 
ِطيُعواْ 

َ
ي��َن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱذلَِّ يُّ

َ
أ  وقرن�ت طاعته�م بطاعة اهلل ورس�وله))( يف قوله تع�اىل: }َيٰٓ

.)3(} رِ ِمنُكمرۡ مرۡ
َ ْوِل ٱلرۡ

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ٱللَّ

منزلة الفتوى:
ِة َأْوُجٍه، نوردها عىل النحو اآليت:  يَعِة ِمْن ِعدَّ ِ ُ َمنِْزَلُة اْلَفْتَوى يِف الرشَّ َتَتَبنيَّ

أواًل: أن اهلل ع�ز وج�ل توالها بنفس�ه يف بعض ما س�ئل عنه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأجاب عن 
 ُ ُتونََك ِف ٱلّنَِسآءِۖ قُِل ٱللَّ َتفرۡ اس�تفتائهم يف كتابه العزيز، من ذلك مثاًل قوله تعاىل: }َويَسرۡ
تُوَنُهنَّ َما  ِٰ� َل تُؤرۡ تِيُك��مرۡ فِيِهنَّ َوَما ُيترَۡلٰ َعلَيرُۡكمرۡ ِف ٱلرِۡكَتِٰب ِف يََتَٰم ٱلّنَِس��آءِ ٱلَّ ُيفرۡ
ن َتُقوُمواْ لِلرَۡيَتَٰمٰ 

َ
رۡوِلرۡ��َدِٰن َوأ َعفِنَي ِمَن ٱل ��َتضرۡ رُۡمسرۡ ن تَنِكُحوُهنَّ َوٱل

َ
ُكتِ��َب لَُهنَّ َوتَررَۡغُبوَن أ

ُتونََك قُِل  ��َتفرۡ َ َكَن بِهِۦ َعلِيٗما{)4(، َوَقال: }يَسرۡ ٖ فَإِنَّ ٱللَّ َعلُواْ ِمنرۡ َخيرۡ ��ِطۚ َوَما َتفرۡ بِٱلرۡقِسرۡ
ُف َما تََرَكۚ  ٞت فَلََها نِصرۡ خرۡ

ُ
ۥٓ أ ُرٌؤاْ َهلََك لَيرَۡس َلُۥ َودَلٞ َوَلُ تِيُك��مرۡ ِف ٱلرَۡكَلٰلَةِۚ إِِن ٱمرۡ ُ ُيفرۡ ٱللَّ

َوٗة  ا تََرَكۚ ِإَون َكنُٓواْ إِخرۡ ِ فَلَُهَما ٱثلُّلَُثاِن ِممَّ ۚ فَإِن َكَنَتا ٱثرۡنََتنيرۡ ََّها َودَلٞ َّمرۡ يَُكن ل َوُهَو يَرُِثَهآ إِن ل
ٍء  ُ بُِكّلِ َشرۡ ْۗ َوٱللَّ ن تَِضلُّوا

َ
ُ لَُكمرۡ أ ُ ٱللَّ ۗ يُبنَّيِ ِ نثََينيرۡ

ُ َكرِ ِمثرُۡل َحّظِ ٱلرۡ رَِّجاٗل َونَِس��اٗٓء فَلذِلَّ
َعلِيُمۢ{)5(.

ثانًيا: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيَتَوىلَّ َهَذا املنِْصَب يِف َحَياتِِه، َوَكاَن َذلَِك ِمْن ُمْقَتىَض ِرَس�اَلتِِه، َوَقْد 
َ لِلنَّ��اِس َما نُّزَِل إَِلرِۡهمرۡ  َر ِلُبنَّيِ َ��آ إَِلرَۡك ٱذّلِكرۡ نَزنلرۡ

َ
َف�ُه اهلل َتَع�اىَل بَِذلِ�َك َحْيُث َقال: }َوأ َكلَّ

ُروَن{)6(، َفاملْفتِي َخِليَف�ُة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف َأَداِء َوظِيَفِة اْلَبَي�اِن، َوَقْد َتَوىلَّ َهِذِه  َولََعلَُّه��مرۡ َيَتَفكَّ
الَفَة َبْعَد النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْصَحاُبُه اْلِكَراُم، ُثمَّ َأْهل اْلِعْلِم َبْعَدُهْم)7(. اخْلِ

))(  جممع الزوائد 7/ 59).
))(  املوافقات، 4/ 44) وما بعدها.

)3(  سورة النساء، آية: 59. 
)4(  النساء، آية: )7))(.
)5(  النساء، آية: )76)(.

)6(  سورة النحل، آية: )44(.
)7(  املوسوعة الفقهية الكويتية )3/ 3).
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ا فأحببت  ثالًث�ا: عم�وم احلاجة إىل الفتوى ق�ال النووي: »اعل�م أن هذا الباب مهم ج�دًّ
تقديم�ه لعم�وم احلاجة إليه«))(، ومن ثم فال بد للناس مم�ن يبينون هلم أحكام هذا الدين 
ُهواْ ِف  ََتَفقَّ قَةٖ ّمِنرُۡه��مرۡ َطآئَِفةٞ ّلِ ِ فِررۡ

َل َنَفَر ِمن ُكّ ليتس�نى هل�م العمل به قال تعاىل: }فَلَ��ورۡ
َمُهمرۡ إَِذا رََجُعٓواْ إَِلرِۡهمرۡ لََعلَُّهمرۡ َيرَۡذُروَن{))(. ٱدّلِيِن َوِلُنِذُرواْ قَورۡ

رابًع�ا: إنَّ َمْوُض�وَع اْلَفْتَوى ُهَو َبَي�اُن َأْحَكاِم اهلل َتَعاىَل، َوَتْطبِيُقَها َع�ىَل َأْفَعال النَّاِس، َفِهَي 
ُه َيُقول لِْلُمْس�َتْفتِي: ُحقَّ َعَلْيَك َأْن َتْفَع�ل، َأْو َحَراٌم َعَلْيَك َأْن َتْفَعل؛  َق�ْوٌل َعىَل اهلل َتَعاىَل َأنَّ
مُجَ�اِن َعْن ُمَراِد اهلل َتَع�اىَل، َوَجَعَلُه اْبُن اْلَقيِّ�ِم بَِمنِْزَلِة اْلَوِزيِر  ْ َولِ�َذا َش�بََّه اْلَقَرايِفُّ امُلْفتَِي بِالرتُّ
ِع َعِن املِلِك َقال: إَِذا َكاَن َمنِْصُب التَّْوِقيِع َعِن املُلوِك بِاملَحل الَِّذي ال ُينَْكُر َفْضُلُه، َوال  املَوقِّ
�نِيَّاِت، َفَكْيَف بَِمنِْص�ِب التَّْوِقيع َعْن َربِّ اأْلَْرِض  جُيَْه�ل َقْدُرُه، َوُهَو ِمْن َأْعىَل املَراتِِب السَّ
ُه َقال: اْلَعامِلُ  ٌع َعِن اهلل َتَعاىَل، َوُنِقل َعِن اْبِن املنَْكِدِر َأنَّ : امُلْفتِي ُمَوقِّ اَمَواِت، قال النََّوِويُّ َوالسَّ

َبنْيَ اهلل َوَبنْيَ َخْلِقِه، َفْلَينُْظْر َكْيَف َيْدُخل َبْينَُهْم)3(؟
خامًس�ا: ارتباط القائم بالفتوى بالعلم الرشعي والتزود منه وتقديم زكاة العلم. وطلب 

العلم الرشعي من أرشف األعامل وأعظمها أجًرا، وأجزهلا مثوبة عند اهلل عز وجل)4(.
ْولُواْ 

ُ
ُر أ لَُموَنۗ إِنََّم��ا َيَتَذكَّ ِي��َن َل َيعرۡ لَُموَن َوٱذلَّ ِيَن َيعرۡ ��َتوِي ٱذلَّ ق�ال تع�اىل: }قُلرۡ َهلرۡ يَسرۡ

لرَۡبِٰب{)5(، وعن يوُنَس عن ابن شَهاٍب قال قال مُحْيُد بن عبد الرمحن سمعت ُمَعاوَيَة 
َ ٱلرۡ

ا ُيَفّقْهُه يف الّديِن(()6(. َخطيًبا يقول سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))من ُيرد اهلل بِه خرْيً
سادًس�ا: تضمنها معنى تعليم العلم وهداية الن�اس ملا فيه الصالح هلم يف الدنيا واآلخرة 
ملا ورد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))ال حسد إال يف اثنتني: رجل أتاه اهلل مااًل فسلطه عىل هلكته يف 

اخلري، ورجل أتاه اهلل احلكمة فهو يقيض هبا بني الناس(()7(.

))(  آداب الفت�وى واملفت�ي واملس�تفتي، للعالم�ة حيي�ى بن رشف الن�ووي، أيب زكريا، دار النرش: دار الفكر - دمش�ق - 
408)، الطبعة: األوىل، حتقيق: بسام عبد الوهاب اجلايب، )/ 3).

))(  سورة التوبة، آية: ))). 
)3(  املوسوعة الفقهية الكويتية )3/ 3)، آداب الفتوى )/ 3).

)4(  د/ عبد الرمحن بن حممد الدخيل، السابق، 47/ )5.
)5(  سورة الزمر، آية: 9.

)6(  صحيح البخاري )/ 39.

)7(  صحيح البخاري )/ 39.
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ق�ال النووي: اعلم أن اإلفتاء عظيم اخلطر، كب�ري املوقع، كثري الفضل؛ ألن املفتي وارث 
األنبياء صلوات اهلل وس�المه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ؛ وهلذا 
قال�وا: املفت�ي موقع عن اهلل تعاىل، وروينا عن ابن املنكدر قال: العامل بني اهلل تعاىل وخلقه 
فلينظ�ر كي�ف يدخل بينهم))(؛ ولذلك ورد ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: ))َأْجَرُؤُك�ْم َعىَل اْلُفْتَيا 

َأْجَرُؤُكْم َعىَل النَّاِر(())(.
وع�ن عب�د الرمحن اب�ن أيب ليىل ق�ال: أدركت عرشي�ن ومائة من األنص�ار من أصحاب 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيس�أل أحدهم عن املس�ألة فريدها هذا إىل هذا، وهذا إىل هذا حتى ترجع 
إىل األول)3(، ويف رواية: ما منهم من حيدث بحديث إال ود أن أخاه كفاه إياه، وال ُيستفتى 

عن يشء إال ود أن أخاه كفاه الفتيا)4(.
وعن ابن مسعود وابن عباس ريض اهلل عنهم: »من أفتى يف كل ما ُيسأل فهو جمنون«)5(.

وعن الش�عبي واحلس�ن وأيب َحصني -بفتح احلاء- التابعيني قال�وا: إن أحدكم ليفتي يف 
املسألة ولو وردت عىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه جلمع هلا أهل بدر)6(.

وع�ن عطاء بن الس�ائب التابع�ي أدركت أقواًما ُيس�أل أحدهم عن ال�يشء فيتكلم وهو 
يرعد)7(.

وعن ابن عباس وحممد بن عجالن: إذا أغفل العامل ال أدري أصيبت مقاتله)8(.
وعن سفيان بن عيينه وسحنون أجس الناس عىل الفتيا أقلهم علام)9(.

))(  آداب الفتوى  )/ 3) – 4).
))(  سنن الدارمي )/ 69.

)3(  الفقيه واملتفقه )/ 3)، إعالم املوقعني 4/ 8)).
)4(  رشح السنة )/ 305.
)5(  آداب الفتوى )/ 4).
)6(  رشح السنة )/ 305.
)7(  آداب الفتوى )/ 5).

)8(  األمايل يف آثار الصحابة )/ 04).
)9(  فتاوى ابن الصالح )/ )).
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وعن الش�افعي وقد س�ئل عن مسألة فلم جيب، فقيل له، فقال: حتى أدري أن الفضل يف 
السكوت أو يف اجلواب))(.

وعن األثرم س�معت أمح�د بن حنبل يكثر أن يقول: ال أدري وذل�ك فيام عرف األقاويل 
في�ه، وعن اهليثم بن مجيل ش�هدت مالًكا س�ئل عن ثامٍن وأربعني مس�ألة فق�ال: يف ثنتني 

وثالثني منها ال أدري))(.
وعن مالك أيًضا أنه ربام كان ُيس�أل عن مخس�ني مس�ألة فال جييب يف واحدة منها، وكان 
يقول: من أجاب يف مس�ألة فينبغي قبل اجلواب أن يعرض نفس�ه عىل اجلنة والنار وكيف 

خالصه ثم جييب)3(.
وس�ئل عن مس�ألة فقال: ال أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس يف 

العلم يشء خفيف)4(.
وقال الشافعي: ما رأيت أحًدا مجع اهلل تعاىل فيه من آلة الفتيا ما مجع يف ابن عيينة أسكت 

منه عىل الفتيا)5(.
وق�ال أب�و حنيفة: لوال الَفَرق من اهلل تعاىل أن يضيع العلم ما أفتيت يكون هلم املهنأ وعيّل 

الوزر)6(.
قال الضيمري واخلطيب: من حرص عىل الفتيا، وسابق إليها، وثابر عليها إال قل توفيقه، 
واضط�رب يف أم�ره، وإن كان كارًه�ا لذلك غ�ري مؤثر له ما وجد عن�ه مندوحة، وأحال 
األمر فيه عىل غريه كانت املعونة له من اهلل أكثر، والصالح يف جوابه أغلب)7(، واس�تدل 

))(  أدب الفتوى )/ 5).

))(  أدب الفتوى )/ 6).
)3(  صفة الفتوى )/ 8.

)4(  فتاوى ابن الصالح )/ 6).
)5(  آداب الفتوى )/ 6).

)6(  أخبار أيب حنيفة )/ 45.
)7(  آداب الفت�وى  )/ 3) – 7) ق�ال اب�ن خل�دون يف املقدم�ة: »وأما الفتيا فللخليفة تصفح أهل العل�م والتدريس ورد 
الفتيا إىل من هو أهل هلا وإعانته عىل ذلك ومنع من ليس أهاًل هلا وزجره؛ ألنا من مصالح املسلمني يف أديانم فتجب عليه 
مراعاهت�ا لئال يتعرض لذلك من ليس له بأهل فيض�ل الناس، وللمدرس االنتصاب لتعليم العلم وبثه واجللوس لذلك يف 
املساجد، فإن كانت من املساجد العظام التي للسلطان الوالية عليها والنظر يف أئمتها كام مر فال بد من استئذانه يف ذلك، وإن 
كانت من مساجد العامة فال يتوقف ذلك عىل إذن؛ عىل أنه ينبغي أن يكون لكل أحد من املفتني واملدرسني زاجر من نفسه 

يمنعه عن التصدي ملا ليس له بأهل فيضل به املستهدي ويضل به املسرتشد«، مقدمة ابن خلدون )/ 0)).
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بقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الصحيح: ))ال تس�أل اإلمارة، فإنك إن أعطيتها عن مس�ألة أوكلت 
إليها، وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها(())(.

�بع:  لرا لمطل�ب ا ا

ًم  
ْ
َ� َعل

ْ
�ق

ى �َبعَب
َ
و

�ْق �َب
ْ
ل حكم ا

ُن إِْضالل  ُن اْلَكِذَب َعىَل اهلل َتَعاىَل َوَرُس�ولِِه، َوَيَتَضمَّ ُه َيَتَضمَّ اإلْفَت�اُء بَِغرْيِ ِعْلٍم َح�َراٌم، ألنَّ
َ ٱلرَۡفَوِٰحَش َما َظَهَر ِمنرَۡها َوَما  َم َرّبِ النَّ�اِس، َوُه�َو ِمَن اْلَكَباِئِر، لَِقْولِِه َتَعاىَل: }قُلرۡ إِنََّما َحرَّ
ن َتُقولُواْ 

َ
ِلرۡ بِهِۦ ُس��لرَۡطٰٗنا َوأ ِ َما لَمرۡ ُيَنّ ُِكواْ بِٱللَّ ن تُشرۡ

َ
َّقِ َوأ ِ ٱلرۡ َ بَِغيرۡ َ��غرۡ ثرَۡم َوٱلرۡ ِ

َبَط��َن َوٱلرۡ
لَُم��وَن{))(، َفَقَرَنُه بِاْلَفَواِحِش َواْلَبْغِي َوالّش��ِْرِك، َولَِق�ْول النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ِ َم��ا َل َتعرۡ َعَ ٱللَّ
))إِنَّ اهللَ ال َيْقبِ�ُض اْلِعْل�َم اْنتَِزاًع�ا َينَْتِزُعُه ِمْن ُص�ُدوِر اْلُعَلاَمِء، َوَلِكْن َيْقبِ�ُض اْلِعْلَم بَِقْبِض 

ااًل، َفُس�ِئُلوا، َفَأْفَتْوا بَِغرْيِ ِعْلٍم، َفَضلُّوا  ََذ النَّاُس ُرءوًس�ا ُجهَّ اْلُعَلاَمِء، َحتَّى إَِذا مَلْ ُيْبِق َعاملًِا اتَّ
َوَأَضلُّوا(()3(.

ًما َأْو َأدَّى اْلِعَباَدَة املْفُروَضَة َعىَل َوْجٍه َفاِس�ٍد  ُثمَّ إِْن َفَعل املْس�َتْفتِي بِنَاًء َعىَل اْلَفْتَوى َأْمًرا حُمَرَّ
ْن ُهَو َأْهٌل لِْلُفْتَيا، َوإاِل  َ يِف اْلَبْحِث َعمَّ مَحَل امُلْفتِي بَِغرْيِ ِعْلٍم إِْثَمُه، إْن مَلْ َيُكِن املْسَتْفتِي َقرصَّ

َفاإلْثُم َعَلْيِهام)4( لَِقْول النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن َأْفَتى بَِغرْيِ ِعْلٍم َكاَن إِْثُمُه َعىل َمْن َأْفَتاُه(()5(.
وعن أيب عثامن مسلم بن يسار عن أيب هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))من أفتى بفتيا من غري ثبت 

فإنام إثمه عىل من أفتاه(()6(. 
وعن أيب س�نان عن س�عيد بن جبري عن بن عباس قال: من أفتى بفتيا يعمى عليها فإثمها 

عليه)7(.
وع�ن مْيُم�ون بن مْهَراَن قال كان أبو بْكٍر إذا وَرَد عليه اخْلْصُم نَظَر يف كَتاِب اهلل َفإْن وَجَد 

))(  صحيح البخاري 6/ 443)، صحيح مسلم 3/ 73)).
))(  سورة األعراف: 33.

)3(  صحيح البخاري )/ 5، ومسلم 4/ 058).
)4(  إعالم املوقعني 4/ 73)، 74)، 7))، 8)).

)5(  سنن أيب داود 3/ ))3.
)6(  سنن الدارمي )/ 69.
)7(  سنن الدارمي )/ 69.
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فيه ما َيْقيض بْينَُهْم قىَض بِه، وإن مل يُكْن يف اْلكَتاِب َوَعلَم من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك األَْمِر 
ُس�نة قىَض بِه، فإِْن َأعَياُه خَرَج فَس�َأَل املْس�ِلِمنَي، وق�ال: أَتايِن كذا وكذا، فَه�ْل َعِلمُتْم أن 
اَم اجَتَمَع إليه النَّفُر كلهم َيذُكُر من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قىَض يف ذلك بِقَضاٍء؟ فُربَّ
في�ه قض�اًء، فيقول أبو َبكٍر: احلَْمُد هلل الذي جَعَل فِينا من حَيَفُظ عىل نبِيِّنَا فإِْن َأعَياُه أن جِيَد 
فيه ُس�نًّة من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مَجَع رءوس الناس وِخَياَرُهْم فاْسَتَشاَرُهْم، فإذا اجتمع رْأُيُْم 

عىل أْمٍر قىَض بِه))(.

))(  سنن الدارمي )/ 69.
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 املبحث الثاني: 
ضوابط الفتوى 

هناك عدة ضوابط تتعلق بالفتوى منها ما يرجع إىل املفتي، ومنها ما يرجع إىل املس�تفتي، 
ومنه�ا م�ا يرجع إىل الفتوى ذاهتا، وفيام يأيت أتناول كل ن�وع من هذه الضوابط يف مطلب 

مستقل عىل النحو اآليت: 

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

 
�ق
�ق �ق للم�ب ل�بس�ب وى �با

�ق ل�ب �بط ا وا
صب

يش�رتط فيم�ن يقصده الن�اس لبيان حكم اهلل يف املس�ألة املراد معرفة حك�م اهلل فيها عدة 
رشوط نوردها عىل النحو اآليت: 

)– اإلسالم: فال تصح فتوى غري املسلم.
)– البلوغ: فال تصح فتوى الصبي؛ ألنه ال اعتبار لقوله.

3– العقل: فال تصح الفتوى من املجنون؛ ألن عبارته ملغاة وال اعتبار لقوله.
4– العدالة: وهي ملكة يف النفس حتمل صاحبها عىل مالزمة التقوى واملروءة، ومالزمة 
التق�وى تك�ون باجتناب الكبائ�ر، واملروءة صون النف�س عن األدناس وما يش�ينها عند 

الناس.
ويراد بالعدالة يف الرواية والشهادة أدناها: وهو ترك الكبائر، وترك اإلرصار عىل صغرية، 

وترك اإلرصار عىل ما خيل باملروءة))(.
جاء يف التقرير والتحبري: »ويف رشح البديع للهندي وجيب أن يكون عداًل ثقة حتى يوثق 
ب�ه في�ام خيب به م�ن األحكام. اه��. يعني فهذا م�ن رشط قبول فت�واه ال من رشط صحة 

اجتهاده كام تقدم يف أوائل االجتهاد«))(.
قال اخلطيب البغدادي: »ثم يكون عداًل ثقة؛ ألن علامء املسلمني مل خيتلفوا يف أن الفاسق 

))(  د/ أمحد عيل طه ريان، ضوابط االجتهاد والفتوى، السابق، ص )8 وما بعدها. 
))(  التقرير والتحبري 3/ 455.
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غري مقبول الفتوى يف أحكام الدين وإن كان بصرًيا هبا«))(.
ق�ال النووي: وينبغ�ي أن يكون املفتي ظاهر الورع مش�هوًرا بالديان�ة الظاهرة والصيانة 
الباه�رة، وكان مالك -رمحه اهلل- يعمل بام ال يلزم�ه الناس، ويقول: ال يكون عامًلا حتى 
يعمل يف خاصة نفسه بام ال يلزمه الناس مما لو تركه مل يأثم، وكان حيكي نحوه عن شيخه 

ربيعة))(.
5– أن يك�ون عامًل�ا باألح�كام الرشعي�ة: وعلم املفتي باألحكام الرشعية يش�تمل عىل 

معرفته بأصوهلا وارتياض بفروعها، وأصول األحكام يف الرشع أربعة: 
أحدها: العمل بكتاب اهلل عىل الوجه الذي تتضح به معرفة ما تضمنه من األحكام حمكاًم، 

ومتشاهًبا، وعموًما، وخصوًصا، وجمماًل، ومفًسا، وناسًخا، ومنسوًخا. 
والث�اين: العل�م بس�نة رس�ول اهلل الثابتة م�ن أقوال�ه، وأفعاله، وط�رق جميئه�ا يف التواتر 

واآلحاد، والصحة والفساد، وما كان منها عىل سبب أو إطالق. 
والثالث: العلم بأقاويل الس�لف فيام أمجعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع األحكام وجيتهد يف 

الرأي مع االختالف. 
والراب�ع: العل�م بالقياس املوجب لريد الفروع املس�كوت عنها إىل األص�ول املنطوق هبا 
واملجمع عليها، حتى جيد املفتي طريًقا إىل العلم بأحكام النوازل، ومتييز احلق من الباطل، 

فهذا ما ال مندوحة للمفتي عنه، وال جيوز له اإلخالل بيشء منه)3(.
: ال حِي�لُّ أِلَح�ٍد أْن ُيفتَِي يف دي�ِن اهلل إاّل رُج�اًل عاِرًفا بِِكتاِب اهلل بِناِس�ِخِه  ق�ال الّش�افِِعيُّ
يِِّه وَمَدنِيِِّه وما أِري�َد بِه، وَيُكوُن َبعَد  َوَمنُس�وِخِه َوحُمَكِمِه وُمَتَش�اهِبِِه َوَتأِويِل�ِه َوَتنِزيِلِه وَمكِّ
ذلك بِصرًيا بِحِديِث رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبِالنَّاِس�ِخ َوامَلنُْس�وِخ، َوَيعِرُف م�ن احلديث ِمثَل ما 
�نِّة َوالُقْرآِن،  �عِر، وما حَيَتاُج إَليِه لِلسُّ ع�َرَف من الُق�ْرآِن، وَيُكوُن بِصرًيا بِاللُّغِة بِصرًيا بِالشِّ
َوَيس�َتْعِمُل ه�ذا م�ع اإِلْنَصاِف، وَيُك�وُن َبعَد ه�ذا ُمرِشًفا عىل اختِ�اَلِف َأه�ِل األَْمَصاِر، 
وَتُك�وُن ل�ه قِرحَيٌة بْعَد هذا، فإذا كان هكذا فَلُه أْن يَتَكلََّم وُيْفتَِي يف احْلاَلِل واحْلََراِم، وإذا مل 

))(  الفقيه واملتفقه )/ 330، وقال النووي: واتفقوا عىل أن الفاس�ق ال تصح فتواه ونقل اخلطيب فيه إمجاع املس�لمني. 
آداب الفتوى )/ 0) وما بعدها.

))(  آداب الفتوى )/ 8)وما بعدها.
)3(  الفقيه واملتفقه )/ )33 وما بعدها.
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يُك�ْن هكذا فَلْيَس له أْن يْفتَِي، وقال صالُِح بن أمْحََد قْلت أِليِب: ما تُقوُل يف الّرُجِل ُيْس�َأُل 
ِء فُيِجيُب باِم يف احلديث وَلْيَس بِعامِلٍ يف اْلفْقِه؟ فقال: ينبغي للرجل إذا محل نفسه  عن اليّشْ
ع�ىل الفتيا أن يكون عارًفا بالس�نن، عال�اًم بوج�وه القرآن، عال�اًم باألس�انيد الصحيحة، 
وإنام جاء خالف من خالف لقلة معرفتهم بام جاء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف السنن، وقلة معرفتهم 

بصحيحها من سقيمها))(.
جُل؟ قال: إذا  ويف إعالم املوقعني: »وقال َعيلُّ بن َشقيٍق: قيَل الْبِن امْلَباَرِك: مَتى يْفتِي الرَّ
جِل أْن يْفتَِي؟ فقال:  ْأِي، َوقيَل لَيْحَيى بن َأكَثَم: مَتى جَيُب لِلرَّ كان َعال�اًم باأْلََثِر، َبصرًيا بالرَّ
حيَح، َواملَعايَن،  ْأِي اْلقَياَس الصَّ ْأِي، َبصرًيا باأْلََثِر، قْلت: يِريَداِن بال�رَّ إذا كان َبص�رًيا بال�رَّ

َرًة فيها َطرًدا َوَعكًسا«))(. ارُع هبا األَْحَكاَم وَجَعَلَها مَؤثِّ حيَحَة التي علََّق الشَّ َواْلعَلَل الصَّ
6– توافر امللكة الفقهية التي تؤهله لإلفتاء: ال بد ملن جيلس للناس للفتوى من أن يكون 
لدي�ه باإلضاف�ة إىل إحاطته بام تقدم من علوم أن يكون لدي�ه امللكة الفقهية والعقلية التي 
تؤهله الستنباط احلكم الرشعي من الدليل، وقد نص بعض األصوليني عىل هذا الرّشط 
رصاحة، منهم اإلمام الّش�وكاين، جاء يف إرشاد الفحول: »فاملجتهد: هو الفقيه املستفرغ 
لوسعه لتحصيل ظّن بحكم رشعّي، وال ُبّد أْن يكون بالًغا عاقاًل، قد ثبتت له ملكة يقتدر 

هبا عىل استخراج األحكام من مآخذها«)3(. 
وج�اء يف البهان لإلمام اجلويني: »ُثّم يش�رتط وراء كل ذلك كّله فقه النّفس، فهو رأس 
مال املجتهد، وال يتأّتى كسبه إال به، فإْن جبل عىل ذلك فهو املراد، وإال فال يتأّتى حتصيله 

بحفظ الكتب«)4(.
7– الفطن�ة والتيق�ظ: حت�ى ال يقع املفتي يف حيل ودس�ائس العامة، وحت�ى يكون قادًرا 

استنباط احلكم الرشعي من الدليل.
قال البغدادي: »وينبغي أن يكون قوي االستنباط، جيد املالحظة، رصني الفكر، صحيح 
االعتب�ار، صاح�ب أن�اة وت�ؤدة، وأخا اس�تثبات وترك عجل�ة، بصرًيا بام في�ه املصلحة، 

))(  إعالم املوقعني )/ 46، الفقيه واملتفقه )/ )33.
))(  إعالم املوقعني )/ 47.

)3(  إرشاد الفحول: للّشوكاين، ص 9)4.
)4(  البهان يف أصول الفقه، )/ 870.
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مس�توقًفا باملشاورة، حافًظا لدينه مشفًقا عىل أهل ملته، مواظًبا عىل مروءته، حريًصا عىل 
اس�تطابة مأكله، فإن ذلك أول أس�باب التوفيق، متورًعا عن الشبهات، صادًفا عن فاسد 
التأويالت صليًبا يف احلق، دائم االش�تغال بمعادن الفتوى، وطرق االجتهاد، وال يكون 
مم�ن غلبت عليه الغفل�ة واعتوره دوام الس�هر، وال موصوًفا بقلة الضب�ط منعوًتا بنقص 

الفهم، معروًفا باالختالل جييب عام يسنح له، ويفتي بام خيفى عليه«))(.
وق�ال ابن عابدين: »ف�ال بد أن يكون املفت�ي متيقًظا يعلم حيل الناس ودسائس�هم، فإذا 
جاءه السائل يقرره من لسانه، وال يقول له إن كان كذا فاحلق معك، وإن كان كذا فاحلق 
مع خصمك؛ ألنه خيتار لنفسه ما ينفعه، وال يعجز عن إثباته بشاهدي زور، بل األحسن 
أن جيمع بينه وبني خصمه، فإذا ظهر له احلق مع أحدمها كتب الفتوى لصاحب احلق«))(.
وق�ال اب�ن القيم: »حْي�ُرُم عليه إذا جاَءْتُه مس�ألة فيها حَتيُّ�ٌل عىل إْس�قاِط واِجب أو حتليل 
م أو مْكٌر أو ِخداٌع أن يِعنَي املس�تفتي فيها وُيْرِشَدُه إىل مْطُلوبِِه، أو يفتيه بِالّظاِهِر الذي  حُمرَّ
�ُل بِه إىل َمْقصوِدِه، بْل َينَْبغي له أن َيكوَن َبصرًيا بَمْكِر الناس َوخَداِعِهْم وأحواهلم،  يَتَوصَّ
واَل َينَْبغ�ي له أن حْيِس�َن الّظنَّ هبِْم، ب�ْل َيكوُن َحذًرا َفطنًا َفقيًها بَأْح�َواِل الناس َوأُموِرِهْم 

ِع، َوإْن مل َيكْن َكَذلَك زاَغ وأزاع«)3(. يؤاِزُرُه فِْقهُه يف الرشَّ
8- النط�ق: اختل�ف الفقهاء يف رشط النطق بالنس�بة للمفتي هل ه�و واجب أم ال؟ عىل 

رأيني: 
األول: وي�رى القائل�ون ب�ه صحة إفت�اء املفتي األخ�رس، وأصحاب هذا ال�رأي عللوا 
قوهلم: بأنه يمكن أن يفتي باإلش�ارة وتكون اإلش�ارة منه مفهم�ة، ولقدرته عىل التفريق 

بني املدعي واملدعى عليه كام قال ابن عابدين.
جاء يف حاشية ابن عابدين: »قوله: )فيصح إفتاء األخرس( أي حيث فهمت إشارته، بل 
جيوز أن يعمل بإشارة الناطق كام يف اهلندية، وأفاده عموم قول املصنف ويكتفى باإلشارة 

منه. ط، قوله: )فاألصح الصحة(؛ ألنه يفرق بني املدعي واملدعى عليه«)4(.

))(  الفقيه واملتفقه )/ 333.
))(  حاشية ابن عابدين 5/ 359.

)3(  إعالم املوقعني 4/ 9)).
)4(  حاشية ابن عابدين 5/ 359 وما بعدها، يرى الشافعية جواز إفتاء األخرس قال النووي: »فصل يف رشوط املفتي، 
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ال�رأي الث�اين: ويرى القائل�ون عدم ج�واز إفتاء األخرس قياًس�ا عىل الق�ايض؛ فكام أن 
القايض ال يصح أن يكون أخرس فكذا املفتي ال جيوز أن يكون هبذه الصفة. 

ق�ال اب�ن عابدين: »وقيل: ال جيوز ألنه ال يس�مع اإلقرار فيضيع حق�وق الناس بخالف 
األصم، وهكذا فصل شارح الوهبانية، وينبغي أن احلكم كذلك يف املفتي«))(.

الرأي الراجح: يبدو يل من خالل النظر يف كالم الفريقني السابقني وبيان مستند كل فريق 
أن ال بد من التفرقة بني حالني للمفتي: 

احلال األول: أن يكون منصوًبا لإلفتاء لعامة الناس يف البالد فهذا ال بد فيه من اش�رتاط 
النط�ق؛ ألن�ه يأتيه عامة الناس من هن�ا ومن هناك، وحيتاج إىل أن يس�معهم اجلواب عن 
أس�ئلتهم، فضاًل عن أن تأتيه االستش�ارات من خارج قطر بالده، ومن ثم فال بد للمفتي 

ا منصوًبا ملجموع املسلمني.  من توافر رشط النطق فيه إن كان مفتًيا عامًّ
احلال الثاين: أن يكون معلوًما يف بلده وقريته ومش�هوًرا بينهم بالعلم، ويمكنه من خالل 

بعض ذويه أو غريهم من الكتابة إليه وعنه، فهذا ال بأس به يف هذه احلالة.
وهذا اخلالف السابق قد جيري يف اشرتاط السمع يف املفتي أيًضا، قال ابن عابدين: »قلت: 
ال شك أنه إذا ُكتَِب له وأجاب عنه جاز العمل بفتواه، وأما إذا كان منصوًبا للفتوى يأتيه 
عامة الناس ويس�ألونه من نس�اء وأعراب وغريهم فال بد أن يكون صحيح السمع؛ ألنه 
ال يمكن كل سائل أن يكتب له سؤاله، وقد حير إليه اخلصامن ويتكلم أحدمها بام يكون 
فيه احلق عليه ال له، واملفتي مل يسمع ذلك منه فيفتيه عىل ما سمع من بعض كالمه فيضيع 
ح�ق خصمه، وهذا قد ش�اهدته كثرًيا، ف�ال ينبغي الرتدد يف أنه ال يصل�ح أن يكون مفتًيا 
�ا ينتظر الق�ايض جوابه ليحكم به، فإن رضر مثل هذا أعظم من نفعه. واهلل س�بحانه  عامًّ

أعلم«))(.

رشط املفتي كونه مكلًفا مس�لاًم ثقة مأموًنا متنزًها عن أس�باب الفسق وخوارم املروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، رصني 
الفك�ر، صحي�ح الترصف واالس�تنباط، متيقًظا س�واء فيه احل�ر والعبد وامل�رأة واألعمى واألخ�رس إذا كتب أو فهمت 

إشارته. آداب الفتوى )/ 9).
))(  حاشية ابن عابدين 5/ 359 وما بعدها.

))(  حاش�ية ابن عابدين 5/ 359 وما بعدها، قال النووي: »فصل يف رشوط املفتي، رشط املفتي كونه مكلًفا، مس�لاًم، 
ثق�ة، مأموًنا، متنزًها عن أس�باب الفس�ق وخ�وارم املروءة، فقيه النفس، س�ليم الذهن، رصني الفك�ر، صحيح الترصف 
واالس�تنباط، متيقًظا س�واء فيه احلر والعبد واملرأة واألعمى واألخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. قال الشيخ أبو عمرو 
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9– الكف عن الرتخص والتس�اهل يف الفتاوى ومن عرف بذلك حرم اس�تفتاؤه، ومن 
التساهل أال يتثبت ويسع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر. 

ق�ال اب�ن الصالح: »ال جيوز للمفتي أن يتس�اهل يف الفتوى، ومن ع�رف بذلك مل جيز أن 
ُيْس�َتْفَتى، وذل�ك ق�د يك�ون بأن ال يثبت وي�سع بالفتوى قبل اس�تيفاء حقه�ا من النظر 
والفك�ر، وربام حيمله عىل ذلك تومهه أن اإلساع براعة، واإلبطاء عجز ومنقصة، وذلك 
جهل، وألن يبطئ وال خيطئ أمجل به من أن يعجل فيضل ويضل، فإن تقدمت معرفته بام 
سئل عنه عىل السؤال فبادر عند السؤال باجلواب فال بأس عليه، وعىل مثله حيمل ما ورد 

عن األئمة املاضني من هذا القبيل«))(.
وقال ابن حجر: »حَيُرُم الّتَس�اُهُل يف الَفْتَوى، وَمْن ُعِرَف بِه حَيُرُم استِْفَتاُؤُه، فِمَن الّتَساُهِل 
َها من النَّظِر واْلِفْكِر، ثمَّ قال: وِمن الّتَساُهِل  َع بِاْلفْتَوى قبل اْستِيفاِء حقِّ أْن ال يَتَثبََّت وُيْسِ
�ْبهِة  �ِك بِالشُّ َمِة، أو امْلْكُروَهِة، والتََّمسُّ يِل املحرَّ أْن حْتِمَلُه اأْلْغَراُض اْلفاِس�َدُة عىل تَتبُِّع احْلِ

ُه«))(. ِخيِص ملِْن يُروُم نْفَعُه أو الّتْغِليِظ عىل من يِريُد رُضّ طَلًبا لِلرّتْ
وأم�ا من صح قصده، فاحتس�ب يف طلب حيلة ال ش�بهة فيها لتخلي�ص من ورطة يمني 
ونحوها فذلك حس�ن مجيل، وعليه حيمل ما جاء عن بعض الس�لف من نحو هذا كقول 

سفيان: إنام العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد)3(.
ق�ال اب�ن القيم: »َفإْن حُس�َن قْصُدُه يف حيَل�ٍة َجائَزٍة ال ُش�ْبهَة فيها واَل مْفَس�َدَة لَتْخِليِص 
، وقد أرشد اهلل تَعاىَل َنبيَُّه أيوب عليه الّساَلُم  املستفتي هبا من حَرج جاَز ذلك بل اْسُتحبَّ
إىل الّتَخلُّ�ِص م�ن احلنِْث بَأْن يأخذ بيده ضْغًثا َفَيْرَب بِه امْلْرَأَة رْضَبًة َواحَدًة)4(، وَأْرَش�َد 
َراِهِم متًْرا آخَر)5( فَيَتَخلَُّص من الّرَبا،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص باَلاًل إىل بْيِع الّتْمِر بَدَراِهَم ثمَّ يشرتي بالدَّ
ابن الصالح: وينبغي أن يكون كالراوي يف أنه ال يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع رض؛ ألن املفتي يف حكم خمب عن 

الرشع بام ال اختصاص له بشخص فكان كالراوي ال كالشاهد«. آداب الفتوى )/ 9).
))(  فتاوى ابن الصالح )/ 46، أدب املفتي واملستفتي )/ ))).

))(  الفت�اوى الفقهي�ة الك�بى الب�ن حج�ر 4/ 83)، مواه�ب اجللي�ل 6/ )9، من�ح اجللي�ل 8/ 65)، أدب املفتي 
واملستفتي )/ )))، البهجة يف رشح التحفة )/ 40.

)3(  آداب الفتوى )/ 38.
ۥٓ  َم ٱلرَۡعبرُۡد إِنَُّه َنُٰه َصابِ��ٗرۚا ّنِعرۡ ۗ إِنَّا وََجدرۡ َنثرۡ ب بِّ��هِۦ َوَل تَرۡ ٗثا فَٱضرِۡ )4(  ه�ذا إش�ارة إىل ق�ول اهلل تع�اىل: }وَُخذرۡ بَِيِدَك ِضغرۡ

اٞب{ ]سورة ص آية 44[. وَّ
َ
أ

)5(  هذا إشارة إىل ما رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهام عن أيب َسعيٍد اخلْدِريِّ وَعْن أيب هَرْيَرَة -ريض اهلل عنهام- ))أنَّ 
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فأحسن املَخارِج ما خلََّص من املآثِم َوَأقَبُح احِلَيِل ما أوقع يف امَلَحاِرِم، أو أسقط ما َأوَجَبُه 
اهلل وَرُسوُلُه من احلَقِّ الاّلِزِم«))(.

وينبغي أيًضا كام ذهب عامة العلامء إىل أنه ليس للمفتي تتبع رخص املذاهب، بأن يبحث 
عن األسهل من القولني أو الوجهني ويفتي به، وخاصة إن كان يفتي بذلك من حيبه، من 

صديق أو قريب، ويفتي بغري ذلك من عداهم، وقد خطأ العلامء من يفعل ذلك. 
وحك�ى البيهق�ي عن إس�امعيل القايض قال: دخلت ع�ىل املعتضد فرف�ع إيّل كتاًبا ألنظر 
في�ه وق�د مجع فيه الرخص م�ن َزَلل العلامء، وما احتج ب�ه كل منهم، فقلت: مصنف هذا 
زنديق، فقال: مل تصح هذه األحاديث عىل ما رويت، ولكن من أباح املسكر مل يبح املتعة، 
ومن أباح املتعة مل يبح الغناء واملس�كر، وما من عامل إال وله زلة، ومن مجع زلل العلامء ثم 

أخذ هبا ذهب دينه، فأمر املعتضد بإحراق ذلك الكتاب))(.
ومن خالل ما تقدم يمكن القول: إن للّتساهل املذموم ههنا حالتني: 

األوىل: أْن يتس�اهل املفتي يف طلب األدلة والبحث عن النّصوص، فيأخذ بمبادئ النّظر 
وأوائ�ل الفك�ر، غري متأّمل وال متفّحص؛ ب�ل متعجل ومتّسع، ومتلّق�ف ملَِا وصل إليه 

أواًل من األدلة والباهني، من غري عميق نظر عند اخلفاء، وال ترجيح عند الّتعارض. 
والثانية: أْن يتساهل يف األحكام بطلب الّرخص والّتأويل البعيد والّتعلُّق باألدلة الّضعيفة 

به)3(. والشُّ
0)– أن يكون أهاًل للفتوى: من ليس أهاًل للفتيا فال جيوز ألحد أن يس�تفتيه، وال جيوز 

له اجللوس للفتوى، وجيب عىل احلاكم منعهم والتحذير من اجللوس إليهم.
ُه من ُوالِة  ق�ال اب�ن القيم: من أْفَتى الناس وَلْيَس بِأْهٍل لِْلفْتَوى فُه�َو آثٌم عاٍص، وَمْن أَقرَّ

األمور عىل ذلك فُهَو آثٌم أْيًضا.
وق�ال أبو اْلفَرِج بن اجْلْوِزيِّ رمِحَُه اهلل: وَيْل�َزُم ويِلَّ األمر منُْعُهْم كام فَعَل بنُو ُأميََّة، وَهُؤاَلِء 
رُس�وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اْس�تْعَمَل رُج�اًل ع�ىل خْيَبَ فَج�اَءُه بَتْمٍر َجنيٍب فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أُكلُّ متِْر خْيَبَ هك�ذا؟ قال: ال واهلل يا 
َراِهِم ثمَّ  اَعنْيِ بالثَّاَلَثِة، فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال تْفَعْل، بع اجْلْمَع بالدَّ اَعنْيِ والصَّ ا لنَْأُخُذ الّصاَع من هذا بالصَّ رُس�وَل اهلل، إنَّ

َراِهِم َجنيًبا(( صحيح البخاري )/ 767، ومسلم 3/ 5))). اْبتْع بالدَّ
))(  إعالم املوقعني 4/ ))).

))(  إرشاد الفحول )/ 454، البحر املحيط يف أصول الفقه 4/ 603.
)3(  الفتوى ونقلها، رشوط وضوابط، د. معاوية أمحد س�يد أمحد، جملة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلس�المية، العدد 

السابع عرش، 9)4) ه�/ 008) م ص 80).
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بِمنِْزَل�ِة من يُدلُّ الّرْكَب وَلْيَس له عْلٌم بِالّطِريِق، وبَِمنِْزَلِة األعمى الذي يْرِش�ُد الناس إىل 
اْلِقْبل�ِة، وبَِمنِْزَل�ِة من ال مْعِرَفَة له بالطِّبِّ وهو يطِبُّ الناس، بْل هو أْس�َوُأ حااًل من هُؤاَلِء 
َ عىل ويِلِّ األمر منْع من مل حْيِسِن التََّطّبَب من مَداَواِة امَلْرَض َفَكيَف بَمْن مل  ِهْم، وإذا تَعنيَّ كلِّ
ْه يف الّديِن؟! وكان َشْيخنَا -ريض اهلل عنه- َشديَد اإلنكار  َيْعرِف اْلكَتاَب َوالّسنََّة ومل يَتَفقَّ
عىل َهؤاَلِء َفَس�ِمْعتُه يقول: قال يل َبعُض َهؤاَلِء: أجعلَت حمَْتِس�ًبا عىل الَفْتَوى؟ فقلت له: 

َيكوُن عىل اخْلَبَّازيَن َوالطَّبَّاخنَي حمَْتِسٌب واَل َيكوُن عىل الَفْتَوى حمَْتِسٌب؟))(.
وروي ع�ن خلف بن عمرو قال: س�معت مالك بن أن�س يقول: ما أجبت يف الفتيا حتى 
سألت من هو أعلم مني هل يراين موضًعا لذلك؟ سألت ربيعة، وسألت حييى بن سعيد 
فأمراين بذلك))(، وروي عن مالك بن أنس قوله: ما أفتيت حتى شهد يل سبعون أين أهل 

لذلك)3(.
وقال ابن القيم: وكان َمالٌك َرمَحُه اهلل يقول: من ُس�ئَل عن مْسَأَلٍة َفَينَْبغي له قبل أن جُييَب 
فيه�ا أن َيْعرَض نْفَس�ُه عىل اجْلنَِّة والنَّاِر وَكْيُف يُك�وُن خاَلُصُه يف اآلخرة؟ ثمَّ جُييَب فيها، 
َوُسئَل عن مْسَأَلٍة فقال: ال َأْدري، فقيل له: إّنَا مْسَأَلٌة َخفيَفٌة سْهَلٌة، َفَغضَب وقال: ليس 
ٗل ثَقِيل{،  يف اْلعْلِم يشء َخفيٌف، أَما َسمْعَت َقوَل اهلل عز وجل: }إِنَّا َسُنلرِۡق َعلَيرَۡك قَورۡ
ًة ما ُيسَأُل عنه يوم الِقَياَمِة، وقال: ما َأفَتْيُت حتى شِهَد يل َسبُعوَن  ُه ثِقيٌل، وَخاصَّ َفالِعْلُم كلُّ
أين َأهٌل لِذلَِك، وقال: ال َينَبِغي لِرُجٍل أن يَرى َنفَس�ُه َأهاًل ليشء حتى َيسَأَل من هو َأعَلُم 
من�ه، وما َأفَتْيُت حتى َس�َألُت ربِيَعَة َوحَيَيى بن س�ِعيٍد فَأَمَرايِن بِذلَِك، وَل�ْو نََيايِن انَتَهْيُت، 
قال: وإذا كان أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َتصُعُب عليهم امَلَساِئُل، واَل جِييُب أحد منهم عن 
َمس�َأَلٍة حت�ى َيأُخ�َذ رأي صاِحبِِه مع ما رِزُقوا من الّس�َداِد َوالتَّوفِيِق والطََّه�اَرِة َفَكيَف بِنا 
ُه واِقٌف  اّلِذيَن غطَِّت الّذُنوُب َواخلََطاَيا ُقُلوبنَا؟! وكان رمِحَُه اهلل إذا س�ِئَل عن َمس�َأَلٍة فَكَأنَّ
بني اجلَنَِّة والنَّاِر، وقال عَطاُء بن أيب رَباٍح: َأدَرْكُت َأقَواًما إْن كان أَحُدُهْم ليسأل عن يشء 

َعُد)4(. ُه لرَيْ فَيَتَكلَُّم وإِنَّ

))(  إعالم املوقعني 4/ 7)).
))(  حلية األولياء 6/ 6)3.
)3(  الفقيه واملتفقه )/ 5)3.

)4(  إعالم املوقعني 4/ 8)).
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ا باملفتي املقلد وهو أن يعرف حال من يفتي  ))– أضاف بعض علامء احلنفية رشًطا خاصًّ
بقوله يف الرواية، وبدرجته يف الدراية، وطبقته من بني طبقات الفقهاء ليكون عىل بصرية 
وافية يف التمييز بني القائلني املخالفني، وقدرة كافية يف الرتجيح بني القولني املتعارضني.
ج�اء يف الطبقات الس�نية يف تراج�م احلنفية للغزي: »ال ب�د للمفتي املقل�د أن َيعلم حال 
م�ن ُيفت�ي بقوله، وال نعني بذلك معرفته باس�مه ونس�به إىل بلد من البالد، إذ ال ُيس�من 
ذل�ك من ج�وع وال يغني، بل نعني معرفت�ه يف الرواية، ودرجت�ه يف الدراية، وطبقته من 
طبق�ات الفقهاء ليكون عىل بصرية وافية يف التميي�ز بني القائلني املتخالفني، وقدرة كافية 

يف الرتجيح بني القولني املتعارضني«))(.
طبقات الفقهاء: 

قال صاحب الطبقات الس�نية نقاًل عن أمحد بن س�ليامن الشهري بابن كامل باشا: »اعلم أن 
الفقهاء عىل سبع طبقات: 

الطبق�ة األوىل: طبق�ة املجتهدي�ن يف ال�رشع كاألئم�ة األربع�ة -ريض اهلل عنه�م- ومن 
س�لك مسلكهم يف تأسيس قواعد األصول واستنباط أحكام الفروع عن األدلة األربعة؛ 
الكتاب والس�نة واإلمجاع والقياس عىل حس�ب تلك القواعد م�ن غري تقليد ألحٍد ال يف 

الفروع وال يف األصول.
والطبق�ة الثاني�ة: طبق�ة املجتهدين يف املذهب كأيب يوس�ف وحممد وس�ائر أصحاب أيب 
حنيف�ة القادرين عىل اس�تخراج األح�كام عن األدلة املذكورة عىل مقت�ىض القواعد التي 
قرره�ا أس�تاذهم أب�و حنيف�ة، وإن خالفوه يف بعض األح�كام الفروع، لك�ن ُيقلدونه يف 
قواعد األصول، وبه يمتازون عن امُلعارضني يف املذهب وُيفارقونم، كالشافعي ونظرائه 

املخالفني أليب حنيفة يف األحكام غري مقلدين له يف األصول.
والطبق�ة الثالث�ة: طبق�ة املجتهدين يف املس�ائل الت�ي ال رواية فيها ع�ن أصحاب املذهب 
كاخلصاف وأيب جعفر الطحاوي وأيب احلسن الكرخي وشمس األئمة احللواين وشمس 
األئم�ة السخيس وفخر اإلس�الم البزدوي وفخر الدين قايض خ�ان وأمثاهلم؛ فإنم ال 
يقدرون عىل املخالفة لش�يخ ال يف األصول وال يف الفروع، ولكنهم يس�تنبطون األحكام 

))(  الطبقات السنية يف تراجم احلنفية )/ )3.
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يف املسائل التي ال نص عنه فيها حسب أصول قرروها ومقتىض قواعد بسيطة.
والطبق�ة الرابع�ة: طبق�ة أصح�اب التخريج م�ن املقلدين كال�رازي وأرضاب�ه، فإنم ال 
يق�درون عىل االجتهاد أص�اًل، لكنهم إلحاطتهم باألصول وضبطه�م للمأخذ يقدرون 
ع�ىل تفصيل ق�ول جُممل يف وجه�ني، وحكم مهم حُمتم�ل ألمرين، منق�ول عن صاحب 
املذه�ب أو ع�ن واحد من أصحابه املجتهدي�ن برأيم ونظرهم يف األصول، وامل�ُقايس�ة 
ع�ىل أمثاله ونظرائه من الفروع، وما وق�ع يف بعض املواضع من »اهلداية« من قوله: »كذا 

يف تريج الكرخي وتريج الرازي« من هذا القبيل. 
والطبقة اخلامسة: طبقة أصحاب الرتجيح من املقلدين كأيب احلسني القدوري وصاحب 
»اهلداي�ة« وأمثاهلام، وش�أنم تفضيل بعض الروايات عىل بعض آخ�ر بقوهلم: هذا أْوىل، 

وهذا أصح رواية، وهذا أرفق للناس.
والطبقة السادسة: طبقة املقلدين القادرين عىل التمييز بني األقوى، والقوي، والضعيف، 
وظاه�ر املذه�ب، وظاه�ر الرواي�ة، والرواي�ة الن�ادرة، كأصح�اب العق�ول املعتبة من 
املتأخري�ن، مثل صاحب »الكنز«، وصاحب »املخت�ار«، وصاحب »الوقاية«، وصاحب 

»املجمع«، وشأنم أن ال ينقلوا يف كتبهم األقوال املردودة والروايات الضعيفة.
والطبق�ة الس�ابعة: طبقة املقلدين الذي�ن ال يقدرون عىل ما ُذك�ر، وال يفرقون بني الغث 
والسمني، وال يميزون الشامل عن اليمني، بل جيمعون ما جيدون كحاطب الليل، فالويل 

هلم وملن قلدهم كل الويل«))(.
 : �ق

�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا
 

�ق
�ق �ق للمس�ق�ب ل�بس�ب وى �با

�ق ل�ب �بط ا وا
صب

)– عدم التقدم للعامل باالس�تفتاء إال بعد التأكد من علمه: ينبغي عىل املس�تفتي أن يسأل 
أه�ل العلم املعروفني بالدين وكامل الورع عن الفقيه العامل بالكتاب والس�نة، العارف بام 
فيه�ام، املطل�ع عىل م�ا حيتاج إليه يف فهمهام م�ن علوم العربية وأص�ول الفقه وغريمها من 
األدوات الت�ي يتمكن هبا من معرفة أسارمها حتى يدلوه عليه، ويرش�دوه إليه، فيس�أله 

))(  الطبقات السنية يف تراجم احلنفية )/ 33 وما بعدها.
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عن حادثته طالًبا منه أن يذكر له فيها ما يف كتاب اهلل س�بحانه، أو ما يف س�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص، 
فحينئذ يأخذ احلق من معدنه، ويستفيد احلكم من موضعه))(.

ج�اء يف روض�ة الناظر وجنة املناظر: »وال يس�تفتي العامي إال م�ن غلب عىل ظنه أنه من 
أه�ل االجتهاد بام يراه من انتصابه للفتيا بمش�هد من أعي�ان العلامء وأخذ الناس عنه وما 
يتلمحه من س�امت الدين والس�رت أو خيبه عدل عنه، فأما من عرف�ه باجلهل فال جيوز أن 

يقلده اتفاًقا«))(.
وق�ال الش�وكاين: »وق�د ذكر أهل األص�ول أنه يكف�ي العامي يف االس�تدالل عىل من له 
أهلية الفتوى بأن يرى الناس متفقني عىل س�ؤاله جمتمعني عىل الرجوع إليه، وال يس�تفتي 
من هو جمهول احلال، كام رصح به الغزايل واآلمدي وابن احلاجب، وُحِكَي يف املحصول 
االتف�اق عىل املنع، ورشط القايض إخبار من يوجب خبه العلم بكونه عال�اًم يف اجلملة، 
وال يكفي خب الواحد واالثنني، وخالفه غريه يف ذلك فاكتفوا بخب عدلني، وممن رصح 
بذلك صاحب البحر املحيط فقال: واش�رتاط تواتر اخلب بكونه جمتهًدا كام قاله األس�تاذ 
غري س�ديد، واش�رتط القايض ومجاعة من املحققني امتحانه باملس�ائل املتفرقة ومراجعته 
فيه�ا فإن أصاب يف اجل�واب غلب عىل ظنه كونه جمتهًدا، وذهب مجاعة من الش�افعية إىل 
أن�ا تكفي االس�تفاضة بني الناس، ق�ال ابن برهان يف الوجيز: قيل يق�ول له أجمتهد أنت 
وأقلدك؟ فإن أجابه قلده، قال: وهذا أصح املذاهب وجزم الشيخ أبو إسحاق الشريازي 

بأنه يكفيه خب العدل الواحد عن فقهه وأمانته؛ ألن طريقه طريق األخبار«)3(.
)- مراعاة حال املستفتي: ومراعاة حال املستفتي هلا حاالن: 

األول: أن يكون املفتي رفيًقا بمن حيتاج إىل الرفق. 
والثاين: التغليظ عىل من حيتاجه)4(. 

وفيام يأيت بيان هلذين احلالني: 
أواًل: الرف�ق بم�ن حيتاجه: ال ش�ك أن الرفق م�ا كان يف يشء إال زان�ه، وما نزع من يشء 

))(  أستاذنا الدكتور/ أمحد عيل طه ريان، ضوابط االجتهاد والفتوى، السابق، ص 93 وما بعدها. 
))(  روضة الناظر )/ 384.

)3(  إرشاد الفحول )/ )45.
)4(  التيسري يف الفتوى ضوابط وصور عملّية - هاين بن عبد اهلل بن حممد بن جبري، ص 7 وما بعدها.
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إال شانه كام قال النبي عليه الصالة والسالم، وروي عنه ملسو هيلع هللا ىلص أيضا أنه قال: ))إن اهلل رفيق 
حيب الرفق يف األمر كله(())(.

إال أن من املس�تفتني صنٌف حيتاج إىل الرفق والتس�هيل واملراعاة يف األس�لوب والعرض 
والرتغيب أكثر من س�واه بسبب وضعه؛ فالتيسري عليه يف اخلطاب وإبراز بعض جوانب 
مش�كلته وحلوهلا م�ع إمجال البيان يف جوان�ب أخرى رضوري له؛ وذل�ك كمن وقع يف 

معصية وندم وخيش اليأس فإنَّ التيسري عليه مطلوب.
ع�ن أيب ُهرْي�َرَة -ريض اهلل عن�ه- قال: ))بْينَ�اَم نْحُن جُلوٌس عنَْد النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص إْذ جاَءُه رُجٌل 
فقال: يا رُسوَل اهلل هَلْكُت! قال: ما لك؟ قال: وَقْعُت عىل اْمَرَأيت وأنا َصائٌم، فقال رسول 
؟  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: هل جَتُد رَقَبًة ُتْعتُقَها؟ قال: ال، قال: فَهْل َتْس�َتطيُع أْن تُصوَم ش�ْهَرْيِن ُمَتَتابَعنْيِ
قال: ال، فقال: فَهْل جَتُد إْطَعاَم ستِّنَي مْسِكينًا؟ قال: ال، قال: فَمَكَث النبي ملسو هيلع هللا ىلص فَبْينَا نْحُن 
�ائُل؟ فقال: أنا،  ع�ىل ذلك ُأيَت النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص بَعَرٍق فيه متٌْر -واْلَع�َرُق: امْلْكَتُل- قال: أْيَن السَّ
ْق بِه، فقال: الّرُجُل أَعىَل َأفَقَر منِّي يا رُسوَل اهلل؟ فَواهلل ما بني اَلَبَتيَها  قال: خذ هذا فَتَصدَّ
- َأهُل َبي�ٍت َأفَقُر من َأهِل َبيتِي، فَضِحَك النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص حتى بَدْت َأنَياُبُه، ثمَّ  َتنْيِ -يِري�ُد احلَرَّ

قال: َأطِعْمُه َأهَلَك(())(.
ق�ال ابن حجر يف الفوائد املس�تخرجة من احلدي�ث: »وفيه الرفق باملتعل�م، والتلطف يف 

التعليم، والتألف عىل الدين«)3(.
ثانًي�ا: التغلي�ظ عىل من حيتاجه: وذلك م�ن خالل تويفه والتغليظ علي�ه إذا رأى أنه من 
أصحاب التساهل والرتخص، كأن خيّوفه بعاقبة قد ال يعتقدها املفتي وال يرجحها زجًرا 
ل�ه ع�ن الوقوع فيها، كام لو أخبه بأن من أهل العلم من يكّفر من يفعل كذا، مع كونه ال 
يعتق�ده م�ن األعامل املكفرة مثاًل، أو يذكر له مس�اوئ أمر وينهاه ع�ن فعله دون أن يفتيه 
بتحريمه؛ يؤيد ذلك ما روي عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-: ))أن رجاًل س�أل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
عن املبارشة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه؛ فإذا الذي ناه شابٌّ والذي رخص له 

شيخ، وقال: إنَّ الشيخ يملك نفسه(()4(.

))(  صحيح البخاري 5/ )4)).
))(  صحيح البخاري )/ 684.

)3(  فتح الباري 4/ 04).
)4(  مسند اإلمام أمحد )/ 85)، جممع الزوائد 3/ 66). 
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وروي عن ابن عباس أنه سأله رجل عن توبة القاتل فقال: ال توبة له، وسأله آخر فقال: 
ل�ه توبة، فلام س�ئل قال: أم�ا األول فرأيت يف عينيه إرادة القتل فمنعت�ه، وأما الثاين فجاء 

مستكينًا فلم أقنطه من رمحة اهلل.))(.
3– مراعاة عرف املس�تفتي وحال جمتمعه: ينبغي عىل املفتي فضاًل عام تقدم مراعاة حال 
املستفتي وحال املجتمع الذي يفتي إليه؛ حتى ال يقع يف حماذير خطرية ومفاسد عظيمة. 
ْفِظ  قال ابن القيم: »ال جَيوُز له أن يفتي يف اإلقرار واأليامن َوالَوَصاَيا َوَغرْيَها ممَّا يَتَعلَُّق باللَّ
ب�اَم اعَت�اَدُه هو من َفهِم تْلَك األلفاظ دوَن أن َيْعرَف عْرَف أهله�ا َوامْلَتَكلِِّمنَي هبا َفَيْحمَلَها 
ع�ىل م�ا اْعَت�ادوُه َوَعَرف�وُه َوإْن كان خمَالًِف�ا حلََقاِئِقَها األصلي�ة؛ فَمَتى مل َيفَع�ْل ذلك ضلَّ 

.)((» وَأَضلَّ
4– احلل�م ع�ىل املس�تفتي إن كان ذا طيش ب�نّي وهوى جامح: ينبغي عىل املفتي أن يس�ع 
الناس بحلمه وعلمه متأسًيا يف ذلك برسول اهلل -عليه الصالة والسالم- والذي قال فيه 
لَِكۖ  واْ ِمنرۡ َحورۡ ا َغلِيَظ ٱلرَۡقلرِۡب َلنَفضُّ ۖ َولَورۡ ُكنَت َفظًّ ِ نِلَت لَُهمرۡ َةٖ ّمَِن ٱللَّ ربه: }فَبَِما رَحرۡ
 َ ِۚ إِنَّ ٱللَّ رۡ َعَ ٱللَّ َت َفَت��َوكَّ رِۖ فَإَِذا َعَزمرۡ مرۡ

َ فِررۡ لَُهمرۡ وََش��اوِررُۡهمرۡ ِف ٱلرۡ ��َتغرۡ ُف َعنرُۡهمرۡ َوٱسرۡ فَٱعرۡ
نَِي{)3(. رُۡمَتَوّكِ ُيِبُّ ٱل

�كينَُة ... َفَليَس  ق�ال ابن القيم: »م�ن الصفات التي يتصف هبا املفت�ي احللم الوقار َوالسَّ
َا كْس�َوُة عْلِمِه  �كينَِة َوالَوَقاِر َفإنَّ َصاحُب اْلعْلِم َواْلفْتَيا إىل يشء أحوج منه إىل احْلْلِم َوالسَّ
َومَجَال�ِه، وإذا فَقَدَها كان ِعْلمُه َكالَبَدِن اْلَعاري من الّلَباِس، وقال َبعُض الّس�َلِف: ما ُقِرَن 
يشء إىل يشء أحس�ن من عْلٍم إىل حْلم، والنَّاُس ها هنا َأرَبَعُة أقس�ام: َفِخَيارُهْم من أويت 

))(  صحيح البخاري 4/ 785).
))(  ويضي�ف اب�ن القي�م تتمة هلذا الضابط: »َفَلفُظ الّدينَاِر عنَْد َطائَفٍة اس�ٌم لَثاَمنَِيِة َدَراهَم، َوعنَْد َطائَفٍة اس�ٌم الْثنَْي َعرَش 
ا، َوالّدْرَهُم عنَْد َغالِب اْلباَلِد الَيْوَم اس�ٌم لِْلَمْغش�وِش، فإذا أَقرَّ له بَدَراِهَم أو حَلَف َليْعطَِينَُّه إّياَها أو أصدقها امَرَأًة مل  دْرمَهً
جَيْز لِْلمْفتِي واَل لْلَحاِكِم أْن يْلِزَمُه باخْلَالَِصِة، فَلْو كان يف بَلٍد إّناَم َيْعِرفوَن اخْلَالَصَة مل جَيْز له أْن يْلِزَم امْلْس�َتِحقَّ بِاملْغشوَش�ِة، 
ِة دوَن اْلعْتِق، فإذا  ِة يف اْلعفَّ يَّ ْم َلفَظ احْلرِّ َوَكَذل�َك يف َألَف�اِظ الّطاَلِق َوالَعَتاِق فَلْو جَرى عْرُف َأهِل بَلٍد أو طائفة يف اْس�تْعاَمهِلِ
َها مل ُيْعتْق بَذلَِك  �ِة مل خْيُطْر بَبالِِه غرْيُ ٌة َوَعاَدتُه اْس�تْعاَمُل ذلك يف اْلعفَّ ق�ال َأَحدُه�ْم عن مملوكه إّنُه حرٌّ أو عن َجارَيتِِه إّنَا حرَّ
قْطًعا، َوإْن كان الّلْفُظ رَصحًيا عنَْد من َألَف اْس�تْعاَمَلُه يف اْلعْتِق، َوَكَذلَك إذا جَرى ُعرُف َطائَفٍة يف الّطاَلِق بَلْفِظ التَّْس�ميِح 
ُه، فإذا قالت: اْس�مْح يل، فقال: س�َمْحُت لك، فَهَذا رَصي�ٌح يف الّطاَلِق عنَْدُهْم« إعالم  بَحْي�ُث ال َيْعرُفوَن هلََذا امْلْعنَى غرْيَ

املوقعني 4/ 8)).
)3(  سورة آل عمران، آية: 59). 
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ابُع: َعْكس�ُه،  ارُهْم م�ن َعِدَمُهاَم، الثَّالُث: من أويت عْلاًم باَل حْلم، الرَّ احْلْل�َم َواْلعْل�َم، َورِشَ
ع وَعَدم الّثَباِت،  َفاحْلْلُم زينَُة اْلعْلِم َوهَبَاؤُه َومَجَالُه، وضده الطَّيش َوالَعَجَلة َواحْلدة َوالتََّسّ
َفاحْلَلي�ُم ال َيْس�َتِفّزُه الَب�َدَواُت، واَل َيْس�َتِخّفُه الذيَن ال َيْعَلم�وَن، واَل يْقِلق�ُه َأهُل الطَّيِش 
�ِة َواجلَْه�ِل، بْل هو َوق�وٌر َثابٌت ذو أَناٍة َيْملُك َنفَس�ُه عنْ�َد وُروِد َأَوائِل األمور عليه  َواخْلفَّ
ْهَوِة،  ُه َدَواعي اْلغَضِب والشَّ واَل مَتِْلكُه أوائلها، َوماَلَحَظُتُه لْلَعَواِقِب مَتْنَعُه من أن َتْس�َتخفَّ
ُن من َتْثبيِت  ْل�ِم يَتَمكَّ اَلِح واْلَفَس�اِد، َوباحْلِ ِّ والصَّ َفباْلِعْل�ِم َتنَْكش�ُف له َمَواقُع اخْلرْيِ والرشَّ
َنْفس�ِه عنَْد اخْلرْيِ َفُيْؤثُرُه ويصب عليه َوعنَْد الرّشِّ َفَيْصُب عنه، َفاْلعْلُم يعرفه ُرْش�دُه، َواحْلْلُم 
ِّ ال صْبَ له عىل هذا واَل عن هذا رَأْيته،  ُيَثّبُتُه عليه، وإذا شْئَت أن تَرى َبصرًيا باخْلرَْيِ والرشَّ
وإذا شْئَت أن تَرى َصابًرا عىل امْلَشاقِّ ال َبصرَيَة له َرَأيَتُه، وإذا ِشئَت أن تَرى من ال َصَب له 
والبصرية َرَأيَتُه، وإذا ِشئَت أن تَرى بِصرًيا صابًِرا مل تَكْد، فإذا َرَأيَتُه فَقْد رأيت إماَم هًدى 

ِكينَُة ثَمَرُة احِلْلِم وَنتِيَجُتُه«))(. ا َفاسَتْمِسْك بَِغرِزِه، َوالَوَقاُر والسَّ حقًّ
5– مدى التزام املستفتي بفتوى املفتي: 

األص�ل أن�ه ال جيب عىل املس�تفتي العمل بق�ول املفتي ملجرد إفتائ�ه، ولكن قد جيب عىل 
املستفتي العمل بقول املفتي يف بعض األحوال منها ما يأيت: 

أ– أال جيد املستفتي إال مفتًيا واحًدا فيلزمه يف هذه احلالة العمل بقوله.
ب– أن يفتيه بقول جممع عليه، وذلك لعدم جواز خمالفة اإلمجاع.

ج– أن يكون من أفتاه هو األعلم األوثق.
د– إذا اس�تفتى املتنازعان يف حق فقيًها والتزما العمل بفتياه، فيجب عليهام يف هذه احلالة 
العم�ل ب�ام أفتامها، فل�و ارتفعا إىل قاض بعد ذل�ك فحكم بينهام بغري م�ا أفتامها به الفقيه 
لزمه�ام فتي�ا الفقيه يف الباط�ن، وحكم احلاكم يف الظاه�ر قاله الس�معاين، وقيل: يلزمهام 

حكم احلاكم يف الظاهر والباطن.
ه��- إذا اس�تفتى فقيًها فأفتاه فعمل بفتواه لزمه ذلك، فلو اس�تفتى آخ�ر فأفتاه بغري فتوى 
األول مل جيز له الرجوع إليه يف ذلك احلكم، نقل اإلمجاع عىل ذلك اهلندي وابن احلاجب))(.

))(  إعالم املوقعني 4/ 00).
))(  املوسوعة الفقهية الكويتية )3/ 49/ 50، وأيًضا البحر املحيط 6/ 5)3/ 6)3، رشح املنتهى 3/ 458. 
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ويرى البعض))(: أن املس�تفتي يلتزم بالعمل بالفتوى يف كل ما يقع له من حوادث مماثلة 
للواقعة األوىل حمل الفتوى ما دام قد عمل هبا بعد صدورها من املفتي، أما إذا مل يعمل هبا 
فال يطالب بااللتزام هبا فيام يقع من حوادث مماثلة للواقعة حمل الفتوى، وهذا ما صدر به 

مجع اجلوامع الكالم يف هذا املوضوع لكن ذكر بعد ذلك أقوااًل أمهها: 
أ– أنه يلزم بالعمل بالفتوى بمجرد سامعها.

ب– أنه يلزم بالعمل هبا بالرشوع يف العمل هبا.
ج– أنه يلتزم هبا إن وقع يف نفسه صحتها.

وق�د نق�ل عن التحرير االتفاق عىل عدم الرجوع عن العمل يف الواقعة التي قلد فيها، أما 
إذا وقع غريها فله أن يستفتي غريه لوقوع ذلك من زمن الصحابة إىل اآلن))(.

6- اطمئن�ان َقلب امُلْس�َتْفتِي قبل العمل بالفتوى: ينبغي عىل املس�تفتي أن يكون مطمئن 
القل�ب إىل الفت�وى التي صدرت إليه من املفتي، فإن تردد فيها، أو مل يطمئن إليها، وحاك 

يف صدره يشء بسببها فعليه أن يتوقف عن العمل هبا. 
ِد َفتَوى امُلْفتِ�ي إذا مل َتطَمِئنَّ َنفُس�ُه وَحاَك يف  ق�ال اب�ن القي�م: » ... ال جُيوُز الَعَم�ُل بُِمجرَّ
َد فيها لَِقولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: ))اس�َتْفِت َنفَس�َك وإِْن أفتاك الناس وأفتوك(()3(،  َصدِرِه من قُبولِِه وَتَردَّ
فَيِجُب عليه أن َيسَتْفتَِي َنفَسُه أواًل، وال ُتلُِّصُه َفتَوى امُلْفتِي من اهلل إذا كان َيعَلُم أن األَْمَر 
يف الَباطِ�ِن بِِخ�الِف ما أفتاه ك�ام ال َينَفُعُه قَضاُء الَقايِض له بِذلَِك ك�ام قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))من 
اَم أقطع له ِقطَعًة من ناٍر(()4(، َوامُلْفتِي َوالَقايِض  َقَضيُت له بيَِشٍء من حقِّ أخيه فاَل َيأُخُذُه فإِنَّ
َد فْتَوى اْلفِقيِه تبِيُح له ما س�َأَل عنه إذا كان يْعَلُم  يف هذا س�َواٌء، واَل يُظنُّ املْس�تْفتِي أن جُمرَّ
َد، أو ح�اك يف ص�ْدِرِه لِعْلِمِه بِاحْل�اِل يف اْلباطِِن،  أن اأْلْم�َر بِِخالفِ�ِه يف اْلباطِ�ِن س�َواٌء تَردَّ
أو لش�كه في�ه، أو جلهل�ه ب�ِه، أو لعلمه جْه�َل امْلْفتِي، أو حمابات�ه يف فْتَواُه، أو ع�دم تْقِييِدِه 
نِّة، وَغرْي ذلك  َخِص املخالَِفِة لِلسُّ يِل والرُّ �نَِّة، أو ألنه مْعُروٌف بِاْلفْتَوى بِاحْلِ بِاْلِكتاب والسُّ
من اأْلْسَباِب امْلانَِعِة من الثِّقِة بِفْتَواُه وُسُكوِن النّْفس إلْيَها، فإِْن كان عَدُم الثِّقِة والطَمْأنِينَِة 

))(  أستاذنا الدكتور/ أمحد عيل طه ريان. 
))(  أستاذنا الدكتور أمحد عيل طه ريان، ضوابط االجتهاد والفتوى، السابق، ص 07) وما بعدها. 

)3(  سنن الدارمي )/ 0)3، مسند اإلمام أمحد 4/ 8)).
)4(  رشح السنة 0)/ 3))، عون املعبود 9/ 363. 
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أِلْجِل املفتي يْسَأُل ثانًِيا وَثالًِثا حتى حْتُصَل له الطُّمأنِينَُة، فإِْن مل جِيْد فال ُيكلِّف اهلل نْفًسا إاّل 
ُوْسعَها، واْلَواِجُب تْقَوى اهلل بِحَسِب ااِلْستِطاَعِة«))(.

7– ع�دم التق�دم للعامل باالس�تفتاء إال بعد التأكد من علمه وعدالته: ينبغي عىل الس�ائل 
أن يس�تفتي من هو أهل للفتوى من العلامء الذين تتوافر فيهم رشوط اإلفتاء، وذلك بأن 
يس�أل عمن هو أهل لذلك، أو بأن يعلم عنه ذلك لشهرة، أو لرتدد الناس عليه يف الفتيا، 
ومن ثم فيجب عىل املس�تفتي أن يس�أل أهل العلم املعروفني بالدين وكامل الورع، العامل 
بالكت�اب والس�نة، العارف بام فيهام، املطلع عىل ما حيت�اج إليه يف فهمهام من علوم العربية 
وأص�ول الفق�ه وغريمها من األدوات الت�ي يتمكن هبا من معرفة أسارمه�ا، حتى يدلوه 
عليه ويرشدوه إليه فيسأله عن حادثته طالًبا منه أن يذكر له فيها ما يف كتاب اهلل سبحانه، 

أو ما يف سنة رسول ملسو هيلع هللا ىلص، فحينئذ يأخذ احلق من معدنه ويستفيد احلكم من موضعه))(.
وذك�ر احلاف�ظ أبو عمر بن عبد الب األندليس عن القاس�م بن حممد ب�ن أيب بكر الصديق 
-ريض اهلل عنهم- أنه جاءه رجل فسأله عن يشء فقال القاسم: ال أحسنه، فجعل الرجل 
يق�ول: إين وقف�ت إلي�ك ال أعرف غريك، فقال القاس�م: ال تنظر إىل ط�ول حليتي وكثرة 
الناس حويل، واهلل ما أحسنه، فقال شيخ من قريش جالس إىل جنبه: يا ابن أخي الزمها، 
فواهلل ما رأيتك يف جملس أنبل منك اليوم، فقال القاس�م: واهلل ألن يقطع لس�اين أحب إيلَّ 

من أن أتكلم بام ال علم يل به)3(.

))(  إعالم املوقعني 4/ 54).
))(  أستاذنا الدكتور أمحد عيل طه ريان، ضوابط االجتهاد والفتوى، السابق، ص 93 وما بعدها.

)3(  فتاوى ابن الصالح )/ ))، أدب املفتي واملستفتي )/ 78، إعالم املوقعني 4/ 8)).
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)– الدع�اء قب�ل الفت�وى: ينبغ�ي عىل املفتي قب�ل بيان فت�واه أن يكثر م�ن الدعاء يف كل 
ح�ال، وأن يس�تفتح فتواه بالدع�اء بطلب العلم والتوفيق للص�واب، روي عن مكحول 
ومال�ك -ريض اهلل عنه�ام- أنام كانا ال يفتيان حتى يقوال: ال حول وال قوة إال باهلل، قال 
الن�ووي: ونحن نس�تحب للمفتي ذل�ك مع غريه فليق�ل إذا أراد اإلفت�اء: أعوذ باهلل من 
الشيطان الرجيم، سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم، رب ارشح 
يل صدري ويس يل أمري واحلل عقدة من لس�اين يفقهوا قويل، ال حول وال قوة إال باهلل 

العيل العظيم))(.
)- مالحظة ما يرتتب عىل الفتوى من آثار: فإن املفتي مطلوب منه أن يالحظ ما يرتتب 
عىل فتواه، وال يس�وغ له أبًدا أن يفتي بام يكون س�بًبا لنرش فتنة، أو وقوع رضر عام، ولو 
كان رأيه رأًيا رشعيًّا؛ بل جيب عليه أن يسكت حتى حيني الوقت الذي يناسب بيان رأيه.
قال ابن تيمية: »عىل املفتي أن يمتنع عن الفتوى فيام ير باملس�لمني، ويثري الفتن بينهم، 
ول�ه أن يمتن�ع ع�ن الفت�وى إن كان قصد املس�تفتي كائنًا م�ن كان نرصة ه�واه بالفتوى، 
ولي�س قص�ده معرفة احلق واتباعه«))(، ومن ش�واهد هذا ما روته عائش�ة ريض اهلل عنها 
أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))لوال أن قومك حديثو عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوهبم هلدمت 

الكعبة وبنيتها عىل قواعد إبراهيم(()3(. 
فق�د ب�ني النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أن تغيريالكعب�ة مطلب رشع�ي، وقد ت�رك فعله ملا يرتت�ب عليه من 
مفاسد، وهذا الضابط مهم يف التيسري؛ فإن املفتي متى امتنع عن فتوى تسبب رضًرا فقد 

سلك سبيل التيسري عىل الناس)4(.
3– وسطية الفتوى: ويراد هبذا عدم التشديد عىل املكلفني وإيقاعهم يف حرج ومشقة، 
وهو ما يعب عنه أحياًنا بوسطية الفتوى، بحيث تتسم باالعتدال، دون إفراط، أو تفريط، 

))(  أدب املفتي واملستفتي )/ 40).
))(  جمموع الفتاوى 8)/ 98). 

)3(  رشح النووي عىل صحيح مسلم 9/ 90.
)4(  التيسري يف الفتوى ضوابط وصور عملّية - هاين بن عبد اهلل بن حممد بن جبري، ص 0) وما بعدها.
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ودون تشدد منفر، أو تساهل متحلل، فكالمها طرفا نقيض مذموم. 
ا للميش  قال الشاطبي رمحه اهلل: »فعىل هذا يكون امليل إىل الرخص يف الفتيا بإطالق مضادًّ
ع�ىل التوس�ط، كام أن امليل إىل التش�ديد مضاد ل�ه أيًضا، وربام فهم بع�ض الناس أن ترك 
الرتخص تش�ديد فال جيعل بينهام وس�ًطا، وهذا غلط، والوس�ط هو معظ�م الرشيعة وأم 

الكتاب، ومن تأمل موارد األحكام باالستقراء التام عرف ذلك«))(.
وإن�ام املراد التيس�ري ع�ىل املكلفني وفًقا لقواع�د وأصول الرشع بأدلته، فه�ذا من مقاصد 
ال�رشع قال تعاىل: }َوَما َجَعَل َعلَيرُۡكمرۡ ِف ٱدّلِيِن ِمنرۡ َحَرٖج{))(، وقال تعاىل: }ُيرِيُد 
{)3(، وعن عائش�ة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنا قالت:  َ َ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱلرُۡعسرۡ ُ بُِك��ُم ٱلرُۡيسرۡ ٱللَّ
))ما ُخريِّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني أمرين إال أخذ أيسمها، ما مل يكن إثاًم، فإن كان إثاًم كان أبعد 

الناس منه، وما انتقم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لنفس�ه إال أن تنتهك حرمة اهلل عز وجل(()4(، وعن 
أيب أمامة ريض اهلل عنه أن النبيملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إنام بعثت باحلنيفية السمحة(()5(.

وع�ن أيب موس�ى ريض اهلل عن�ه أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص بعث�ه ومع�اًذا إىل اليمن فق�ال: ))يسا وال 
تع�سا وبرشا وال تنفرا وتطاوع�ا وال تتلفا(()6(، وعن أيب هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إن 
الدين يس، ولن يش�اد الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا وأبرشوا واستعينوا بالغدوة 
والروح�ة ويشء م�ن الدجلة(()7(، وعن عائش�ة ريض اهلل عنها أن النب�يملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إن اهلل 

رشع الدين فجعله سهاًل سمًحا واسًعا ومل جيعله ضيًقا(()8(.
ولك�ن ه�ل يعني ذلك رفع كل حرج وكل مش�قة؟ أم ماذا؟ هذا يدعون�ا إىل بيان ضابط 

احلرج املرفوع عن هذه األمة.

))(  املوافقات 4/ 59). 
))(  سورة احلج، آية: 78.

)3(  سورة البقرة، آية: 85).
)4(  صحيح مسلم 4/ 3)8)، البخاري 3/ 306).

)5(  جممع الزوائد 4/ )30، قال: وهو ضعيف. مسند اإلمام أمحد 5/ 66).
)6(  صحيح مسلم 3/ 359).
)7(  صحيح البخاري )/ 3).

)8(  مسند اإلمام أمحد 6/ 6))، جممع الزوائد )/ )7) قال: وفيه حسني بن قيس امللقب بحنش وهو مرتوك احلديث.
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املشقة أو احلرج نوعان: 
األول: نوع معتاد جرت العادة بني الناس حتمله؛ وذلك كاملشقة احلاصلة بالصوم واحلج 
والزكاة وس�ائر التكاليف فإنا مش�قات يمكن احتامهلا ويمكن االس�تمرار عليها، وهذا 

النوع من املشقة التكليف به واقع.
والثاين: نوع غري معتاد وال حتتمله النفس إال ببذل أقىص الطاقة، وال يمكن املداومة عليه 
إال بتل�ف يف النفس أو املال، أو العجز املطلق يف األداء، وهذا النوع من املش�قة التكليف 

به غري واقع رشًعا لتباينه مع مقاصد الرشيعة))(.
قال اإلمام الشاطبي: فإنه ال ينازع يف أن الشارع قاصد للتكليف بام يلزم فيه كلفة ومشقة 
ما، ولكن ال تس�مى يف العادة املس�تمرة مشقة، كام ال يسمى يف العادة مشقة طلب املعاش 
بالتح�رف وس�ائر الصنائ�ع؛ ألنه ممكن معت�اد ال يقطع ما في�ه من الكلفة ع�ن العمل يف 
الغال�ب املعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون املنقطع عنه كس�الن، ويذمونه 
بذلك، فكذلك املعتاد يف التكاليف، وإىل هذا املعنى يرجع الفرق بني املش�قة التي ال تعد 
مشقة عادة، والتي تعد مشقة، وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إىل االنقطاع عنه 
أو عن بعضه، وإىل وقوع خلل يف صاحبه يف نفسه، أو ماله، أو حال من أحواله، فاملشقة 

هنا خارجة عن املعتاد«))(.
مقصود الش�ارع من التيس�ري ورفع احلرج ترجع احلكمة من رفع احلرج عن املكلفني إىل 

أمرين كام قال الشاطبي: 
األم�ر األول: اخلوف من االنقطاع من الطريق وبغض العبادة وكراهة التكليف، وينتظم 
حتت هذا املعنى اخلوف من إدخال الفساد عليه يف جسمه أو عقله أو ماله أو حاله ... فإن 
اهلل وضع هذه الرشيعة املباركة حنيفية سمحة سهلة حفظ فيها عىل اخللق قلوهبم وحببها 
هل�م بذل�ك، فلو عملوا عىل خالف الس�امح والس�هولة لدخل عليهم فيام كلف�وا به ما ال 
ِۚ لَورۡ يُِطيُعُكمرۡ  نَّ فِيُكمرۡ رَُسوَل ٱللَّ

َ
لَُمٓواْ أ تلص به أعامهلم أال ترى إىل قوله تعاىل: }َوٱعرۡ

))(  قواعد األحكام للعز بن عبد الس�الم )/ 6 وما بعدها، أس�تاذنا الدكتور/ مصباح املتويل الس�يد محاد، االس�تطاعة 
وأثره�ا يف التكاليف الرشعية ص )8/ 84، رس�الة ماجس�تري مقدم�ة إىل كلية الرشيعة والقان�ون بالقاهرة )40) ه�/ 

)98) م، د/ حممد البنهاوي، تاريخ الترشيع اإلسالمي، ص 0))/ ))).
))(  املوافقات )/ 3)).
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هَ  يَمَٰن َوَزيََّنُهۥ ِف قُلُوبُِكمرۡ َوَكرَّ ِ
َ َحبََّب إَِلرُۡكُم ٱلرۡ رِ لََعنِتُّمرۡ َوَلِٰكنَّ ٱللَّ مرۡ

َ ِف َكثِيٖ ّمَِن ٱلرۡ
{))(، فقد أخبت اآلية أن اهلل حبب إلينا اإليامن  َياَنۚ َر َوٱلرُۡفُس��وَق َوٱلرۡعِصرۡ إَِلرُۡكُم ٱلرُۡكفرۡ

بتيسريه وتسهيله وزينه يف قلوبنا بذلك وبالوعد الصادق باجلزاء عليه))(.
األم�ر الثاين: خوف التقصري عن�د مزامحة الوظائف املتعلقة بالعب�د املختلفة األنواع مثل 
قيامه عىل أهله وولده إىل تكاليف ُأخر تأيت يف الطريق، فربام كان التوغل يف بعض األعامل 

شاغاًل عنها وقاطًعا باملكلف دونا)3(.
قال الش�اطبي)4(: »والرب الثاين: شأنه أن ال يدخل عليه ذلك امللل وال الكسل لوازع 
هو أشد من املشقة، أو حاد يسهل به الصعب، أو ملا له يف العمل من املحبة، وملا حصل له 
في�ه م�ن اللذة حتى خف عليه ما ثقل عىل غريه ... بل يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه 
نوًرا وراحة، أو حيفظ عن تأثري ذلك املش�وش يف العمل بالنس�بة إليه أو إىل غريه كام جاء 

يف احلديث: ))أرحنا هبا يا بالل(()5(«.
وبناء عىل ما تقدم فإن عىل املفتي أن يالحظ كل ما س�بق وهو يفتي الناس ويوقع عن اهلل 
س�بحانه وتعاىل يف األحكام، فطاملا وجد التيسري بدليله وأصله املعتب رشًعا فعليه املصري 
إليه ومحل الناس عليه؛ حتى ال يوقع الناس يف حرج ومشقة رفعها عنهم الشارع احلكيم.

حكم االحتياط واخلروج من اخلالف :
بع�ض املفتني جينح أحياًنا إىل احلكم بكراهة عمل معني يرجح الفقهاء إباحته وذلك عىل 
س�بيل االحتياط، أو خروجا من اخلالف، فيغلبون جانب املنع دائاًم، وهذا املس�لك وإن 
كان ال غبار عليه إذا التزمه ش�خص يف خاصة نفس�ه طلًبا للتورع، وابتغاء للزهد، فإنه ال 
يس�وغ ملن عرف الرتجيح واس�تبان له وج�ه الصواب أن يغري احلك�م الرشعي ويفتي به 
ا إذا  الناس اس�تناًدا لقاع�دة اخلروج من اخلالف، وإنام يعمل املفتي هب�ذه القاعدة مضطرًّ

))(  سورة احلجرات، من اآلية: 7.
))(  املوافقات )/ 36)، 37).
)3(  املوافقات )/ 36) : 39).
)4(  املوافقات )/ 36) : 39).

)5(  ع�ون املعب�ود 3/ 5))، جمم�ع الزوائد )/ 45) قال: وفي�ه أبو محزة الثاميل وهو ضعيف واهي احلديث، س�نن أيب 
داود 4/ 96).
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تعّذر عليه الرتجيح العلمي))(.
قال الشيخ حممد بن صالح العثيمني رمحه اهلل: »التعليل باخلالف ال يصح؛ ألننا لو قلنا به 
لكرهنا مسائل كثرية يف أبواب العلم لكثرة اخلالف يف املسائل العلمية، وهذا ال يستقيم؛ 
فالتعلي�ل باخل�الف ليس عل�ة رشعية، وال يقب�ل التعليل بقولك: خروًج�ا من اخلالف؛ 
ألن التعلي�ل باخل�روج من اخلالف هو التعليل باخلالف، واألح�كام ال تثبت إال بدليل، 
ومراعاة اخلالف ليس�ت دلي�اًل رشعيًّا تثبت به األحكام«))( إىل أن ق�ال: »الكراهة حكٌم 
رشعي يفتقر إىل دليل، وكيف نقول لعباد اهلل إنه يكره لكم وليس عندنا دليل من الرشع؟ 
ولذل�ك جي�ب أن نعرف أن من�ع العباد مما مل ي�دل الرشع عىل منع�ه، كالرتخيص هلم فيام 
رِۡس��نَُتُكُم  ل

َ
دل الرشع عىل منعه؛ ألن اهلل جعلهام س�واء فقال: }َوَل َتُقولُواْ لَِما تَِصُف أ

ٱلرَۡكِذَب َهَٰذا َحَلٰٞل َوَهَٰذا َحَرامٞ{)3(، بل قد يقول قائل: إن حتريم احلالل أشد من حتليل 
احلرام؛ ألن األصل احلل، واهلل عز وجل حيب التيسري عىل عباده«)4(.

4– مستند الفتوى: ال بد أن يتم تأصيل الفتوى عىل دليل رشعي معتب من كتاب أو سنة 
أو إمج�اع أو قياس حتى تكون الفتوى صحيحة، ومن ث�م فإذا وجد املفتي للفتوى دلياًل 
من الكتاب أو الس�نة أو اإلمجاع مل جيز له أن يتجاوزه إىل غريه، فإن مل يكن عمل بمقتىض 
القي�اس، بحي�ث يلح�ق ما ال نص فيه عىل ما في�ه نص الحتاد العلة بينه�ام، بحيث جيتهد 
رأيه دون تقصري، روي عن الضحاك الضبي قال: لقي ابُن عمر جابَر بَن زيد يف الطواف 
فقال: يا جابر إنك من فقهاء أهل البرصة، وإنك ستستفتى، فال تفتني إال بقرآن ناطق أو 

سنة ماضية، فإنك إن فعلت غري ذلك فقد هلكت وأهلكت)5(.
قال ابن القيم وهو حيكي أصول الفتوى عن اإلمام أمحد: »فإذا وَجَد النّصَّ َأفَتى بِموَجبِِه، 

ومل َيْلَتفْت إىل ما خاَلَفُه، واَل من خاَلَفُه َكائنًا من كان«)6(.

))(  د/ هاين بن عبد اهلل بن حممد بن جبري، التيسري يف الفتوى ضوابط وصور عملّية، ص 5 وما بعدها.
))(  الرشح املمتع عىل زاد املستقنع )/ 5). 

)3(  سورة النحل، آية: 6)).
)4(  الرشح املمتع عىل زاد املستقنع )/ 5).

)5(  حلية األولياء 3/ 86، الفقيه واملتفقه )/ 344.
)6(  إعالم املوقعني )/ 9) قال ابن القيم: »وهلذا مل َيْلَتفْت -أي اإلمام أمحد- إىل خاَلِف عَمَر يف املْبتوَتِة حَلِديِث َفاطَمَة 
ِر بن َياٍس، واَل خاَلفِه يف اْس�تَداَمِة امْلْح�ِرِم الّطيَب الذي تَطيََّب  بن�ت َقي�ٍس، واَل إىل خالف�ه يف التََّيّمِم لِْلجنُِب حلَِديِث عامَّ
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وقال العالمة الش�نقيطي يف أضواء البيان: »ومما ال ش�ك فيه أن األئمة األربعة رمحهم اهلل 
نوا عن تقليدهم يف كل ما خالف كتاًبا أو س�نة كام نقله عنهم أصحاهبم كام هو مقرر يف 
كتب احلنفية عن أيب حنيفة، وكتب الش�افعية عن الش�افعي القائل: إذا صح احلديث فهو 
مذهبي، وكتب املالكية واحلنابلة عن مالك وأمحد رمحهم اهلل مجيًعا، وكذلك كان غريهم 
من أفاضل العلامء يمنعون من تقليدهم فيام مل يوافق الكتاب والس�نة، وقد يتحفظون منه 

وال يرضون«))(. 
وقال النووي: »صح عن الشافعى أنه قال: إذا كان حديث النبى ملسو هيلع هللا ىلص خالف قويل فاعملوا 

باحلديث ودعوا قويل، وىف رواية: فهو مذهبي«))(. 
وق�ال ابن عابدين احلنفي: »ما صح فيه اخلب ب�ال معارض فهو مذهب للمجتهد، وإن مل 
ين�ص عليه مل�ا قدمناه يف اخلطبة عن احلافظ ابن عبد الب والعارف الش�عراين عن كل من 

األئمة األربعة أنه قال: إذا صح احلديث فهو مذهبي«)3(.
وقال اإلمام الشافعي يف الرسالة: »حيكم بالكتاب والسنة املجتمع عليها التي ال اختالف 
فيه�ا فنقول: هلذا حكمن�ا باحلق يف الظاهر والباطن، وحيكم بالس�نة قد رويت من طريق 
االنف�راد ال جيتم�ع الناس عليها فنق�ول: حكمنا باحلق يف الظاهر؛ ألن�ه قد يمكن الغلط 
فيم�ن روى احلديث، ونحكم باإلمجاع، ث�م القياس وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة 
رضورة؛ ألن�ه ال حي�ل القي�اس واخلب موج�ود، كام يك�ون التيمم طهارة يف الس�فر عند 

اإلعواز من املاء، وال يكون طهارة إذا وجد املاء، إنام يكون طهارة يف اإلعواز«)4(.
أما عند طروء نازلة جديدة من النوازل التي ال يضبطها نص جزئي تفصييل من نصوص 

ِة َأَحاديِث  ِة حديث َعائَش�َة يف ذلك، واَل خاَلفِِه يف َمن�ِع امْلْفِرِد َواْلَقارِن من الَفْس�ِخ إىل التََّمّتِع لِصحَّ ب�ِه قب�ل إْحَرامِه لِصحَّ
ِة  الَفْس�ِخ، َوَكَذل�َك مل َيْلَتف�ْت إىل َقوِل َع�يلٍّ َوعْثاَمَن َوَطلَحَة َوَأيب َأّيوَب َوأيَبُّ بن َكعٍب يف ترك اْلغْس�ِل من اإْلْكَس�اِل لِصحَّ
َة  حديث َعائَش�َة أنا َفَعَلتُه هَي َوَرس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفاغَتَساَل، ومل َيْلَتفْت إىل َقوِل ابن عبَّاٍس َوإْحَدى الّرَواَيَتنْيِ عن َعيلٍّ أنَّ عدَّ
ِة حديث س�َبْيَعَة اأْلَْس�َلميَِّة، ومل َيْلَتفْت إىل قْوِل ُمعاٍذ َوُمَعاوَيَة يف َتْوريِث املْس�لِم  املتوىف عنها احْلَامُل َأقىَص األََجَلنْيِ لِصحَّ
ِة احلديث بِخاَلفِِه،  ِف لِصحَّ �ِة احلديث املانِع من الّتَواُرِث بْينَُهاَم، ومل َيْلَتفْت إىل قْوِل ابن عبَّ�اٍس يف الرّصْ م�ن اْلَكافِر لِصحَّ

واَل إىل َقْولِه بإَِباَحِة حلُوِم احلُُمِر َكَذلَك« إعالم املوقعني )/ 9).
))(  أضواء البيان 7/ 347.

))(  رشح النووي عىل صحيح مسلم، 4)/ 55.
)3(  حاشية ابن عابدين )/ 385.

)4(  الرسالة )/ 599.
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الرشيعة فيمكن للمفتي أن يتعرف حكمها بأحد طريقني: 
األول: تريج الفروع عىل األصول بحيث خيرج الفقيه أو املفتي املسألة أو النازلة اجلديدة 
وفًق�ا ألصول املذه�ب وقواعده، أو بطريق تريج الفروع عىل الفروع بأن حيمل املس�ألة 
املراد بحثها عىل مس�ألة مش�اهبة هل�ا أو قريبة منها ن�ص عليها أهل العل�م، وحيمل حكم 

املسألة القديمة عىل النازلة اجلديدة حمل البحث.
الطري�ق الثاين: احلكم عىل الواقعة اجلديدة وتأصيلها م�ن خالل القواعد العامة يف الفقه 
اإلس�المي، بحي�ث تلح�ق النازلة اجلدي�دة وتؤصل وفًق�ا ملقاصد الرشيعة اإلس�المية، 
وقواعده�ا الكلية العامة، وهبذا يكش�ف املفتي عن حكم اهلل س�بحانه وتع�اىل يف النازلة 

املعروضة أمامه))(.
5– اس�تعامل ألفاظ النصوص الرشعية ما أمكن: جيدر باملفتي استعامل ألفاظ النصوص 
الرشعية ما أمكن، متى كانت النصوص واضحة جلية يف داللتها عىل األحكام الرشعية؛ 

ألن يف هذا ربًطا للحكم الرشعي بدليله.
ُن احلُْكَم  ق�ال ابن القي�م: »َينَبِغ�ي لِلُمْفتِي أن ُيفتِ�َي بَِلفِظ النّصِّ َمه�اَم أمكنه، فإن�ه يَتَضمَّ
ٌن لِلّدلِيِل عليه يف أحسن  ، فُهَو ُحكٌم َمضُموٌن له الّصَواُب، ُمتَضمِّ لِيَل مع الَبَياِن الّتامِّ والدَّ
ِ ليس كَذلِ�َك، وقد كان الّصَحاَب�ُة والتَّابُِع�وَن واألئمة اّلِذيَن  بَي�اٍن، َوَق�وُل الَفِقي�ِه امل�َُعنيَّ
ي، حتى خَلَفْت من َبعِدِهْم خُلوٌف رِغُبوا  وَن ذلك غاَيَة الّتَحرِّ سَلُكوا عىل ِمنَهاِجِهْم َيَتَحرَّ
وا هلم َألَفاًظا غري ألفاظ النُّصوِص، َفَأوَجَب ذلك َهجَر النُّصوِص،  عن النُّصوِص، َواشَتقُّ
لِيِل، َوُحسِن الَبَياِن،  َوَمعُلوٌم أن تِلَك األلفاظ ال تِفي باِم تِفي بِه النُّصوُص من احلُْكِم والدَّ
�َد م�ن ِهجَراِن ألفاظ النُّص�وِص واإلقبال عىل األلفاظ احلادث�ة َوَتعِليِق األحكام هبا  فَتَولَّ
ٌة بِريَئٌة من اخلََطأِ  عىل األمة من الَفَساِد ما ال َيعَلُمُه إاّل اهلل، َفَألَفاُظ النُّصوِص ِعصَمٌة وُحجَّ
والتَّنَاُق�ِض َوالتَّعِقيِد َوااِلضطَِراِب، ومَلَّا كانت هَي ِعصَمة ُعهَدِة الّصَحاَبِة وأصوهلم التي 
إليها يْرِجُعوَن كانت عُلوُمُهْم أصح من عُلوِم من بْعَدُهْم، وَخَطُؤُهْم فِيام اْختَلُفوا فيه أَقلَّ 
ا، ومَلَّا اْستْحَكَم  من خَطأِ من بْعَدُهْم، ثمَّ الّتابُِعوَن بِالنِّْسبِة إىل من بْعَدُهْم كَذلَِك وَهُلمَّ جرًّ
ِهْجراُن النُّصوِص عنَْد أكثر أهل اأْلْهَواِء واْلبَِدِع، كانت عُلوُمُهْم يف مَساِئِلِهْم وأدلتهم يف 

))(  الفتوى، أمهيتها، ضوابطها، آثارها، السابق، ص 37).
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غاَيِة اْلفَساِد وااِلْضطَِراِب والتَّنَاُقِض«))(.
6– الوض�وح وع�دم الرتدد: ينبغي عىل املفتي أال يوقع املس�تفتي يف حرية، وطريق ذلك 
اجل�زم باجل�واب إن علم رجحانه، يق�ول ابن الصالح: »إذا اقت�رص يف جوابه عىل حكاية 
اخل�الف بأن ق�ال فيها قوالن أو وجهان أو نحو ذلك من غ�ري أن يبني األرجح فحاصل 
أمره أنه مل يفت بيشء«))(، وملا كانت الفتوى بياًنا وكشًفا عن حكم اهلل عز وجل يف املسألة 
املعروضة عليه، فينبغي أن تكون واضحة ال لبس فيها وال غموض، بحيث ال يس�تعمل 
فيه�ا األلفاظ الغامضة، واملصطلح�ات الغريبة، والكالم املجمل، واملش�رتك، الذي من 

شأنه أن يوقع السائل يف حرية)3(.
ِة، بْل  ويُج َوَتْيرُي الّساِئِل، َوإِلَقاُؤُه يف اإلشكال َواحلَرْيَ ْ قال ابن القيم: »ال جُيوُز لْلُمْفتِي الرتَّ
نًا لَِفصِل اخِلَطاِب، كافًِيا يف حُصوِل امَلْقُصوِد ال  َ بَياًنا مِزياًل لإِِلْشَكاِل، ُمتَضمِّ عليه أن ُيبنيِّ
ُم  حَيَتاُج معه إىل َغرِيِه، واَل يُكوُن َكال�ُمْفتِي الذي سِئَل عن َمسَأَلٍة يف امل�ََواِريِث فقال: ُيقسَّ
بني الَوَرَثِة عىل فَراِئِض اهلل عز وجل، وَكَتَبُه ُفالٌن، وُسِئَل آخر عن صاَلِة الُكُسوِف فقال: 
تصيل عىل حديث عاِئَشَة، وإن كان هذا أعلم من األول، وُسِئَل آخر عن َمسَأَلٍة من الّزَكاِة 
ُه، وأما غريهم فُيْخِرُج اْلقْدَر اْلواِجَب عليه، أو  فق�ال: أما أهل اإليثار فُيْخِرُجوَن امْلاَل ُكلَّ

كام قال، وُسِئَل آخر عن مسألة فقال: فيها قوالن ومل يِزْد«)4(.
7– التفصيل فيام حيتاج إىل تفصيل: ينبغي للمفتي إذا كان يف املسألة تفصيل، أن يستفصل 
ا، فيك�ون جوابه عن أمر حم�دد، وهذا أوىل  الس�ائل ليص�ل إىل حتدي�د الواقعة حتدي�ًدا تامًّ
وأس�لم، وإن عل�م أي األقس�ام هو الواق�ع فله أن يقت�رص عىل جواب ذلك القس�م، ثم 
يقول: هذا إن كان األمر كذا، وله أن يفصل األقس�ام يف جوابه، ويذكر حكم كل قس�م، 
ولكن ال حيسن هذا إال إذا كان املستفتي غائًبا، ومل يمكن معرفة صفة الواقع، فيجتهد يف 

بيان األقسام، وحكم كل قسم لئال يفهم جوابه عىل غري ما يريد)5(.
))(  إعالم املوقعني 4/ 70)، إيقاظ اهلمم )/ 65)، قواعد التحديث )/ )8).

))(  فتاوى ابن الصالح جزء ) صفحة 68، وقال النووي: »إذا اقترص يف جوابه عىل حكاية اخلالف بأن قال فيها قوالن 
أو وجهان أو نحو ذلك من غري أن يبني األرجح فحاصل أمره أنه مل يفت بيشء«، أدب املفتي واملستفتي )/ 30).

)3(  الفتوى، أمهيتها، ضوابطها، آثارها، السابق، ص 338 وما بعدها.
)4(  إعالم املوقعني 4/ 77).

)5(  املوسوعة الفقهية الكويتية )3/ 40.
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ق�ال اب�ن الصالح: »إذا كانت املس�ألة فيها تفصيل مل يطلق اجل�واب، فإنه خطأ، ثم له أن 
يس�تفصل السائل إن حر، ويقيد الس�ؤال يف رقعة االستفتاء، ثم جييب عنه، وهذا أوىل 
وكثرًيا ما نتحراه نحن ونفعله، وله أن يقترص عىل جواب أحد األقسام، إذا علم أنه الواقع 
للس�ائل، ولك�ن تقول هذا إذا كان كذا وك�ذا، وله أن يفصل األقس�ام يف جوابه، ويذكر 
حكم كل قس�م، وهذا قد كرهه أبو احلس�ني القابيس من أئمة املالكية، وقال: هذا ذريعة 
إىل تعليم الناس الفجور، ونحن نكرهه أيًضا ملا ذكره من أنه يفتح للخصوم باب التمحل 
واالحتيال الباطل، وألن ازدحام األقسام بأحكامها عىل فهم العامي يكاد يضيعه، وإذا مل 
جيد املفتي من يستفسه يف ذلك كان مدفوًعا إىل التفصيل، فليتثبت، وليجتهد يف استيفاء 

األقسام وأحكامها وحتريرها«))(.
َتاُج إَِلْيِه  8– اإلجياز يف موضعه: َينَْبِغي َأْن َتُكوَن اْلُفْتَيا بَِكالٍم ُموَجٍز َواِضح ُمْس�َتْوٍف ملَِا حَيْ
ِديٍد، ال  املْس�َتْفتِي مِمَّا َيَتَعلَُّق بُِس�َؤالِِه، َوَيَتَجنَُّب اإلْطنَ�اَب فِياَم ال َأَثَر َلُه، ألن املَق�اَم َمَقاُم حَتْ

َمَقاُم َوْعٍظ َأْو َتْعِليٍم َأْو َتْصنِيٍف))(. 
قال ابن الصالح: »وإنام حيسن باملفتي االختصار الذي ال خيل بالبيان املشرتط عليه دون 
م�ا خيل ب�ه، فال يدع إطالة ال حيصل البي�ان بدونا، فإذا كانت فتياه في�ام يوجب القود أو 
الرج�م مثاًل فليذك�ر الرشوط التي يتوقف عليها القود والرجم، وإذا اس�تفتي فيمن قال 
ق�واًل يكف�ر به بأن قال: الصالة لعب، أو احلج عب�ث، أو نحو ذلك، فال يبادر بأن يقول: 
هذا حالل الدم، أو يقتل، بل يقول إذا ثبت عليه ذلك بالبينة أو اإلقرار استتابه السلطان، 
ف�إن تاب قبلت توبت�ه، وإن أرص ومل يتب قتل، وفعل به كذا وكذا، وبالغ يف تغليظ أمره، 
وإن كان ال�كالم الذي قاله حيتمل أم�وًرا ال يكفر ببعضها فال يطلق جوابه، وله أن يقول 

ليسأل عام أراد بقوله، فإن أراد كذا فاجلواب كذا، وإن أراد كذا فاحلكم فيه كذا«)3(.
ِة، َفَيْحُسُن  : إاِل يِف َناِزَلٍة َعظِيَمٍة َتَتَعلَُّق بُِوالِة األُموِر، َوهَلَا ِصَلٌة بِاملَصالِِح اْلَعامَّ وَقال اْلَقَرايِفُّ
 ، َكِم َواْلَعَواِقِب لَِيْحُصل ااِلْمتَِثال التَّامُّ اإلْطنَاُب بِاحْلَثِّ َواإليَضاِح َوااِلْستِْدالل، َوَبَياِن احْلِ
َوإِْن َكاَن لَِكالِم�ِه َقُبوٌل َوحَيْ�ِرُص النَّاُس َعىَل االطِّالِع َعَلْيِه، َفال َبْأَس بِاإلَطاَلِة َواْس�تِيَفاِء 

))(  فتاوى ابن الصالح )/ )7 وما بعدها، أدب املفتي واملستفتي )/ 35).
))(  املوسوعة الفقهية الكويتية )3/ )4.

)3(  فتاوى ابن الصالح )/ 77، أدب املفتي واملستفتي )/ 40).
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َجَوانِِب املْسأَلِة))(.
9– ترمج�ة الفت�وى: ال خالف بني الفقهاء في�ام أعلم يف جواز ترمجة الفت�وى إىل اللغات 
املختلف�ة لينتف�ع هبا املس�لمون يف مش�ارق األرض ومغارهبا، ال س�يام وأن م�ن آيات اهلل 
��َمَٰوِٰت  يف الك�ون أال يكون البرش عىل لس�ان واحد قال تعاىل: }َوِمنرۡ َءاَيٰتِهِۦ َخلرُۡق ٱلسَّ

ۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلِلرَۡعٰلِِمنَي{))(. لرَۡوٰنُِكمرۡ
َ
رِۡسنَتُِكمرۡ َوأ ل

َ
تَِلُٰف أ ۡرِض َوٱخرۡ

َ َوٱلرۡ
ولكن اختلف العلامء يف العدد املقبول لرتمجة الفتوى عىل رأيني: 

األول: وي�رى القائلون به أنه ُيكتفى لقبول ترمجة الفتوى العدل الواحد، وأصحاب هذا 
ال�رأي عللوا قوهلم: بأن الفتوى بيان وإخبار عن احلكم الرشعي، وكذلك الرتمجة إخبار 
وبي�ان عن املرتجم عنه فهي كالرواي�ة، فكام أن الرواية ُيكتفى فيها بقبول العدل الواحد، 

فكذا الرتمجة.
ال�رأي الث�اين: ويرى القائلون به أن ترمجة الفت�وى ال ُيكتفى فيها إال برتمجة عدلني اثنني، 
وعللوا قوهلم: بأنه يس�لك برتمجة الفتوى مسلك الش�هادة، فاملرتجم شاهد حال إخباره 

عن فتوى املفتي، فال بد فيها من اثنني)3(.
ويب�دو يل: أن األم�ر يف هذه األي�ام خمتلف عن ذي قب�ل، حيث توجد مراك�ز للرتمجة يف 
كل م�كان يف الدول، وهذه املراك�ز معتمدة من الدولة، وملا كان أمر الفتوى من اخلطورة 
بمكان ويمكن التحريف فيه بتبديل بعض الكلامت نفًيا أو إثباًتا، األمر الذي من شأنه أن 
يغري جوهر ومضمون احلكم الرشعي، ونظًرا الرتباط الفتوى بدين اهلل سبحانه وتعاىل، 
وسهولة استغالهلا بشكل يمكن أن ييسء إىل املفتي، أو العالقات بني الدول، فال بد حال 
ترمج�ة الفت�وى من وجود ترمجة معتمدة من أحد املراكز املعتم�دة داخل البالد، أو يوجد 

مركز للرتمجة يتبع دار اإلفتاء مبارشة، وهبذا يتم حل املشكلة عىل املستوى الرسمي.
أما عىل املستوى الفردي فيمكن االكتفاء برتمجة العدل الواحد اخلبري هبذا األمر إن اشتهر 

عنه هذا؛ ألن اخلطر ها هنا والرر أقل من األول. 

))(  املوسوعة الفقهية الكويتية )3/ )4.
))(  سورة الروم، آية: )).

)3(  الفتوى، أمهيتها، ضوابطها، آثارها، السابق، ص 364 وما بعدها. 
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نتائج البحث

بع�د التج�ول يف رياض بس�اتني الكت�ب الفقهي�ة للتعرف ع�ىل أمهية اإلفت�اء وضوابطه 
توصلت إىل النتائج اآلتية: 

أواًل: الفتوى هي بيان احلكم الرشعي عن دليل ملن سأل عنه، واملفتي هو املظهر لألحكام 
الرشعية ملن سأل عنها بدليل.

ثانًيا: تكمن أمهية اإلفتاء يف أن املفتي ُموقِّع عن اهلل س�بحانه وتعاىل، وقائم يف األمة مقام 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، فقد ت�وىل الفتوى احلق س�بحانه وتع�اىل، وتوالها النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يف حياته، ومن 
ث�م فاملفتي قائ�م يف األمة مقامهام يف إظهار وبيان األح�كام الرشعية للمكلفني؛ لذا حيرم 

التجرؤ عىل هذا املقام الرفيع بغري علم.
ثالًث�ا: يش�رتط فيمن يت�وىل منصب اإلفتاء أن يكون مس�لاًم، بالًغا، عاق�اًل، عداًل، بحيث 
يك�ون مبتعًدا عن ارت�كاب الكبائر، وغري مرص عىل ارتكاب الصغائ�ر، معروًفا بالورع، 
عال�اًم باألحكام الرشعية، من الكتاب، والس�نة، واإلمج�اع، والقياس، وغريها مما حيتاج 

إليه يف استنباط احلكم الرشعي من الدليل.
رابًع�ا: ينبغ�ي أن يك�ون املفتي أه�اًل للفت�وى، ذا ملكة فقهي�ة، يقدر هبا عىل اس�تخراج 
األح�كام الرشعي�ة م�ن مآخذه�ا، متيقًظا، عال��اًم بحيل الن�اس ودسائس�هم، بعيًدا عن 

الرتخص والتساهل يف إصدار الفتاوى.
خامًس�ا: عىل املستفتي أال يتقدم لس�ؤال أحد إال بعد التأكد من علمه، بحيث يغلب عىل 
ظنه أنه أهل للفتوى، بحيث يس�تفيض خبه ويش�تهر بالعلم بني الناس، ويراهم متفقني 
عىل سؤاله جمتمعني عىل الرجوع إليه، فإن مل يشتهر خبه، فإنه يكتفي بخب العدل الواحد 

عن علمه.
سادًس�ا: ينبغي عىل املفتي أن يراعي حال املس�تفتي بحيث يكون حلياًم، رفيًقا بمن حيتاج 
إىل الرفق من س�ائليه، وش�ديًدا بمن حيتاج إىل الش�دة منهم، مع مراعاة عرف املس�تفتي 

وظروف املجتمع الذي يفتي إليه. 
س�ابًعا: ال جيب عىل املس�تفتي العمل بفتوى املفتي بمجرد إفتائه، ما دام مل يعمل هبا، فإن 



127

حم  بد لحدتل  مع ود أهملا لء سلإ وىولفطأ 

عمل هبا لزمه ذلك يف كل ما يقع له من حوادث مماثلة هلا.
ثامنً�ا: ينبغ�ي للعمل بالفتوى اطمئنان قلب املس�تفتي إليها، فإن ت�ردد فيها، أو مل يطمئن 
إليها، وحاك يف صدره يشء بس�ببها، فعليه أن يتوقف عن العمل هبا، ويس�تفتي غريه من 

الفقهاء. 
تاس�ًعا: ينبغ�ي عىل املفتي أن يالح�ظ ما يرتتب عىل فتواه من آثار، فال يس�وغ له أن يفتي 
بام يكون س�بًبا لنرش فتنة، أو وقوع رضر عام، أو حدوث قتل بني املس�لمني، مثل فتاوى 

التكفري التي تستبيح الدماء واحلرمات.
ع�ارًشا: ينبغي أن تكون الفتوى واضحة ال إش�كال فيه�ا وال غموض، موجزة، مفصلة 
فيام حيتاج إىل تفصيل، متسمة باالعتدال والوسطية، بال إفراط وال تفريط، وبال حتلل من 
عرى الدين، أو تش�ديد ينفر املسلمني، وأن تستند فيام انتهت إليه إىل دليل رشعي معتب، 
م�ع مراعاة مقاصد الرشيعة وقواعدها الكلية يف النوازل اجلديدة، وغريها، وجيوز ترمجة 
الفت�وى إىل اللغ�ات األخرى من خ�الل مركز ترمجة معتمد يتبع الدول�ة، أو دار اإلفتاء، 
أما فتوى آحاد األفراد، َفُيكتفى فيها برتمجة العدل الواحد املشتهر باخلبة يف هذا املجال. 

واهلل املوفق واملستعان

د. عبداحلليم منصور

وكيل لكية الرشيعة والقانون بادلقهلية
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أهم املراجع الواردة يف البحث

أواًل: كتب اللغة: 
)- أساس البالغة، للزخمرشي، )/ 464، طبعة دار الفكر، 399)ه� - 979)م.

)- لس�ان الع�رب حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي امل�رصي، دار النرش: دار صادر - 
بريوت، الطبعة: األوىل.

3- خمت�ار الصحاح، حممد بن أيب بكر عبد الق�ادر الرازي، النارش، مكتبة لبنان نارشون، 
بريوت، 995)م.

4- معجم مقاييس اللغة، البن فارس، 4/ 474، طبعة دار اجليل، بريوت، حتقيق/ عبد 
السالم هارون، الطبعة الثانية 0)4)ه�. 

ثانًيا: كتب احلديث: 
5- س�نن الدارم�ي، عب�د اهلل بن عب�د الرمحن أب�و حممد الدارم�ي، دار الكت�اب العريب، 

بريوت، ط: األوىل، 407) ه�، حتقيق/ فؤاد أمحد زمريل.
6- سنن أيب داود، سليامن بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق: 

حممد حميي الدين عبد احلميد.
7 - رشح الن�ووي ع�ىل صحيح مس�لم، أب�و زكريا حييى ب�ن رشف الن�ووي، دار إحياء 

الرتاث العريب، بريوت، ط: الثانية، )39)ه�.
8– رشح الس�نة، للعالمة احلس�ني بن مس�عود البغوي، دار املكتب اإلسالمي، بريوت، 

ط: الثانية، 403)ه� / 983)م.
9 � صحي�ح اب�ن حب�ان، حممد ب�ن حبان بن أمح�د أبو حاتم التميمي البس�تي، مؤسس�ة 

الرسالة، بريوت، ط: الثانية، 4)4)ه� / 993)م، حتقيق/ شعيب األرناؤوط. 
0)- صحيح مس�لم، مس�لم بن احلجاج أبو احلس�ني القشريي النيس�ابوري، دار إحياء 

الرتاث العريب، بريوت، حتقيق/ حممد فؤاد عبد الباقي. 
))- صحي�ح البخاري، حممد بن إس�امعيل أبو عبد اهلل البخ�اري، دار ابن كثري، الياممة، 

بريوت، ط: الثالثة، 407)ه� / 987)م، حتقيق: د/ مصطفى ديبا.
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))- ع�ون املعب�ود، حممد ش�مس احلق العظيم آب�ادي أبو الطي�ب، دار الكتب العلمية، 
بريوت، ط: الثانية، 5)4)ه�.

3)– غريب احلديث، أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن عيل اجلوزي، النارش: 
دار الكتب العلمية، ط: األوىل، 405)ه� / 985)م.

4)– غري�ب احلدي�ث، ألمحد بن حممد بن إبراهي�م اخلطايب، النارش: جامع�ة أم القرى، 
)40)ه�.

5)- فتح الباري برشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العس�قالين 
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﷽�

توطئة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسولنا األمني، وعىل آله وأزواجه وصحبه 
ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد؛

فببال�غ السور والتقدير، تلقيت دعوة فضيلة أ.د. ش�وقي إبراهيم عالم، مفتي مجهورية 
م�رص العربية للمش�اركة يف أعامل املؤمت�ر العاملي »الفت�وى... إش�كاليات الواقع وآفاق 
املس�تقبل« ال�ذي س�يعقد، بإذن الل تع�اىل يف القاهرة خالل الفرتة م�ن )-3 ذي القعدة 

436)ه� - وفق 7)-8) آب )أغسطس( 5)0)م.
ويف هذا املقام يسعدين أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير لفضيلته عىل هذه الدعوة 
الكريم�ة، وأش�كر كذل�ك مجهورية مرص العربية ع�ىل وقوفها امل�رشف إىل جانب قضايا 
األمة الفكرية والسياسية، وبخاصة القضية الفلسطينية، والقلب منها القدس الرشيف.

وقد آثرت املش�اركة بورقة عمل عنوانا: »أمهية الفت�وى وضوابطها« ضمن حمور املؤمتر 
األول، وعنوانه: »اإلفتاء وأثره يف استقرار املجتمعات«.
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وإنني أنظر بأمل إىل هذا املؤمتر، الذي يكتس�ب مزي�ًدا من األمهية نظًرا للظروف العربية 
واإلس�المية الت�ي متر هب�ا أمتن�ا يف معظم بق�اع الدني�ا، والتي تتأث�ر فيها الفتوى ش�كاًل 
ومضموًنا وتؤثر كذلك، مما يستدعي البحث عن معايري حمددة للفتوى املقبولة، والتأكيد 
عىل ضوابطها وحماذير انفالهتا من عقاهلا، عسى أن يساعد العمل يف هذا اإلطار عىل نرش 

الوعي الديني السليم، وإطفاء نار الفتاوى الضالة واملضلة.
لُٓواْ  واهلل تع�اىل حي�ث املؤمنني عىل الرجوع يف الفتوى إىل أهل الذكر، فيقول تعاىل: }فَسرۡ َٔ
لَُموَن{))(، والرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص أخب ع�ن حال تردي األمة حني  رِ إِن ُكنُتمرۡ َل َتعرۡ

��َل ٱذّلِكرۡ هرۡ
َ
أ

اهلا، فقال: ))إِنَّ الل ال َيْقبُِض اْلِعْلَم اْنتَِزاًعا َينَْتِزُعُه ِمَن اْلِعَباِد، َوَلِكْن  يتوىل اإلفتاء فيها ُجهَّ
ااًل، َفُس�ِئُلوا  ََذ النَّاُس ُرُؤوًس�ا ُجهَّ َيْقبِ�ُض اْلِعْل�َم بَِقْبِض اْلُعَلاَمِء، َحتَّ�ى إَِذا مَلْ ُيْبِق َعاملًِا، اتَّ

َفَأْفَتْوا بَِغرْيِ ِعْلٍم، َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا(())(.
س�ائلني الل العيل القدير أن يوفق املش�اركني يف أعامل هذا املؤمت�ر إىل تبصري األمة بأمهية 
الفت�وى وضوابطها، وحتذيرها م�ن انحراف الفتوى وضالهل�ا، وأن جيزي القائمني عىل 
عقد هذا املؤمتر وتنظيمه خري اجلزاء، وصىل الل عىل رس�ولنا حممد، وعىل آله وأصحابه، 

ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

حممد أمحد حسني

املفيت العام للقدس وادليار الفلسطينية

رئيس جملس اإلفتاء األىلع

خطيب املسجد األقىص املبارك

))(  النحل: 43.
))(  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم.
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ملخص البحث

تتكون ورقة العمل هذه من مقدمة، وثالثة مباحث رئيس�ة، يتعلق أوهلا بمفهوم الفتوى 
يف اللغ�ة واالصط�الح، وحك�م الفتوى، واملبحث الث�اين يتعلق بوص�ف وظيفة املفتي، 
ومرشوعي�ة اخت�الف الفت�اوى، وتوصي�ات قرآني�ة خاصة ب�آداب االخت�الف، وأمهية 
الص�دق يف الفت�وى، وفظاعة إثم افرتاء الكذب عىل الل، والتحذير من خطورة انحراف 

الفتوى عن ضوابطها الرشعية.
ويشمل املبحث الثالث نامذج للفتاوى ذات الصلة باستقرار املجتمعات.

َقت إلي�ه ورقُة العمل ه�ذه وقوُفها عند مفهوم الفت�وى، وصفة املفتي،  وم�ن ب�ني ما تطرَّ
واخت�الف امُلفتِ�ني، فالفت�وى بمعناه�ا الرشعي تنبع م�ن اجته�اد يف دالالت النصوص 
الصحيحة عىل الوقائع واملس�ائل واحل�وادث، واملفتي برش يصيب وخيطئ، والذي يؤديه 
فهم�ه ل�يشء قد جيد خمالًف�ا له يف اليشء نفس�ه ودليله، ألس�باب خمتلفة، منه�ا: اختالف 
مس�تويات الفهم بني الناس، فال عجب وال غراب�ة أن نجد الناس قد اختلفوا يف الفتوى 
من�ذ زمن بعي�د، حتى يف عصور اخلري، وأقرهبا صلة وزمنًا بالرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص وكبار صحابته 
وخلفائ�ه الراش�دين، فقليلة هي املس�ائل الفقهية الت�ي حظيت بإمجاع أه�ل الفتوى عب 

التاريخ اإلسالمي.
ومجي�ل بامل�رء أن يطل�ع عىل ما ورد يف كتاب رف�ع املالم عن األئمة األع�الم البن تيمية، 
ليج�د مس�وغات حقيقية لوج�ود االخت�الف يف الفتوى واملس�ائل الفقهية ب�ني العلامء، 
ب�ل بني أئمته�م وخيارهم، حتى إن الصحاب�ة، ريض الل عنهم، اختلف�وا يف فهم بعض 

النصوص الرشعية والرسول ملسو هيلع هللا ىلص بني ظهرانيهم، وشواهد ذلك كثرية.
غ�ري أن االخت�الف يف الفت�وى ليس كله معت�ًبا يف مي�زان الرشع احلني�ف، فاالختالف 
من�ه املبر، ومنه الش�طط، فاملبر ما كان هدفه احلق، وغايت�ه الوصول إىل حقيقة احلكم، 

وسبيله قواعد االستنباط السليمة التي تكون وفق رشوط اإلفتاء الرشعي.
أم�ا ش�طط االختالف يف الفتوى فه�و األرعن الذي ينطل�ق من اهلوجائي�ة، دون أن يعتب 
لألصول الرشعية اعتبارها الالزم، وفق ميزان الرشع احلنيف، ومعايري الفتوى الصحيحة.
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من هنا تبز خطورة الش�طط يف الفتوى، وبخاصة يف زمن اخلالف احلاد بني أبناء األمة؛ 
ألن ش�ططها يزيد الرشخ اتس�اًعا واخلالف عمًقا بني أبناء املجتمعات املس�لمة، ويفرق 
شمل املسلمني، ويشتت أذهانم، وحيرف تفكريهم عن االهتامم بقضاياهم املصريية، إىل 

الرتكيز عىل سفاسف األمور وفروعها.
وحيث إن الفتوى تتعلق بتوجيه س�لوك من يؤمنون هبا، فإنا ذات أثر بالغ يف تأجيج نار 
ال�رصاع الذي يش�تعل يف أوس�اطهم، أو أن�ا يف املقابل تؤثر يف إطفاء ن�اره، إذا تضمنت 
مضام�ني إجيابية، وعرضت بأس�اليب مناس�بة، وهدف�ت إىل حتقيق غاي�ة اإلطفاء ضمن 
إطار التقيد بالثوابت الرشعية، واملبادئ الدينية السامية، وانطلقت من فهم ثاقب للعلوم 

الرشعية، ودراية مناسبة بالواقع املحيط بالناس الذين يفتى هلم.
وللن�اس -وبخاص�ة يف زمانن�ا هذا- مش�ارب جت�اه الفتوى، فهن�اك اجتاه هدف�ه معرفة 
احلقيق�ة والتوص�ل إىل احلك�م الرشع�ي الصحيح، وضابط�ه التقيد باألص�ول الرشعية 
اخلاصة بالفتوى، وعامده بذل اجلهد يف البحث عن إجابة السائلني، أو بيان حكم رشعي 
يف الواقعة أو املس�ألة موضوع الفتوى، ومرتكزه الدلي�ل الرشعي الصحيح، ثم القواعد 
السليمة يف استنباط احلكم الرشعي، وإصدار الفتاوى، إذ إن االقتصار عىل الوقوف عند 
الدلي�ل ال يكفي، إن مل ُتتبع الطريقة الصحيح�ة يف التعاطي معه، وهنالك الذين يبحثون 
عن الش�هرة والصيت أو االنتصار للمواقف املذهبية والش�خصية، فيلجئون إىل الفتوى 
الش�اذة، أو اآلراء املرجوح�ة، أو الفهم النابع من مؤثرات األه�واء، فيطلقون صيحات 
فاقعة من الفتاوى الغريبة، التي يف ناية املطاف تر اإلس�الم واملس�لمني، وتؤثر س�لًبا 

عىل الصالح العام، وتعطي صورة مشوهة عن احلنيفية السمحاء.
من هنا يرجى للمشاركة يف أعامل هذا املؤمتر أن تسهم يف جالء الصورة، وبعث إضاءات 

مرشقة يف جمال مراجعة إشكالية الفتوى وفتح آفاق سليمة هلا. 
وفق الل القائمني عىل س�ري أعامل هذا املؤمتر، ملا حيبه س�بحانه ويرضاه، وملا فيه خري أمتنا 

ووحدهتا وسلمها وأمنها وعاقبة أمرها.
واهلل من وراء القصد، واهلادي إىل سواء السبيل.
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مقدمة

روا يف ذلك مجلة أحكام تتصُّ هبا.  اعتنى الفقهاء بالفتوى اعتناًء بليًغا، وحرَّ
وألمهية الفتوى أدرج األصوليون مباحثها، وما يتعلق هبا يف مصنَّفات علم أصول الفقه، 
الذي ال بدَّ للمتفقه من دراسته، والتضلع من أصوله وفروعه، »فمن حرم األصول حرم 

الوصول«.
وك�ون الفتوى مدرج�ة عىل مباحث أصول الفقه فهذا بره�اُن أمهيتها يف نظر األصوليني 

والفقهاء.
ومن بليغ العناية بالفتوى أْن أفرد هلا العلامُء مصنفاٍت خاصة هبا، رشحوا فيها رشوطها، 

وآداهبا وأحكامها عىل وجه اإلمجال والتفصيل. 
وكلام مضت العصور نالت الفتوى عناية ورعاية من الفقهاء، عىل اعتبار الفتوى خالصة 

الفقه للمتفقه، وزبدة ِعلم الفقيه إىل السائل، وترمجان الِعلم للمتعلم.
؛ يدي السائلني،  يِّ لقد عرف تارخينا الفقهي الزاهر للفتوى منزلتها، فهي كالكوكب الُدرِّ
ويرشد احليارى. وكم من فتوى لسلفنا الصالح ردَّدت األجيال صداها، وما زالت تذكر 

لقوة أدلتها وأثرها البليغ يف احلياة العامة.
وس�رًيا عىل طريق الس�لف الصالح من علامء أمتنا كان لزاًما علينا أن نجلَّ الفتوى، وأن 
نتذاك�ر مع فقهاء العرص منزل�ة الفتوى، وهم أهلها، وأن ندع�و طالب العلم يف عرصنا 

احلارض إىل التبرصُّ بالفتوى فهاًم، وحكاًم. 
وألمهية الفتوى تأيت ورقة العمل هذه، وهي مقسمة إىل ثالثة مباحث، عىل النحو اآليت:

املبحث األول: مفاهيم وأحكام خاصة بالفتوى.
املبحث الثاين: اجتاهات ومواقف حيال الفتوى.

املبحث الثالث: نامذج للفتاوى ذات الصلة باستقرار املجتمعات. 
وحتت كل مبحث يندرج عدد من املطالب.

سائلني الل العيل القدير التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.
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 املبحث األول 
مفاهيم وأحكام خاصة بالفتوى 

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

صطلاًحا �ق وا وى لعب
�ق ل�ب  ا

ب
�قعر�ق�

الفت�وى يف اللغ�ة: جاء يف لس�ان الع�رب أن الُفْتيا والُفْتَوى والَفْتَوى: م�ا َأفتى به الفقيه، 
يقال: َأْفتاه يف املسَألة ُيْفتِيه إِذا َأجابه، واالسم الَفْتوى؛ والُفتيا تبيني املشكل من األَحكام، 
ي ما َأش�كل ببيانه،  َأصله من الَفَتى، وهو الش�اب احلدث الذي َش�بَّ وَقِوي، فكَأنه ُيَقوِّ

ا.  ، ويصري َفتِيًّا قويًّ فَيِشبُّ
وَأْفَتى املفتي إِذا َأحدث حكاًم.

َش��دُّ َخلرًۡقا{؛ َأي فاْس�َأهلم سؤال 
َ
ُهمرۡ أ

َ
تِِهمرۡ أ ��َتفرۡ وقال َأبو إس�حاق يف قوله تعاىل: }فَٱسرۡ

ُتونََك  َتفرۡ تقرير: َأهم َأش�د خلًقا َأْم َمن خلقنا من األُمم الس�الفة؟! وقوله عز وجل: }يَسرۡ
{؛ َأي يسَألونك سؤاَل َتَعلُّم.))( تِيُكمرۡ ُ ُيفرۡ قُِل ٱللَّ

فالفتوى يف اللغة تعني الكشف، والبيان، واإليضاح، واإلخبار.
ومعن�ى الفت�وى يف االصطالح ال يبعد ع�ن معناها اللغوي، »فالفتي�ا والفتوى: اجلواب 
ع�ام يش�كل من األح�كام، ويقال: اس�تفتيته، فأفتاين بك�ذا«))(، »والَفْت�َوى: بالواو بفتح 
الفاء، وبالياء فتضم، وهي اس�م من )َأْفَتى( العامل إذا تبني احلكم. و)اْس�َتْفَتْيُتُه( سألته أن 
( وهو الش�اب القوي، واجلمع )الَفَتاِوي( بكس الواو عىل  يفتي، ويقال أصله من )الَفتِيِّ

األصل. وقيل: جيوز الفتح للتخفيف«.)3(

وى
�ق ل�ب : حكم ا �ق

�ب ل�ثا لمطل�ب ا ا

تعرتي الفتوى األحكام التكليفية اخلمسة، وهي: الفرض، والندب، واحلرمة، والكراهة، 
واإلباحة.)4(

))(  لسان العرب: ))/ 8)).
))(  معجم مفردات ألفاظ القرآن: ص7)4. مادة فتى.

)3(  املصباح املنري: )/ 6)4.
)4(  مباحث يف أحكام الفتوى: ص39.
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فتك�ون الفتوى فرض عني؛ إذا اس�تفتي املفتي، وليس موج�وًدا غريه يف الناحية. ويكون 
اإلفتاء فرض كفاية إذا كان يف البلد مفتيان أو أكثر. ويكون اإلفتاء حراًما؛ إذا كان املفتي 
جاهاًل، أو إذا علم املفتي أن املستفتي يريد اتاذ الفتوى حجة لباطل. ويكون مكروًها إذا 
كان يف أمور مس�تحيلة الوقوع؛ ألنَّ اإلفتاء يف هذه احلالة يكون مضيعة للوقت. ويكون 

اإلفتاء مباًحا فيام عدا احلاالت املذكورة، واهلل تعاىل أعلم.
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 املبحث الثاني 
اجتاهات ومواقف حيال الفتوى

بع�د بي�ان مفه�وم الفت�وى وداللته�ا، ال بد م�ن اإلش�ارة إىل ما يش�هده واقعن�ا املعارص 
م�ن اجتاه�ات ومواقف حي�ال الفتوى، م�ن حيث مس�تواها، ومضمون�ا، ومصادرها، 
ورشوطها، وجماهلا، وقضاياها، وللناس مش�ارب جتاه الفت�وى، فهناك اجتاه هدفه معرفة 
احلقيق�ة والتوص�ل إىل احلك�م الرشع�ي الصحيح، وضابط�ه التقيد باألص�ول الرشعية 
اخلاصة بالفتوى، وعامده بذل اجلهد يف البحث عن إجابة السائلني، أو بيان حكم رشعي 
يف الواقعة أو املس�ألة موضوع الفتوى، ومرتكزه الدلي�ل الرشعي الصحيح، ثم القواعد 

السليمة يف استنباط احلكم الرشعي، وإصدار الفتاوى.
والفت�وى تتعل�ق باملس�ائل التي يطرحه�ا الناس، أو باألح�داث والوقائع التي يش�هدها 
واقعهم، ويتس�اءل الناس أحياًنا عن مواضيع الفتاوى التي يتصدى هلا املفتون، ملاذا هذه 

دون غريها؟ ملاذا االهتامم والرتكيز عىل حماور وأبعاد معينة، وجتاهل غريها؟

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

�ق
�ق لم�ب ء وم�بص�ب ا �قا

ب
� ل�أ طر ا حب

الفتوى علم قائم بذاته، ومثلها مثل العلوم كلها، فلكل علم قواعده وأصوله، إذ ال يعقل 
أن يقحم ش�خص نفسه يف علم الطب، أو الصيدلة، أو اهلندسة، أو الرياضيات، دون أن 
يك�ون لدي�ه إملام بقواعد تلك العل�وم ومباحثها، ومصطلحاهت�ا، ومفاهيمها، وأصوهلا، 
وفروعها، وال نجد خمالًفا يف إقرار هذا احلق لكل علم من العلوم املذكورة، ولكن الغرابة 
تب�دو جلية حني نجد الس�امح باقتحام حص�ون الفتوى من غري أهله�ا، وقبول ذلك من 
فاعلي�ه، وكأن من حق أي ش�خص أو فئة اإلفتاء دون التقي�د بأية مرجعية أو معيار. ويف 
هذا تعس�ف واضح، ولألس�ف أن بعض الناس يبدو أنم يتجاهل�ون هذا التجني رغم 
وضوحه، بدليل أنم حياجون بسفاس�ف الفتاوى وش�واذها، ولو ردوا الفتاوى إىل أويل 
ٞر ّمَِن  مرۡ

َ
األم�ر م�ن العلامء لعرفوا احلقيقة دون مواربة، واهلل تعاىل يق�ول:  }ِإَوَذا َجآَءُهمرۡ أ

ِيَن  رِ ِمنرُۡهمرۡ لََعلَِمُه ٱذلَّ مرۡ
َ ْوِل ٱلرۡ

ُ
َذاُعواْ بِهۦِۖ َولَورۡ َردُّوهُ إَِل ٱلرَُّس��وِل ِإَوَلٰٓ أ

َ
َورِۡف أ وِ ٱلرۡ

َ
��ِن أ مرۡ

َ ٱلرۡ
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يرَۡطَٰن إِلَّ قَلِيل{))(.  ُتُم ٱلشَّ َبعرۡ َُتُهۥ َلتَّ ِ َعلَيرُۡكمرۡ َورَحرۡ ُل ٱللَّ َل فَضرۡ ۗ َولَورۡ َتۢنبُِطونَُهۥ ِمنرُۡهمرۡ يَسرۡ
بل إن بعض املرتبصني يبعد يف الشطط، فيحاجج يف الفتاوى املشبوهة انطالًقا من العداء 
للدين، وهبدف الطعن فيه، وهؤالء يتصيدون ما يلتبس عىل بعض الناس من فهم لبعض 
أم�ور الدين التي ت�رد يف بعض النصوص الرشعي�ة هبدف التش�كيك بالدين وأحكامه، 
نَزَل َعلَيرَۡك 

َ
ِٓي أ عن عائش�ة، ريض الل عنها، قالت: س�ألته ملسو هيلع هللا ىلص عن قوله تعاىل: }ُهَو ٱذلَّ

ِيَن ِف قُلُوبِِهمرۡ  ا ٱذلَّ مَّ
َ
َخُر ُمتََشٰبَِهٰٞتۖ فَأ

ُ
مُّ ٱلرِۡكَتِٰب َوأ

ُ
رَۡكَمٌٰت ُهنَّ أ ٱلرِۡكَتَٰب ِمنرۡ��ُه َءاَيٰٞت مُّ

 } ُ ۥٓ إِلَّ ٱللَّ وِيلَُه
رۡ
لَُم تَأ وِيلِهۦِۖ َوَما َيعرۡ

رۡ
َزيرۡٞغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشَٰبَه ِمنرُۡه ٱبرۡتَِغآَء ٱلرۡفِترَۡنةِ َوٱبرۡتَِغآَء تَأ

فقال: ))إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى الل فاحذروهم(())(.
وع�ن أيب هري�رة ريض الل عنه قال: قال رس�ول الل ملسو هيلع هللا ىلص: ))من أفتى بغري علم، كان إثمه 

عىل من أفتاه، ومن أشار عىل أخيه بأمر يعلم أن الرشد يف غريه فقد خانه(()3(.
ق�ال النووي: » اعلم أن اإلفتاء عظيم اخلطر،  كبري املوقع،  كثري الفضل؛ ألن املفتي وارث 
األنبي�اء، صلوات الل وس�المه عليهم،  وقائ�م بفرض الكفاية، ولكن�ه معرض للخطأ ؛  

وهلذا قالوا:  املفتي موقع عن الل تعاىل«.)4(
وق�ارن ابن القيم بني خطر اإلفتاء والقضاء، فق�ال: »خطر املفتي أعظم من جهة أخرى؛ 
ف�إنَّ فتواه رشيع�ة عامة تتعلق باملس�تفتي وغريه. وأما احلاكم فحكم�ه جزئي خاص، ال 

يتعدى إىل غري املحكوم عليه«.)5(
قال الش�اطبي يف بيان منزلة املفتي: »وثب�ت للمفتي أنه قائم مقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص ونائب منابه، 
ل�زم م�ن ذلك أن أفعاله حمل لالقت�داء أيًضا، فام قصد هبا البيان واإلع�الم فظاهر، وما مل 

يقصد به ذلك، فاحلكم فيه كذلك أيًضا، من وجهني:
أحدمها: أنه وارث، وقد كان املورث قدوة بقوله، وفعله، مطلًقا، فكذلك الوارث، وإال 

مل يكن وارًثا عىل احلقيقة، فال بد من أن تنتصب أفعاله مقتدى هبا، كام انتصبت أقواله.

))(  النساء: 83.
))(  صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب سورة آل عمران.

)3(  سنن أيب داود، كتاب العلم، باب التوقي يف الفتيا، وحسنه األلباين.
)4(  آداب الفتوى واملفتي واملستفتي. من مقدمة كتابه املجموع: )/ )7.

)5(  إعالم املوقعني: )/ 38.
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والثاين: أن التأيس باألفعال بالنسبة إىل من يعظم يف الناس س مبثوث يف طباع البرش، ال 
يقدرون عىل االنفكاك عنه بوجه«.))(

وعن ابن امُلنكدر قال:  »العامل بني الل تعاىل وخلقه،  فلينظر كيف يدخل بينهم«.))(
وعن سهل بن عبد الل التسرتي، وكان ريض الل عنه أحد الصاحلني، املعروفني باملعارف 
والكرام�ات، أن�ه قال: م�ن أراد أن ينظر إىل جمال�س األنبياء، عليهم الس�الم، فلينظر إىل 
جمال�س العلامء، جييء الرجل فيقول: يا فالن؛ إيش تقول يف رجل حلف عىل امرأته بكذا 

وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. وهذا مقام األنبياء، فاعرفوا هلم ذلك«.)3(

�ق
�ق لم�ب �ق ا �ق�ب

: و�ب �ق
�ب ل�ثا لمطل�ب ا ا

وظيفة املفتي تتلخص يف بيان احلكم الرشعي يف مسألة من املسائل، أو يف أمر من األمور. 
ويقتضيه هذا العلم بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، وفتاوى سلف العلامء وخلفهم، فيام 
خيص املس�ألة التي يفتي فيها، عىل أقل تقدير، كام ال بد له من اإلحاطة الواعية بالظروف 
والبيئ�ة املحيطة بحال الس�ائل ومس�ألته. وينبغ�ي للمفتي كذلك أن تك�ون له قدرة عىل 

حتليل املواقف، وربطها باألحكام الرشعية.
وجي�در ب�ه أيًضا بذل اجلهد يف طل�ب الدليل الرشعي، وال يصح ل�ه جتاهل األخذ به، أو 

التقصري يف العمل بموجبه، فهو النباس واملستند الرئيس للفتوى الرشعية.

 : ل�ث ل�ثا لمطل�ب ا  ا

�ق
�ق لم�ب �وط ا

لح �ب��ث لصا  ا
ب

لسل� �ق�ق ا ا ع�ب

ق�ال اخلطي�ب البغدادي: »أول أوصاف املفتي الذي يلزم قبول فتواه أن يكون بالًغا؛ ألنَّ 
الصب�ي ال حك�م لقوله، ثم يكون عاقاًل؛ ألن القلم مرف�وع عن املجنون؛ لعدم عقله. ثم 
يكون عداًل ثقة؛ ألنَّ علامء املسلمني مل خيتلفوا يف أنَّ الفاسق غري مقبول الفتوى يف أحكام 
الدين، وإن كان بصرًيا هبا. ثم يكون عامًلا باألحكام الرشعية، وعلمه يشتمل عىل معرفته 

بأصوهلا، وارتياض بفروعها«.)4( 
))(  املوافقات: 4/ 48).

))(  أدب املفتي واملستفتي: )/ 8.
)3(  املرجع السابق: )/ 8.

)4(  الفقيه واملتفقه: ص56).
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وق�ال ابن القيم: »وملا كان التبليغ عن الل س�بحانه يعتمد العلم ب�ام يبلغ، والصدق فيه، 
مل تصل�ح مرتب�ة التبليغ بالرواي�ة والفتيا إال ملن اتصف بالعلم والص�دق، فيكون عامًلا بام 
بلغ، صادًقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مريض السرية، عداًل يف أقواله وأفعاله، 
متش�ابه الس والعالنية يف مدخله وخمرجه وأحواله، وإذا كان منصب التوقيع عن امللوك 
باملح�ل ال�ذي ال ينك�ر فضل�ه وال جيهل ق�دره وهو من أع�ىل املراتب الس�نيات، فكيف 
بمنصب التوقيع عن رب األرض والس�اموات. فحقيق بمن أقيم يف هذا املنصب أن يعد 
ل�ه عدت�ه، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر املقام ال�ذي أقيم فيه، وال يكون يف صدره 

حرج من قول احلق، والصدع به، فإن الل نارصه وهاديه«))(.
ق�ال اآلم�دي: »أما )املفتي( فال بد وأن يكون من أه�ل االجتهاد، وإنام يكون كذلك بأن 
يك�ون عارًف�ا باألدلة العقلية، كأدل�ة حدوث العامل، وأن له صانًع�ا، وأنه واحد، متصف 
ب�ام جيب له من صف�ات الكامل واجلالل، من�زه عن صفات النقص واخللل، وأنه أرس�ل 
حمم�ًدا ملسو هيلع هللا ىلص، وأيده باملعجزات الدالة عىل صدقه يف رس�الته، وتبليغ�ه لألحكام الرشعية، 
وأن يك�ون م�ع ذل�ك عارًفا باألدل�ة الس�معية وأنواعه�ا، واختالف مراتبه�ا يف جهات 
دالالهتا، والناسخ واملنسوخ منها، واملتعارضات وجهات الرتجيح فيها، وكيفية استثامر 
األح�كام منها، وأن يك�ون عداًل ثقة؛ حتى يوثق به فيام خيب عن�ه من األحكام الرشعية، 
ويس�تحب ل�ه أن يكون قاصًدا لإلرش�اد، وهداية العامة إىل معرف�ة األحكام الرشعية ال 
ا  بجهة الرياء والس�معة، متصًفا بالسكينة والوقار؛ لريغب املستمع يف قبول ما يقول، كافًّ

نفسه عام يف أيدي الناس؛ حذًرا من التنفري عنه«))(.
واملفت�ي: »موضوع ملن ق�ام للناس بأمر دينه�م، وعلم مجل عموم الق�رآن، وخصوصه، 
وناس�خه، ومنس�وخه، وكذلك السنن، واالس�تنباط، ومل يوضع ملن علم مسألة، وأدرك 

حقيقتها«)3(. 

))(  إعالم املوقعني: )/ 0).
))(  اإلحكام: 4/ 7))-8)). 

)3(  ضوابط الفتوى: ص3).
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»وليس من رشط املفتي أن يكون عامًلا بجميع أحكام املس�ائل ومداركها؛ فإن ذلك مما ال 
يدخل حتت وسع البرش«))(.

قال الغزايل: »وليس من رشط املفتي أن جييب عن كل مسألة، فقد سئل مالك، رمحه الل، 
عن أربعني مسألة، فقال يف ست وثالثني منها ال أدري، وكم توقف الشافعي، رمحه الل، 
ب�ل الصحابة يف املس�ائل؟ ف�إًذا ال يش�رتط إال أن يكون عىل بصرية فيام يفت�ي، فيفتي فيام 
ي�دري ويدري أنه ي�دري، ويميز بني ما ال يدري، وبني ما يدري، فيتوقف فيام ال يدري، 

ويفتي فيام يدري«))(.
وم�ن رشوط املفت�ي أن يعل�م أق�وال الفقهاء، واختالف العلامء؛ ليتس�نى ل�ه اإلفتاء عىل 
بص�رية، وع�ن دراية، قال قتادة: »من مل يعرف االختالف مل يش�م رائح�ة الفقه بأنفه«)3(، 
وع�ن أيوب الس�ختياين: »أجرأ الناس ع�ىل الفتيا أقلهم علاًم باختالف العلامء، وأمس�ك 

الناس عن الفتيا أعلمهم باختالف العلامء«)4(.
وينبغي أن يكون املفتي ظاهر الورع، مشهوًرا بالديانة الظاهرة، والصيانة الباهرة)5(.

ق�ال ابن الصالح: »أما رشوطه وصفاته، فهو أن يكون مكلًفا مس�لاًم، ثقة مأموًنا، منزًها 
من أسباب الفسق ومسقطات املروءة؛ ألن من مل يكن كذلك فقوله غري صالح لالعتامد، 
وإن كان م�ن أه�ل االجتهاد، ويكون فقيه النفس، س�ليم الذهن، رصني الفكر، صحيح 

الترصف واالستنباط، متيقًظا«)6(.
وقال اجلويني: »يشرتط أن يكون املفتي بالًغا؛ فإن الصبي وإن بلغ رتبة االجتهاد، وتيس 
علي�ه درك األح�كام، فال ثق�ة بنظره وطلبه، فالبال�غ هو الذي يعتم�د، وينبغي أن يكون 
املفتي عامًلا باللغة، فإن الرشيعة عربية، وإنام يفهم أصوهلا من الكتاب والسنة، من بفهمه 

يعرف اللغة، ثم ال يشرتط أن يكون غواًصا يف بحور اللغة، متعمًقا فيها«)7(.

))(  اإلحكام: 4/ )7).
))(  املستصفى: )/ 345.

)3(  جامع بيان العلم: ص4)8.
)4(  املصدر السابق: ص6)8.

)5(  آداب الفتوى واملفتي واملستفتي: املجموع. )/ 74.
)6(  أدب املفتي واملستفتي: )/ )).

)7(  البهان يف أصول الفقه. )/ 869. وعدَّ يف املفتي أربعني صفة. 
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�بع:  لرا لمطل�ب ا ا

وى  
�ق ل�ب وى ا

�ق مس�ق
ب
ر �

�ث أ
و

مل �ق عوا

من العوامل التي تؤثر يف اختيار موضوع الفتوى ومستواها وحياديتها ودقتها العلمية:
)- املستوى العلمي للمفتي.

)- قدرة املفتي عىل حتليل املواقف واألحداث، وربطها باحلكم الرشعي املناسب.
3- مدى إخالص املفتي، وصدق نيته، وُبعده عن النفاق واخلداع، وكتم العلم، وجرأته 

عىل قول احلق، وعدم الرضوخ للطمع والتخويف. 
4- م�دى إتاح�ة املجال للمفتي ليعب عن رأيه دون ممارس�ة أية ضغوط فعلية أو هتديدية 
علي�ه، ليفتي حس�ب مصالح اجله�ات الضاغطة أو أهوائه�ا، أو ثنيه عن ق�ول احلق، أو 

التعبري عن قناعته باحلكم املناسب.
5- مدى تقدير الناس للفتوى، واهتاممهم هبا.

6- املواضيع التي يطرحها الناس للفتوى.
فإذا وجد املفتي املؤهل دينيًّا وعلميًّا وشخصيًّا، وأتيح له املجال ليصدع بفتواه املستنبطة 
م�ن الدليل الرشعي الصحيح وف�ق الضوابط الرشعية التي تش�رتط يف الفتوى واملفتي، 
ا يف ع�امل الفتوى، يكون الرتكيز فيه عىل مس�تجدات األمور،  فإنن�ا سنش�هد انقالًبا جذريًّ
وع�ىل قضايا الناس ومش�كالهتم، واملواضيع الت�ي تثري اهتاممه�م، دون اهلبوط إىل درك 
األمور وسفاس�فها، وسينأى بالفتوى عن املجاذبات السياسية، وستحمى من املناكفات 
احلزبية واملذهبية، وس�تبأ م�ن الظهور بألوان األطياف احلزبية أو السياس�ية أو املنفعية، 
وحينه�ا تع�ود الثق�ة بالفتوى، وتصبح ك�ام يرجى هلا حم�ط تقدير عامة الن�اس، واحرتام 

خاصتهم واهتاممهم.
فاملس�ئولية إذن ال تق�ع عىل عاتق املفتي وحده، رغم أنه ل�ن يكون بحال من األحوال يف 
منأى عن حتمل نصيبه يف األس�باب التي آلت إىل ما آل إليه واقع الفتوى يف جمايل النجاح 
أو الفش�ل، فهو ركن أس�اس، ولك�ن املجتمع بأنظمت�ه وقوانينه، وسياس�ته، ومجاعاته، 

وأحزابه وأفراده، يشاركون كل بسهمه يف حتمل املسئولية عن ذلك.
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مس:  ا لحب لمطل�ب ا  ا
لها وى م�ب ع�قا

�ق ل�ب �ق ا لا
�ب�ب ا

حت�ى ال تتل�ط األمور واألوراق ال بد من إعالن الباءة احلقيقية من الفتاوى الس�خيفة 
�ا كان مصدر تلك الفت�اوى، فكل فتوى  واملنحرف�ة ع�ن جادة صواب ال�رشع وأدلته، أيًّ
تنطلق من املزاجية، وتتفلت من الضوابط املرشوعة، وتتجاهل األصول املقررة للفتوى، 
ه�ي فت�وى مرفوضة، وال تعب بحال م�ن األحوال عن موقف ال�رشع احلنيف وحكمه، 
س�واء صدرت من ش�خص أم هيئة أم حزب أم دولة، من عج�م أم عرب، فهي مردودة 
عىل أصحاهبا، ومش�جوبة من كل خملص صادق غيور عىل حرمة الدين وقداس�ته، ومن 

كل حريص عىل حتري احلقيقة. 
وتتع�رض الفت�وى بني احل�ني واآلخر للمتابعة من وس�ائل اإلعالم املختلفة، س�واء من 
خالل عرض الفتاوى املثرية، أم عن طريق التعقيب عليها وحتليلها، وتبني مواقف منها، 

وبناء عليها.
وبع�ض املغرضني يرتبصون بالفتوى الدوائر، تربص مرض القلوب بالدين اإلس�المي 
وأركان�ه ومص�ادره ورم�وزه، فيس�يحون يف األرض تتبًع�ا لعث�رات املفتني، وس�قطات 
الفت�اوى، مبتغ�ني التش�هري، والطعن، وإثارة الش�بهات، ون�رش املكائد، ومن أس�اليبهم 
يف ذل�ك اإلتيان بمقاطع مبتورة م�ن الفتاوى، تاركني تتامهتا املوضحة؛ س�عًيا وراء إبراز 
مواض�ع الش�بهة ومواطنها، وخمرجني النصوص بالبرت عن حقيق�ة داللتها، عىل نج من 
لَٰوةَ...{ وسكت دون أن يقرأ بقية  َرُبواْ ٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ َل َتقرۡ َها ٱذلَّ يُّ

َ
أ قرأ قوله تعاىل: }َيٰٓ

نُتمرۡ ُسَكَٰرٰى{.
َ
اآلية: }َوأ

وم�ا أك�ب جرم املفت�ي الذي يتص�دى للرتكيز عىل هوام�ش القضاي�ا، ويتجاهل أمهات 
األم�ور، والطام�ات الك�بى التي تئن من ثقل عبئه�ا األمة، وتعاين م�ن االكتواء بنارها 

اإلنسانية برمتها.
واملزاجي�ون يري�دون الفتوى مفصلة عىل مقايي�س أهوائهم، وملون�ة بأصباغ مذاهبهم، 
م ما حرم�ه الرشع، ويس�تخفون بالتي حت�ل احلالل الذي  فيس�خرون بالفت�وى الت�ي حترِّ
ج�اء ب�ه الدي�ن، إذا كان حرام الرشع وحالل الدي�ن يتناقضان مع ما ذهب�وا إليه يف احلل 
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والتحريم.
ومن ناحية أخرى؛ ال بد من اإلشارة إىل أن بعض أصحاب رصعات الفتاوى يتجاوزون 
اخلطوط احلمراء حني يقبلون ألنفس�هم أن يكونوا مادة لالس�تخفاف والتندر، أو أبواًبا 
لتسي�ب الطعن إىل دينهم وقيمهم، فاحتني األب�واب عىل مصاريعها للمتصيدين يف املياه 
العك�رة، غري آهب�ني بالرر الذي يلحقون�ه بدينهم والطع�ن بأحكامه، واهل�زء بأتباعه، 

واإلساءة للدعوة إليه، ولو أن هؤالء صدقوا دينهم التقوا الل يف فتاويم.
ويمكن للفتوى أن تصدر من قبل شخص أو جهة أهل هلا، ويرجى من وراء ذلك اخلري 
والنف�ع لعامة الناس وخاصتهم، غري أن كامًّ غري قليل من الفتاوى تصدر عن غري أهلها، 
أو يق�ف وراء صدوره�ا جهات مغرضة، تعمل عىل تطويع أعن�اق الفتاوى خلدمة نواٍح 
فئوي�ة، أو أهواء ش�خصية، فرتاها حينئذ نش�اًزا، ب�ل تكون أحياًنا عاًرا وش�ناًرا يف جبني 
أصحاهبا، وال شك أنا تؤثر بالتشويش عىل صورة اإلفتاء الرشعي، ليظهر مشوًها، ويف 

حمل االنتقاد، بل والتهكم واالزدراء.
ومن خصائص هذا العرص سعة التواصل واالتصال، ففيه تقنيات حديثة تقرب البعيد، 
وتس�هل الوصول إىل أنحاء الدنيا بس�هولة ويس، وهناك من الوسائل الفضائية وغريها، 
الت�ي تن�رش ع�ب مواقعها ما ه�ب ودب، دون متحي�ص أو حتقيق، أو ع�رض عىل معايري 
الصالحي�ة، وتأث�رت الفتوى بذل�ك، فرتى عب تل�ك املواقع من يغني بش�واذ اآلراء أو 
منحرفه�ا دون حس�يب أو رقيب، وم�ن الفتاوى التي تصدرت يف هذا اإلطار ما يوس�ع 

نطاق اخلالف أو الشقاق بني املسلمني أفراًدا ومجاعات.
من هنا يأيت لزوم احلذر مما تبثه الفضائيات من فتاوى لتمييز غثها من س�مينها، وصاحلها 
من طاحلها، وال بد من محلة إعالمية واس�عة تتضمن بث هذا التحذير ونرشه، ليصل إىل 
أك�ب عدد ممكن من الناس، مع املحافظة عىل تواصله واس�تمراره؛ ليش�كل حاجًبا منيًعا 
عن تسلس�ل الفتاوى املنفلتة من عقال الرشع إىل أوس�اط الناس وعقوهلم، وال ش�ك أن 
اجلهات الرس�مية العربية واإلس�المية تتحمل عبًئ�ا وواجًبا جتاه محل�ة التحذير املذكورة 
لتس�هل مهمتها، وتيس بلوغها، حتقيًقا لصالح املس�لمني العام واخلاص، ويأيت ذلك من 

قبيل أمهية التعاون عىل الب والتقوى، واهلل من وراء القصد.
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س:  � لسا لمطل�ب ا ا
 

وى  �قا ل�ب  ا
ب

� �قلا حب �وع�ق�ق ا
م��ث

املفت�ون برش ممن خلق الل، حيبون ويكرهون، وحيلمون ويغضبون، ويصيبون وخيطئون، 
وتتفاوت مداركهم ومستويات تفكريهم واجتهاداهتم، ومن اخليال بمكان تصور اتفاقهم 
عىل رأي واحد يف القضايا واألمور كلها، وبخاصة املس�تجدة منها، حتى والرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص 
بني ظهرانيهم، حدث أن اختلفوا يف تفسري بعض النصوص، واستنباط بعض األحكام، 
نَيَّ َأَحٌد   فع�ن    اب�ن عمر،   ريض الل عنه�ام،    قال: ))َقاَل النَّبِ�يُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم األَْح�َزاِب: ال ُيَصلِّ
اْلَعرْصَ إاِل يِف َبنِي ُقَرْيَظَة، َفَأْدَرَك َبْعَضُهُم اْلَعرْصُ يِف الطَِّريِق، َفَقاَل َبْعُضُهْم: ال ُنَصيلِّ َحتَّى 
َنْأتَِيَه�ا، َوَق�اَل َبْعُضُهْم: َبْل ُنَصيلِّ مَلْ ُيِرْد ِمنَّا َذلَِك، َفُذِك�َر َذلَِك لِلنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْم ُيَعنِّْف َواِحًدا 

ِمنُْهْم(())(.
وبع�ض الصحاب�ة كان�ت له وجهة نظ�ر اجتهادية يف أم�ور وقعت يف عهد الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص 
وكانوا يطرحون آراءهم بوضوح أمام الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص ويقفون عند حدود احلكم الرشعي، 
فح�ني كان�وا يش�عرون أن رأيم يتعارض مع حك�م رشعي كانوا يلق�ون بآرائهم جانًبا، 
ويتبعون حكم الل وس�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص ومن الشواهد عىل هذا املنحى ما حصل من بعض 
الصحابة يوم احلديبية، فلام فرغ الرسول من قضية كتاب الصلح الذي عقده مع مرشكي 
قري�ش، َقاَل َرُس�وُل الل ملسو هيلع هللا ىلص ألَْصَحابِِه: ))ُقوُموا َفاْنَحُروا، ُثمَّ اْحِلُق�وا، َقاَل: َفَواهلل َما َقاَم 
اٍت، َفَلامَّ مَلْ َيُقْم ِمنُْهْم َأَحٌد، َدَخَل َعىَل ُأمِّ َسَلَمَة، َفَذَكَر  ِمنُْهْم َرُجٌل َحتَّى َقاَل َذلَِك َثاَلَث َمرَّ
ْم َأَحًدا  هَلَا َما َلِقَي ِمَن النَّاِس، َفَقاَلْت ُأمُّ َس�َلَمَة: َيا َنبِيَّ الل؛ َأحُتِبُّ َذلَِك؟ اْخُرْج ُثمَّ ال ُتَكلِّ
ْم َأَحًدا ِمنُْهْم  ِمنُْه�ْم َكِلَمًة َحتَّى َتنَْحَر ُبْدَن�َك، َوَتْدُعَو َحالَِقَك َفَيْحِلَقَك، َفَخَرَج، َفَل�ْم ُيَكلِّ
َحتَّ�ى َفَعَل َذلَِك، َنَحَر ُبْدَن�ُه، َوَدَعا َحالَِقُه َفَحَلَقُه، َفَلامَّ َرَأْوا َذلِ�َك، َقاُموا َفنََحُروا، َوَجَعَل 

ِلُق َبْعًضا، َحتَّى َكاَد َبْعُضُهْم َيْقُتُل َبْعًضا َغام(())(. َبْعُضُهْم حَيْ
اختل�ف الصحاب�ة، ريض الل عنه�م، يف االجته�اد، ويف فه�م النص�وص وتطبيقها عىل 
الواق�ع، ومارس أطراف االختالف م�ا يتوافق مع اجتهاده�م، ومل يلجئوا إىل التخوين، 

))(  صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب مرجع النبي ملسو هيلع هللا ىلص من األحزاب وخمرجه.
))(  صحيح البخاري، كتاب الرشوط، باب الرشوط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الرشوط.
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والتكف�ري، والطع�ن، أو الغم�ز واللم�ز املتبادل من بعضه�م جتاه بعض، وإن�ام عادوا إىل 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص خمبين بام وقع منهم، وما حصل بينهم، ومل يعنف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فريًقا منهم، 
وم�ن الش�واهد الثابتة عىل هذا املنحى، أن ))النبي ملسو هيلع هللا ىلص َش�اَوَر َأْصَحاَبُه ي�وم ُأُحٍد يف املَقاِم 
َواخْلُُروِج، َفَرَأْوا له اخْلُُروَج، فلام َلبَِس ألَْمَتُه َوَعَزَم، قالوا: َأِقْم، فلم َيِمْل إَِلْيِهْم َبْعَد اْلَعْزِم، 
وق�ال: ال َينَْبِغ�ي لِنَبِيٍّ َيْلَبُس ألَْمَتُه، َفَيَضُعَها حتى حَيُْكَم الل((. َوَش�اَوَر َعِليًّا َوُأَس�اَمَة فِياَم 
اِمنَي، ومل َيْلَتِفْت إىل  َرَمى بِِه َأْهُل اإِلْفِك َعاِئَش�َة، َفَس�ِمَع ِمنُْهاَم حتى َنَزَل اْلُقْرآُن، َفَجَلَد الرَّ

َتنَاُزِعِهْم، َوَلِكْن َحَكَم باَِم َأَمَرُه الل. 
ُة َبْعَد النبي ملسو هيلع هللا ىلص َيْسَتِشرُيوَن األَُمنَاَء من َأْهِل اْلِعْلِم يف األُُموِر املَباَحِة؛ لَِيْأُخُذوا  َوَكاَنِت األَِئمَّ
ِه، اْقتِ�َداًء بِالنَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَرَأى أبو  ْوُه إىل َغرْيِ �نَُّة، مل َيَتَعدَّ بَِأْس�َهِلَها، ف�إذا َوَضَح اْلِكَتاُب أو السُّ
َكاَة، فقال ُعَمُر: َكْيَف ُتَقاتُِل الناس وقد قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُأِمْرُت  َبْكر ِقَتاَل من َمنََع الزَّ
َأْن ُأَقاتَِل الناس حتى َيُقوُلوا: ال إَِلَه إال الل، فإذا قالوا: ال إَِلَه إال الل َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم 
َق بني ما مَجََع  َها، َوِحَساهُبُْم عىل الل((، فقال أبو َبْكٍر: واهلل ألَُقاتَِلنَّ من َفرَّ َوَأْمَواهَلُْم إال بَِحقِّ
رس�ول الل ملسو هيلع هللا ىلص ُث�مَّ َتاَبَع�ُه َبْعُد ُعَمُر، فل�م َيْلَتِفْت أبو َبْك�ٍر إىل َمُش�وَرٍة إِْذ كان ِعنَْدُه ُحْكُم 
ي�ِن َوَأْحَكاِمِه،  َكاِة، َوَأَراُدوا َتْبِديَل الدِّ �الِة َوال�زَّ ُقوا بني الصَّ ِذي�َن َفرَّ رس�ول الل ملسو هيلع هللا ىلص يف الَّ
اُء َأْصَحاَب َمُش�وَرِة ُعَمَر ُكُهواًل أو  َل ِدينَ�ُه َفاْقُتُلوُه((، وكان اْلُقرَّ وق�ال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))من َبدَّ

اًفا ِعنَْد ِكَتاِب الل عز وجل))(.  ُشبَّاًنا، وكان َوقَّ
ومن الش�واهد أيًضا عىل اختالف الرأي يف القضايا السياس�ية ما جاء يف صحيح مس�لم 
عن تعدد وجهات نظر الصحابة والرسول ملسو هيلع هللا ىلص بني ظهرانيهم بشأن التعامل مع موضوع 
أسى ب�در، الذين وقعوا بني أيدي املس�لمني يف أول غ�زوة تقع بينهم وبني كفار قريش، 
روا املس�لمني م�ن ديارهم، واضطهدوهم، وتربصوا هبم وبدينهم وبرس�وهلم  الذين هجَّ
وا األَُس�اَرى، قال رس�ول الل ملسو هيلع هللا ىلص أليَِب َبْكٍر َوُعَمَر:  الدوائ�ر، فعن ابن َعبَّاٍس، أنه ملا َأَسُ
))م�ا َتَرْوَن يف َهُؤالِء األَُس�اَرى؟ فق�ال أبو َبْكٍر: يا َنبِيَّ الل؛ ُهْم َبنُو اْلَعمِّ َواْلَعِش�رَيِة، َأَرى 

اِر، َفَعَس�ى الل َأْن َيِْدَيُْم لإِلْس�الِم، فقال  ًة عىل اْلُكفَّ َأْن َتْأُخ�َذ منه�م فِْدَيًة، َفَتُكوُن لنا ُقوَّ
رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: ما َتَرى يا ابن اخْلَطَّاِب؟ قلت: ال واهلل يا َرُسوَل الل، ما َأَرى الذي َرَأى 

.} ُرُهمرۡ ُشوَرٰى بَيرَۡنُهمرۡ مرۡ
َ
))(  صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الل تعاىل: }َوأ
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َب ُعنَُقُه،  َن َعِليًّا من َعِقيٍل، َفَيْرِ َب َأْعنَاَقُهْم، َفُتَمكِّ نَّا، َفنَْرِ أبو َبْكٍر، َوَلِكنِّي َأَرى َأْن مُتَكِّ
ُة اْلُكْف�ِر َوَصنَاِديُدَها،  َب ُعنَُقُه، فإن َه�ُؤالِء َأِئمَّ نِّ�ي من ُفالٍن - َنِس�يًبا لُِعَم�َر- َفَأرْضِ َومُتَكِّ
فه�وى رس�ول الل ملسو هيلع هللا ىلص م�ا قال أبو َبْك�ٍر، ومل َيَْو ما قل�ت، فلام كان من اْلَغ�ِد، ِجْئُت فإذا 
ٍء  يِن م�ن َأيِّ يَشْ رس�ول الل ملسو هيلع هللا ىلص وأب�و َبْك�ٍر َقاِعَدْيِن َيْبِكَي�اِن، قلت: يا َرُس�وَل الل؛ َأْخِبْ
َتْبِكي أنت َوَصاِحُبَك؟ َفإِْن َوَجْدُت ُبَكاًء َبَكْيُت، َوإِْن مل َأِجْد ُبَكاًء َتَباَكْيُت لُِبَكاِئُكاَم، فقال 
رس�ول الل ملسو هيلع هللا ىلص: َأْبِك�ي لِلَِّذي َعَرَض َعيَلَّ َأْصَحاُبَك من َأْخِذِه�ُم اْلِفَداَء، لقد ُعِرَض َعيَلَّ 
َجَرِة - َشَجَرٍة َقِريَبٍة من َنبِيِّ الل ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْنَزَل الل عز وجل: }َما  َعَذاهُبُْم َأْدَنى من هذه الشَّ
ُتمرۡ  ا َغنِمرۡ ۡرِض{ إىل َقْولِِه: }فَُكُواْ ِممَّ

َ ٰ ُيثرِۡخَن ِف ٱلرۡ ٰى َح�َّ َ سرۡ
َ
ۥٓ أ ن يَُكوَن َلُ

َ
َكَن نِلَِبٍّ أ

َحَلٰٗل َطّيِٗبا{، َفَأَحلَّ الل اْلَغنِيَمَة هلم...(())(.
فالفع�ل الواحد مم�ا حيتمل اخت�الف اآلراء واملواقف حياله من أصح�اب الرأي املعتب، 
والفق�ه الن�ري ق�د يأخذ حكم�ني خمتلفني منه�م، ب�ل متباينني، بن�اء عىل بواع�ث فاعله، 
واملالبس�ات املقرتن�ة بوقوع�ه، والتداعي�ات املرافقة لظرف�ه، إذ العقول ليس�ت واحدة، 
والفهم وُبعد النظر ال ينحرص بمستوى واحد بني الناس، مما يفسح املجال لتعدد وجهات 
النظر، وتضارب اآلراء حتت س�قف التمس�ك بالثوابت، واملحافظة عىل سقف الغايات 
الت�ي يعلوه�ا احل�رص عىل مرض�اة الل، واقتف�اء أثر رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص يف معاجلة املش�كالت 
والن�وازل، وبعدها يعب ح�ال املختلفني، عن مقولة: االختالف يف الرأي ال يفس�د للود 
قضي�ة، فام بالك�م إذا تعلق هبذا الود مصال�ح األمة العامة، ومصالح دينها ومقدس�اهتا، 

وسياستها يف مواجهة أعدائها املرتبصني هبا؟!
فه�ذه أدلة صحيحة معتبة عىل رشعية تعدد وجهات النظر واآلراء يف مثل هذه املس�ائل 
والقضاي�ا، دون الذه�اب إىل االنتصار الف�ظ واملفرط للمواق�ف واآلراء، وَزْعم العمل 

املنبثق عنها حالال ورشعيا، وعمل اآلخر املخالف حراما وغري رشعي.

))(  صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر وإباحة الغنائم.
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�بع:  لسا لمطل�ب ا ا
ب 

� �قلا ل�حب �ب ا ا �
آ
 �با

ص�ق ا �ع�ق�ق حب
�ق ��ث وص�قا

�ق

اختالف وجهات النظر، وبيان املواقف ال يصح أن ينسينا احلكمة يف الترصف، واالعتدال 
يف معايش�ة املخالف، فإن املغ�االة مرفوضة حتى وإن كانت يف جان�ب االلتزام يف الدين 
ُدوا  ي�َن َأَحٌد إاِلَّ َغَلَبُه، َفَس�دِّ ، َوَلْن ُيَش�ادَّ الدِّ يَن ُيْسٌ احل�ق، ق�ال رس�ول الل  ملسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَّ الدِّ

وا...(())(.  َوَقاِرُبوا َوَأْبرِشُ
  فالرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص حيثن�ا عىل التزام الس�داد وهو الصواب من غري إف�راط وال تفريط، وإن مل 
نس�تطع األخذ باألكمل نعمل بام يقرب منه، وبرشنا بالثواب عىل العمل الدائم وإن قل، 
أو املراد تبش�ري من عجز عن العمل باألكمل، عىل اعتبار أن العجز إذا مل يكن من صنعه 
ال يستلزم نقص األمر.  فالرفق مطلوب يف األمر كله، والعنف مرفوض، ورسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 
ْفِق َم�ا اَل ُيْعطِي َعىَل اْلُعنِْف،  ْفَق، َوُيْعطِي َعىَل الرِّ  ق�ال: ))َيا َعاِئَش�ُة، إِنَّ الل َرفِي�ٌق حُيِبُّ الرِّ

َواَل ُيْعطِي َعىَل َما ِسَواُه((.))(
فاالخت�الف يف ال�رأي ممك�ن أن يق�ع ب�ني املس�لمني يف األم�ور الت�ي حتتم�ل االجتهاد، 
فمس�توى عقول الن�اس وتصوراهتم وفهمهم متفاوت، مما يعن�ي إمكانية تعدد اآلراء يف 

املسألة الواحدة، لكن اختالف الرأي ينبغي أن ال يفسد للود قضية.
وق�د وجدت التعددي�ة يف الرأي جماهلا الرح�ب يف واقع املس�لمني وفقههم، فالنصوص 
الرشعية التي حتتمل التأويل، ومعظم مس�ائل الفق�ه االجتهادية، وردت فيها آراء لعلامء 
املسلمني، بدًءا من الصحابة، رضوان الل عليهم، ومروًرا بعلامء األمة يف خمتلف احلقب 
التالي�ة، ولن حيجر عىل اآلراء أن تبدى حول القضايا التي تس�تجد يف حياة الناس، حتى 

يرث الل األرض ومن عليها. 
وه�ذه التعددية ال ت�بر التعصب للرأي الواحد، أو احتكار احلقيقة، فكان س�لف األمة 
األف�ذاذ يقول عاملهم وجمتهدهم: "رأيي صحي�ح حيتمل اخلطأ، ورأي غريي خطأ حيتمل 
الص�واب"، ويف ظ�ل حتمي�ة التعددي�ة يف اآلراء واملواقف بني الناس ينبغي للمس�لم أن 

))(  سنن النسائي، كتاب اإليامن ورشائعه، باب الدين يس.
))(  صحيح مسلم، كتاب الب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق.
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يراعي عدًدا من اآلداب وهو يتعامل مع خمالفيه، سواء أكانوا مسلمني أم غري ذلك، ومن 
تلك اآلداب:

* التمس�ك بالثواب�ت الرشعية، التي يطلب من املس�لم التزامه�ا يف الظروف واألحوال 
كلها، باس�تثناء حاالت الرورة، حيث جي�ب التقيد باحلكم الرشعي اخلاص بكل حال 
ِمَنٍة  ِمٖن َوَل ُمؤرۡ أو ظرف، سواء تعلق بحياة الفرد أم اجلامعة، لقوله تعاىل: }َوَما َكَن لُِمؤرۡ
َ َورَُسوَلُۥ  ۗ َوَمن َيعرِۡص ٱللَّ رِهِمرۡ مرۡ

َ
َِيَةُ ِمنرۡ أ ن يَُكوَن لَُهُم ٱلرۡ

َ
ًرا أ مرۡ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسوُلُ إَِذا قََ� ٱللَّ

بِيٗنا{))(.  َفَقدرۡ َضلَّ َضَلٰٗل مُّ
 ٰ ِبرۡ َح�َّ * الص�ب ع�ىل ما جيد املرء من خمالفيه، يقول تع�اىل: }َوٱتَّبِعرۡ َما يُوَحٰٓ إَِلرَۡك َوٱصرۡ

ُ ٱلرَۡحِٰكِمنَي{))(.  ۚ َوُهَو َخيرۡ ُ َيرُۡكَم ٱللَّ
* مراعاة احرتام الشخص اآلخر سواء عند حماورته أو احلديث عنه، فالسخرية والتهكم 
تنفر، وجتلب س�لبيات للس�اخر ودعوته، واهلل تعاىل نى عنها وغريها من أنواع السلوك 
ٍم  َخررۡ قَورۡمٞ ّمِن قَورۡ ِيَن َءاَمُنواْ َل يَسرۡ َها ٱذلَّ يُّ

َ
أ الذي جيرح مشاعر اآلخرين، فقال تعاىل: }َيٰٓ

ۖ َوَل  ا ّمِنرُۡهنَّ ٗ ن يَُكنَّ َخيرۡ
َ
ا ّمِنرُۡهمرۡ َوَل نَِس��آءٞ ّمِن نَِّس��آٍء َع��َ�ٰٓ أ ٗ ن يَُكونُواْ َخيرۡ

َ
َعَ�ٰٓ أ

يَمِٰن{. )3( ِ
َد ٱلرۡ ُم ٱلرُۡفُسوُق َبعرۡ لرَۡقِٰبۖ بِئرَۡس ٱِلسرۡ

َ نُفَسُكمرۡ َوَل َتَنابَُزواْ بِٱلرۡ
َ
تَلرِۡمُزٓواْ أ

وجي�در جتن�ب احلديث عن اآلخر بام ييسء إليه يف حال غياب�ه، فاهلل تعاىل نى عن الغيبة، 
ِخيهِ 

َ
ُكَل َلرَۡم أ

رۡ
ن يَأ

َ
َحُدُكمرۡ أ

َ
ُيِ��بُّ أ

َ
ًضاۚ أ َتب بَّعرُۡضُكم َبعرۡ فق�ال تع�اىل: }... َوَل َيغرۡ

ُتُموهُ...{ )4( َميرۡٗتا فََكرِهرۡ
ُعوَن ِمن ُدوِن  ِي��َن يَدرۡ * جتنب س�ب اآلخر أو ش�تم مبادئه، قال تعاىل:}َوَل تَُس��بُّواْ ٱذلَّ
ِ ِعلرٖۡم..{ )5( وإذا كان الل قد حظر س�ب غري املس�لمني  َوۢا بَِغ��يرۡ َ َعدرۡ ِ فََيُس��بُّواْ ٱللَّ ٱللَّ
ومبادئه�م، فم�ن ب�اب أوىل أن يسي هذا احلظر بني املس�لمني الذي�ن خيتلفون يف الرأي 
واالجته�اد، بداًل من تبادل أوصاف التكفري والتفس�يق والتخوين، والذين حيملون هذه 

))(  األحزاب: 36.
))(  يونس: 09).

)3(  احلجرات: )).

)4(  احلجرات: )).
)5(  األنعام: 08).
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 الراي�ات، فه�ؤالء هم دع�اة الفرق�ة، واهلل تعاىل حذر م�ن الفرقة يف الدي�ن، فقال تعاىل: 
قُواْ فِيهِ...{))(.  قِيُمواْ ٱدّلِيَن َوَل َتَتَفرَّ

َ
نرۡ أ

َ
}...أ

* التعاط�ي مع قضايا االخت�الف بموضوعية وإنصاف، فاهلل تعاىل نى عن جمانبة العدل 
ِطۖ َوَل  ِ ُش��َهَدآَء بِٱلرۡقِسرۡ ِٰمنَي لِلَّ ِيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوَّ َها ٱذلَّ يُّ

َ
أ مع اخلصم، فقال تعاىل: }َيٰٓ

َوٰى...{))(. قرَۡرُب لِلتَّقرۡ
َ
ِدلُواْ ُهَو أ ْۚ ٱعرۡ ِدلُوا لَّ َتعرۡ

َ
ٰٓ أ ٍم َعَ اُن قَورۡ َيرۡرَِمنَُّكمرۡ َشَن َٔ

رُۡهم بِٱلَِّ�  * التح�يل بالرفق واللني يف حماورة الناس ومعايش�تهم، قال تع�اىل: }...َوَجِٰدل
َسُن...{)3(. حرۡ

َ
ِهَ أ

َةٖ ّمَِن  وخري قدوة يف ذلك هو الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص الذي أثنى الل عليه، فقال تعاىل: }فَبَِما رَحرۡ
لَِك...{)4(. واْ ِمنرۡ َحورۡ ا َغلِيَظ ٱلرَۡقلرِۡب َلنَفضُّ ۖ َولَورۡ ُكنَت َفظًّ ِ نِلَت لَُهمرۡ ٱللَّ

 : م�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

وى
�ق ل�ب �ق ا

ب
ق �

� لصد هم�ق�ق ا
أ
ا

يأمر الل عباده املؤمنني بقول احلق واقتفاء أثره، ويشدد الل عىل رضورة التزام هذا األمر 
يف الشأن كله، وبخاصة يف ميادين العلم واإلفتاء، فينهى الل عن اتباع اجلهل والقول به، 
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
ََصَ َوٱلرُۡفَؤاَد ُكُّ أ َع َوٱلرۡ مرۡ ُف َما لَيرَۡس لََك بِهِۦ ِعلرٌۡمۚ إِنَّ ٱلسَّ فيقول تعاىل: }َوَل َتقرۡ

َكَن َعنرُۡه َمسرۡ ُٔول{)5(.
فالق�ول باجله�ل مض�ل، وصاحب�ه م�ن املعتدي�ن، واهلل تع�اىل حي�ذر من منه�ج املضلني 
ِ ِعلرٍۡمۚ إِنَّ َربََّك ُهَو  َوآئِِه��م بَِغيرۡ هرۡ

َ
ُِضلُّوَن بِأ ومس�الكهم، فيق�ول تعاىل: }...ِإَونَّ َكثِٗيا لَّ

َتِديَن{)6(.  رُۡمعرۡ لَُم بِٱل عرۡ
َ
أ

وم�ا أكثر الذي�ن يزيغون عن درب احل�ق يف اإلفتاء، فيحلون احل�رام، وحيرمون احلالل؛ 
إرض�اء هلوى، أو تكس�ًبا جل�اه، أو منصب، أو مال، أو وظيفة، أو س�عًيا وراء حظوة عند 

))(  الشورى: 3).
))(  املائدة: 8.

)3(  النحل: 5)).
)4(  آل عمران: 59).

)5(  اإلساء: 36.
)6(  األنعام: 9)).



154

مؤتمر: لحفسوى - إشكلحللت لحولقع وآ لق لحمتسقبل                      17، 18 أغتطس 2015م / 2، 3 ذي لحقعدة 1436هـ

زي�د أو عم�رو، واهلل حيذر من اإلفتاء حس�ب األمزج�ة واألهواء، فيقول تع�اىل: }َوَل 
ِ ٱلرَۡكِذَبۚ  واْ َعَ ٱللَّ َتُ َفرۡ رِۡسنَُتُكُم ٱلرَۡكِذَب َهَٰذا َحَلٰٞل َوَهَٰذا َحَرامٞ ّلِ ل

َ
َتُقولُواْ لَِما تَِصُف أ

لُِحوَن{))(.  ِ ٱلرَۡكِذَب َل ُيفرۡ وَن َعَ ٱللَّ َتُ ِيَن َيفرۡ إِنَّ ٱذلَّ
وذم الل الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كالذين يرون ويغضون الطرف 
ع�ن آي�ات الل الس�اطعة يف دالالت الوج�وب أو التحريم، حتى ال يزعج�وا هبا من ال 
ت�روق هل�م من األق�ارب واألبعدين، فينكر الل ه�ذه املزاجية يف التعاط�ي مع آيات الل 
ٖضۚ َفَما َجَزآُء  ُفُروَن بَِبعرۡ ِض ٱلرِۡكَتِٰب َوتَكرۡ ِمُنوَن بَِبعرۡ َفُتؤرۡ

َ
وأحكامه، فيقول تع�اىل: }...أ

َشّدِ ٱلرَۡعَذاِبۗ 
َ
َياۖ َوَيورَۡم ٱلرۡقَِيَٰمةِ يَُردُّوَن إَِلٰٓ أ نرۡ ََيٰوةِ ٱدلُّ ٞي ِف ٱلرۡ َعُل َذٰلَِك ِمنُكمرۡ إِلَّ ِخزرۡ َمن َيفرۡ

َملُوَن{))(. ا َتعرۡ ُ بَِغٰفٍِل َعمَّ َوَما ٱللَّ
وم�ن صدق الفت�وى أن توافق حك�م الل، وأن تبينه للن�اس دون مواربة وال خجل وال 
وجل، إال إذا وصل األمر باملفتي إىل اجلزم بتوقع أن يلحق به رضر جسيم مما تباح بسببه 
املحظورات، فيباح وقتئذ اللجوء إىل ُرخص اهلروب من مصري اهلالك املحتوم عىل غرار 
م�ا كان م�ن عامر بن ي�اس، ريض الل عنهام، الذي أخذ بالرخصة، فنطق لس�انه بالكفر، 
ِد إِيَمٰنِهِۦٓ إِلَّ َمنرۡ  ِ ِم��ۢن َبعرۡ وقلب�ه مطمئن باإليامن، فقال تعاىل بش�أنه: }َمن َكَفَر بِٱللَّ
ٗرا َفَعلَيرِۡهمرۡ َغَضٞب ّمَِن  رِ َصدرۡ َح بِٱلرُۡكفرۡ ن َشَ يَمِٰن َوَلِٰكن مَّ ِ

ۢ بِٱلرۡ َمئِنُّ رِهَ َوقَلرُۡبُهۥ ُمطرۡ كرۡ
ُ
أ

ِ َولَُهمرۡ َعَذاٌب َعِظيٞم{)3(. ٱللَّ
علاًم أن والدي عامر -ياس وسمية- أخذا بالعزيمة، فلقيا حتفهام يف سبيلها، وكانت هلام 
اجلن�ة، التي وعدمها إياها الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص فعن ابن إس�حاق قال: كان ع�امر بن ياس وأبوه 
وأم�ه أهل بيت إس�الم، وكان بنو خم�زوم يعذبونم، فقال رس�ول الل ملسو هيلع هللا ىلص: ))صًبا يا آل 

ياس، فإن موعدكم اجلنة(()4(.
فام أحوج الناس يف كل زمان إىل صدق الفتوى؛ ليستبينوا هبا نور احلق املبني، ويتدوا إىل 

رصاط الل املستقيم، رصاط الذين أنعم الل عليهم من النبيني والصديقني والصاحلني.
))(  النحل: 6)).

))(  البقرة: 85.
)3(  النحل: 06).

)4(  املستدرك عىل الصحيحني: 3/ )43.
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سع:  ل�قا لمطل�ب ا �ب عل� الل ا
ب
لكد ء ا �ا

�ق
ب
� طور�ق ا حب

املتدب�ر يف آي�ات الق�رآن الكريم جيد تركي�ًزا بينًا ع�ىل ذم االفرتاء عىل الل، ويش�مل هذا 
االف�رتاء بالتأكي�د الفت�اوى املخالفة للحق، الزائغ�ة للباطل، ووصفت كث�ري من اآليات 
ِن  لَُم ِممَّ ظرۡ

َ
القرآني�ة أصحاب هذا الزي�غ بأقىص درجات الظلم، فقال تع�اىل:}... َفَمنرۡ أ

ٰلِِمنَي{))(.  ِدي ٱلرَۡقورَۡم ٱلظَّ َ َل َيهرۡ ِ ِعلرٍۡمۚ إِنَّ ٱللَّ ُِضلَّ ٱنلَّاَس بَِغيرۡ ِ َكِذٗبا ّلِ ٰى َعَ ٱللَّ َتَ ٱفرۡ
��َتِي  وتوع�د الل ه�ؤالء الظاملني بالع�ذاب املهني، فق�ال تعاىل: }َوِمَن ٱنلَّاِس َمن يَشرۡ
ْوَلٰٓئَِك لَُهمرۡ َعَذاٞب 

ُ
ِ ِعلرٖۡم َوَيتَِّخَذَها ُه��ُزًواۚ أ ِ بَِغ��يرۡ َِديِث ِلُِضلَّ َعن َس��بِيِل ٱللَّ ��َو ٱلرۡ لَهرۡ

ِهنٞي{))(. مُّ
والذين يكذبون يف الفتوى بعيدون عن الفالح ُبعد األرض عن السامء، أو أبعد من ذلك، 

لُِحوَن{)3(.  ِ ٱلرَۡكِذَب َل ُيفرۡ وَن َعَ ٱللَّ َتُ ِيَن َيفرۡ واهلل تعاىل يقول: }قُلرۡ إِنَّ ٱذلَّ
وحيدث الل تعاىل رس�وله األكرم ملسو هيلع هللا ىلص عن الذين حيرفون الكلم من بعد مواضعه، فيقول 
ِيَن قَالُٓواْ َءاَمنَّا  رِ ِمَن ٱذلَّ ِيَن يَُسٰرُِع��وَن ِف ٱلرُۡكفرۡ َها ٱلرَُّس��وُل َل َيرُۡزنَك ٱذلَّ يُّ

َ
أ تع�اىل: }َيٰٓ

ٍم َءاَخرِيَن  ُٰعوَن لَِقورۡ ُٰعوَن لِلرَۡكِذِب َسمَّ ْۛ َسمَّ ِيَن َهاُدوا ۛ َوِمَن ٱذلَّ ِمن قُلُوُبُهمرۡ فرَۡوٰهِِهمرۡ َولَمرۡ تُؤرۡ
َ
بِأ

تَورۡهُ  َّمرۡ تُؤرۡ وتِيُتمرۡ َهَٰذا فَُخُذوهُ ِإَون ل
ُ
ِد َمَواِضعِهۦِۖ َيُقولُوَن إِنرۡ أ تُوَكۖ ُيَّرِفُوَن ٱلرَۡكَِم ِمۢن َبعرۡ

رۡ
لَمرۡ يَأ

 ُ ِيَن لَمرۡ يُرِدِ ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ٱذلَّ
ُ
اۚ أ ِ َشيرۡ ًٔ لَِك َلُۥ ِمَن ٱللَّ ُ فِترۡنََتُهۥ فَلَن َتمرۡ ْۚ َوَمن يُرِدِ ٱللَّ َذُروا فَٱحرۡ

ٞيۖ َولَُهمرۡ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٞم{)4(.  َيا ِخزرۡ نرۡ ۚ لَُهمرۡ ِف ٱدلُّ ن ُيَطّهَِر قُلُوَبُهمرۡ
َ
أ

وم�ن أع�امل الذين يف�رتون عىل الل الك�ذب أنم حيرف�ون الكلم عن مواضع�ه، فيقول 
رِضرۡ  عرۡ

َ
ورۡ أ

َ
ُكم بَيرَۡنُهمرۡ أ ِتۚ فَإِن َجآُءوَك فَٱحرۡ ��حرۡ ٰلُوَن لِلسُّ كَّ

َ
ُٰعوَن لِلرَۡكِذِب أ تعاىل:}َس��مَّ

ِطۚ إِنَّ  ُكم بَيرَۡنُهم بِٱلرۡقِسرۡ َت فَٱحرۡ اۖ ِإَونرۡ َحَكمرۡ وَك َشيرۡ ٔٗ رِضرۡ َعنرُۡهمرۡ فَلَن يَُضُّ ۖ ِإَون ُتعرۡ َعنرُۡهمرۡ
ِسِطنَي{)5(. رُۡمقرۡ َ ُيِبُّ ٱل ٱللَّ

))(  األنعام: 44).
))(  لقامن: 6.

)3(  يونس: 69.
)4(  املائدة: )4.
)5(  املائدة: )4.
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فالق�رآن الكريم وص�ف افرتاء الكذب عىل الل بالظلم البال�غ، ومن اآليات التي نصت 
ُ ِمۢن َبَِيةٖ َوَل َس��آئَِبةٖ َوَل َوِصيلَ��ةٖ َوَل َحاٖم  ع�ىل ذل�ك، قول�ه تعاىل: }َما َجَع��َل ٱللَّ
قِلُوَن{))(. }َوَمنرۡ  َثُُهمرۡ َل َيعرۡ كرۡ

َ
ِ ٱلرَۡكِذَبۖ َوأ وَن َعَ ٱللَّ َتُ ِيَن َكَفُرواْ َيفرۡ َوَلِٰك��نَّ ٱذلَّ

ٰلُِموَن{))(. لُِح ٱلظَّ َب أَِبَيٰتِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ َل ُيفرۡ ورۡ َكذَّ
َ
ِ َكِذبًا أ ٰى َعَ ٱللَّ َتَ ِن ٱفرۡ لَُم ِممَّ ظرۡ

َ
أ

رُِموَن{)3(. رُۡمجرۡ لُِح ٱل َب أَِبَيٰتِهِۦٓۚ إِنَُّهۥ َل ُيفرۡ ورۡ َكذَّ
َ
ِ َكِذبًا أ ٰى َعَ ٱللَّ َتَ ِن ٱفرۡ لَُم ِممَّ ظرۡ

َ
}َفَمنرۡ أ

لَيرَۡس ِف َجَهنََّم 
َ
ۥٓۚ أ ا َجآَءهُ َّقِ لَمَّ َب بِٱلرۡ ورۡ َك��ذَّ

َ
ِ َكِذبًا أ ٰى َعَ ٱللَّ َتَ ِن ٱفرۡ لَُم ِممَّ ظرۡ

َ
}َوَم��نرۡ أ

َمثرۡٗوى ّلِلرَۡكٰفِرِيَن{)4(. 
لَيرَۡس ِف َجَهنََّم َمثرۡٗوى 

َ
ۥٓۚ أ ِق إِذرۡ َجآَءهُ ��درۡ َب بِٱلّصِ ِ َوَكذَّ ن َكَذَب َعَ ٱللَّ لَُم ِممَّ ظرۡ

َ
}َفَم��نرۡ أ

ّلِلرَۡكٰفِرِيَن{)5(.
وَن{)6(.  َتُ ا َكنُواْ َيفرۡ ۚ َوَضلَّ َعنرُۡهم مَّ نُفِسِهمرۡ

َ
ٰٓ أ }ٱنُظررۡ َكيرَۡف َكَذبُواْ َعَ

ءٞ َوَمن قَاَل  وِحَ إَِلَّ َولَمرۡ يُوَح إَِلرۡهِ َشرۡ
ُ
ورۡ قَاَل أ

َ
ِ َكِذبًا أ ٰى َعَ ٱللَّ َتَ ِن ٱفرۡ لَُم ِممَّ ظرۡ

َ
}َوَمنرۡ أ

رَۡمَلٰٓئَِكُة بَاِس��ُطٓواْ  رَۡمورِۡت َوٱل ٰلُِموَن ِف َغَمَرِٰت ٱل ۗ َولَورۡ تََرىٰٓ إِذِ ٱلظَّ ُ نَزَل ٱللَّ
َ
نزُِل ِمثرَۡل َمآ أ

ُ
َس��أ

 َ ِ َغيرۡ رُۡهوِن بَِما ُكنُتمرۡ َتُقولُوَن َعَ ٱللَّ َن َعَذاَب ٱل َورَۡم ُترَۡزورۡ نُفَس��ُكُمۖ ٱلرۡ
َ
رُِجٓواْ أ خرۡ

َ
يرِۡديِهمرۡ أ

َ
أ

وَن{)7(. ِبُ َتكرۡ َّقِ َوُكنُتمرۡ َعنرۡ َءاَيٰتِهِۦ تَسرۡ ٱلرۡ
ْوَلٰٓئَِك َيَنالُُهمرۡ نَِصيُبُهم ّمَِن 

ُ
َب أَِبَيٰتِهِۦٓۚ أ ورۡ َكذَّ

َ
ِ َكِذبًا أ ٰى َعَ ٱللَّ َتَ ِن ٱفرۡ لَُم ِممَّ ظرۡ

َ
}َفَمنرۡ أ

 ِۖ ُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَّ ��َن َما ُكنُتمرۡ تَدرۡ يرۡ
َ
َنُهمرۡ قَالُٓواْ أ ٰٓ إَِذا َجآَءترُۡهمرۡ رُُس��لَُنا َيَتَوفَّورۡ ٱلرِۡكَتٰ��ِبۖ َح�َّ

نَُّهمرۡ َكنُواْ َكٰفِرِيَن{)8(.
َ
نُفِسِهمرۡ أ

َ
ٰٓ أ قَالُواْ َضلُّواْ َعنَّا وََشِهُدواْ َعَ

َتَملَترۡ َعلَيرۡهِ  ا ٱشرۡ مَّ
َ
ِ أ نثََينيرۡ

ُ ِم ٱلرۡ
َ
َم أ َكَريرِۡن َحرَّ ۗ قُلرۡ َءاذٓلَّ ِ ََقرِ ٱثرۡننَيرۡ ِ َوِمَن ٱلرۡ بِِل ٱثرۡننَيرۡ ِ

}َوِمَن ٱلرۡ
 ِ ٰى َعَ ٱللَّ َتَ ِن ٱفرۡ لَُم ِممَّ ظرۡ

َ
ُ بَِهَٰذاۚ َفَمنرۡ أ ىُٰكُم ٱللَّ مرۡ ُكنُتمرۡ ُشَهَدآَء إِذرۡ َوصَّ

َ
ۖ أ ِ نثََينيرۡ

ُ ررَۡحاُم ٱلرۡ
َ
أ

))(  املائدة: 03).
))(  األنعام: )).
)3(  يونس: 7).

)4(  العنكبوت: 68.
)5(  الزمر: )3.

)6(  األنعام: 4).

)7(  األنعام: 93.
)8(  األعراف: 37.
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ٰلِِمنَي{))(. ِدي ٱلرَۡقورَۡم ٱلظَّ َ َل َيهرۡ ِ ِعلرٍۡمۚ إِنَّ ٱللَّ ُِضلَّ ٱنلَّاَس بَِغيرۡ َكِذٗبا ّلِ
��َهُٰد  شرۡ

َ ٰ َرّبِِهمرۡ َوَيُقوُل ٱلرۡ َرُضوَن َعَ ْوَلٰٓئَِك ُيعرۡ
ُ
ِ َكِذبًاۚ أ ٰى َعَ ٱللَّ َتَ ِن ٱفرۡ لَُم ِممَّ ظرۡ

َ
}َوَم��نرۡ أ

ٰلِِمنَي{))(. ِ َعَ ٱلظَّ َنُة ٱللَّ َل لَعرۡ
َ
ۚ أ ٰ َرّبِِهمرۡ ِيَن َكَذبُواْ َعَ ُؤَلٓءِ ٱذلَّ َهٰٓ

ِدي ٱلرَۡقورَۡم  ُ َل َيهرۡ َلِٰمۚ َوٱللَّ ِسرۡ
َعٰٓ إَِل ٱلرۡ ِ ٱلرَۡكِذَب َوُهَو يُدرۡ ٰى َعَ ٱللَّ َتَ ِن ٱفرۡ لَُم ِممَّ ظرۡ

َ
}َوَمنرۡ أ

ٰلِِمنَي{)3(. ٱلظَّ
ٍل َعَ ٱنلَّاِس  و فَضرۡ َ ذَلُ ِ ٱلرَۡكِذَب يَورَۡم ٱلرۡقَِيَٰمةِۗ إِنَّ ٱللَّ وَن َعَ ٱللَّ ��َتُ ِيَن َيفرۡ }َوَم��ا َظنُّ ٱذلَّ

ُكُروَن{)4(.  َثَُهمرۡ َل يَشرۡ كرۡ
َ
َوَلِٰكنَّ أ

لَُم  ظرۡ
َ
ۖ َفَمنرۡ أ ٖ تُوَن َعلَيرِۡهم بُِس��لرَۡطِٰۢن َبنّيِ

رۡ
َل يَأ َّورۡ َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالَِهٗةۖ ل }َهٰٓ��ُؤَلٓءِ قَورُۡمَنا ٱتَّ

ِ َكِذٗبا{)5(.  ٰى َعَ ٱللَّ َتَ ِن ٱفرۡ ِممَّ
 :�

��ث لعا لمطل�ب ا �ق ا
ب
لم�بحر� وى ا

�ق ل�ب اع ا �ب
�ق �قر م�ب ا

ب
ل�قحد ا

عن عبد الل بن َعْمِرو بن اْلَعاِص قال: سمعت َرُسوَل الل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))إِنَّ الل اَل َيْقبُِض 
اْلِعْل�َم اْنتَِزاًعا َينَْتِزُعُه من اْلِعَب�اِد، َوَلِكْن َيْقبُِض اْلِعْلَم بَِقْبِض اْلُعَلاَمِء، حتى إذا مل ُيْبِق َعاملًِا؛ 

ااًل، َفُسِئُلوا، َفَأْفَتْوا بَِغرْيِ ِعْلٍم، َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا(()6(. ََذ الناس رءوًسا ُجهَّ اتَّ
يف خض�م التحذي�ر من انحراف الفتوى ع�ن منهج احلق إىل الضالل، ي�أيت هذا احلديث 
الرشي�ف يفيد أن خلاًل يطرأ عىل العلم من خالل فناء العلامء، فكلام ذهب عامل، ذهب ما 
مع�ه من العلم، حتى يبقى من ال يعل�م، فيتصدى إلصدار الفتاوى جهال أو مغرضون، 
فيفتون بأهوائهم دون دليل، فيضلون أنفسهم هبذا الزيغ، ويضلون غريهم بمنهج الباطل 
الذي يس�وقونه هلم، ويزين�ون هلم اتباعه، فيهلكون وإياهم، يوم يت�بأ املتبوع من التابع، 
وقد أخب القرآن الكريم عن مش�هد من مش�اهد هذه الباءة، فقال تعاىل: }َوِمَن ٱنلَّاِس 

))(  األنعام: 44)
))(  هود: 8).

)3(  الصف: 7.
)4(  يونس: 60.

)5(  الكهف: 5).
)6(  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم.
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ِۗ َولَورۡ  َّ ا لّلِ َش��دُّ ُحّبٗ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِۖ َوٱذلَّ نَداٗدا ُيِبُّوَنُهمرۡ َكُحّبِ ٱللَّ

َ
ِ أ َم��ن َيتَِّخُذ ِم��ن ُدوِن ٱللَّ

َ َش��ِديُد ٱلرَۡعَذاِب ١٦٥ إِذرۡ  نَّ ٱللَّ
َ
ِ َجِيٗعا َوأ نَّ ٱلرُۡقوَّةَ لِلَّ

َ
َن ٱلرَۡعَذاَب أ ِيَن َظلَُمٓواْ إِذرۡ يََرورۡ يََرى ٱذلَّ

ِيَن  َباُب ١٦٦ َوقَاَل ٱذلَّ سرۡ
َ َعترۡ بِِهُم ٱلرۡ ُواْ ٱلرَۡعَذاَب َوَتَقطَّ

َ
َبُعواْ َوَرأ ِيَن ٱتَّ ِيَن ٱتُّبُِعواْ ِمَن ٱذلَّ  ٱذلَّ

َ
أ َتَبَّ

َمٰلَُهمرۡ َحَس��َرٍٰت  عرۡ
َ
ُ أ  ِمنرُۡهمرۡ َكَما َتَبَُّءواْ ِمنَّاۗ َكَذٰلَِك يُرِيِهُم ٱللَّ

َ
أ ٗة َفَنتََبَّ نَّ نَلَا َكرَّ

َ
َبُعواْ لَورۡ أ ٱتَّ

ۖ َوَما ُهم بَِخٰرِِجنَي ِمَن ٱنلَّارِ{. ))( َعلَيرِۡهمرۡ
فندم التابعني من تبعية املتبوعني وبراءهتم منهم ال ينفع إذا جاء متأخًرا، يوم يقوم األشهاد 
لرب العاملني، مما يعني رضورة التأكد من صالحية االتباع يف الدنيا، قبل الرحيل عنها إىل 
اآلخرة، يوم ال يغني والد عن ولده، وال ولد عن والده ش�يًئا، وال موىل عن مواله، واهلل 
ا َوَل  ٗل َش��يرۡ ٔٗ ورۡ ًل َعن مَّ ِن َمورۡ عز وجل خيب عن هذه احلقيقة، فيقول تعاىل: }َيورَۡم َل ُيغرۡ
وَن{))(، فكل امرئ يش�غل هبمه ونفس�ه يوم الدين، كام جاء يف القرآن الكريم  ُهمرۡ يُنَصُ
عىل لس�ان أيب األنبياء إبراهيم، عليه وعىل رس�ولنا األمني أفضل الصالة وأتم التس�ليم، 
 َ َت ٱللَّ

َ
فقال تعاىل: }َوَل ُترۡزِِن يَورَۡم ُيبرَۡعُثوَن ٨٧ يَورَۡم َل يَنَفُع َماٞل َوَل َبُنوَن ٨٨ إِلَّ َمنرۡ أ

َِحيُم لِلرَۡغاوِيَن{)3(. َنَُّة لِلرُۡمتَّقِنَي ٩٠ َوُبّرِزَِت ٱلرۡ لَِفِت ٱلرۡ زرۡ
ُ
بَِقلرٖۡب َسلِيٖم ٨٩ َوأ

�ت القرآن الكريم الظاملني النتقائهم منهج التبعية العمياء لآلخرين، فقال تعاىل:  وقد َبكَّ
َولَورۡ َكَن 

َ
نَا َعلَيرۡ��هِ َءابَآَءنَاۚٓ أ ُ قَالُ��واْ بَلرۡ نَتَّبُِع َما وََجدرۡ نَزَل ٱللَّ

َ
}ِإَوَذا قِي��َل لَُه��ُم ٱتَّبُِعواْ َمآ أ

عِيِ{)4(.  ُعوُهمرۡ إَِلٰ َعَذاِب ٱلسَّ يرَۡطُٰن يَدرۡ ٱلشَّ
وأكث�ر الزي�غ يف الفتوى واالنح�راف هبا عن احلق يك�ون إرضاء هلوى نفس، أو تكس�ًبا 
لرضا أصحاب اهلوى، واألمران يقودان إىل فش�ل ذريع يف امتحان احلساب يوم القيامة، 
الذي تكون فيه الصاخة، التي يرب بسببها اإلنسان من ذويه؛ انشغااًل بشأن نفسه، لكن 
ش�تان ب�ني من يضحك يومئذ، وب�ني أصحاب الوجوه املغبة املكفه�رة، ويف ذلك يقول 
بِيهِ ٣٥ 

َ
ّمِهِۦ َوأ

ُ
ِخي��هِ ٣٤ َوأ

َ
رَۡمررُۡء ِمنرۡ أ ُة ٣٣ يَورَۡم يَفِ��رُّ ٱل آخَّ الل تع�اىل: }فَإَِذا َج��آَءِت ٱلصَّ

��فَِرةٞ ٣٨  سرۡ نِيهِ ٣٧ وُُجوهٞ يَورَۡمئِٖذ مُّ ٞن ُيغرۡ
رۡ
رِيٖٕ ّمِنرُۡهمرۡ يَورَۡمئِٖذ َش��أ ِ ٱمرۡ

َوَصِٰحَبتِهِۦ َوَبنِيهِ ٣٦ لُِكّ
))(  البقرة: 65)-67).

))(  الدخان: )4.
)3(  الشعراء: 87-)9.

)4(  لقامن: )).
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ْوَلٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ةٞ ٣٩ َووُُجوهٞ يَورَۡمئٍِذ َعلَيرَۡه��ا َغَبَةٞ ٤٠ تَررَۡهُقَها َق��َتَةٌ ٤١ أ ��َتبرِۡشَ سرۡ َضاِحَك��ةٞ مُّ

ٱلرَۡكَفَرةُ ٱلرَۡفَجَرةُ{))(.
وم�ن نامذج فتاوى الضالل التي أش�ار إليها القرآن الكريم ما ج�اء فيه تعقيًبا عىل فتاوى 
َمنرُۡه بِقِنَطارٖ 

رۡ
ِل ٱلرِۡكَتِٰب َمنرۡ إِن تَأ هرۡ

َ
بعض أهل الكتاب يف املسلمني، فقال تعاىل: }َوِمنرۡ أ

َت َعلَيرۡهِ قَآئِٗماۗ َذٰلَِك  َمنرۡ��ُه بِِديَنارٖ لَّ يَُؤّدِهِۦٓ إَِلرَۡك إِلَّ َما ُدمرۡ
رۡ
نرۡ إِن تَأ يُ��َؤّدِهِۦٓ إَِلرَۡك َوِمنرُۡهم مَّ

لَُموَن{))(.  ِ ٱلرَۡكِذَب َوُهمرۡ َيعرۡ ّمِّيِ َۧن َسبِيٞل َوَيُقولُوَن َعَ ٱللَّ
ُ نَُّهمرۡ قَالُواْ لَيرَۡس َعلَيرَۡنا ِف ٱلرۡ

َ
بِأ

ومم�ا جاء يف وصف حتريف م�ا أنزل الل قواًل أو معنى قوله تع�اىل: }ِإَونَّ ِمنرُۡهمرۡ لََفرِيٗقا 
َسُبوهُ ِمَن ٱلرِۡكَتِٰب َوَما ُهَو ِمَن ٱلرِۡكَتِٰب َوَيُقولُوَن ُهَو ِمنرۡ  رِۡسنََتُهم بِٱلرِۡكَتِٰب ِلَحرۡ ل

َ
يَلرۡوُۥَن أ

لَُموَن{)3(. ِ ٱلرَۡكِذَب َوُهمرۡ َيعرۡ ِ َوَيُقولُوَن َعَ ٱللَّ ِ َوَما ُهَو ِمنرۡ ِعنِد ٱللَّ ِعنِد ٱللَّ

))(  عبس: 33-)4.
))(  آل عمران: 75.
)3(  آل عمران: 78.
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 املبحث الثالث 
مناذج للفتاوى ذات الصلة باستقرار اجملتمعات

ت�ؤدي الفت�اوى دوًرا مه�امًّ يف خدم�ة املجتمعات واس�تقرارها، وأحياًنا حي�دث العكس 
ح�ني تنفلت الفتوى من ضوابطها الرشعية، فتؤثر س�لًبا عىل جمريات األمور فيها، وهذه 
ن�امذج للفتاوى اإلجيابية املعاجلة للرصاعات، التي هتدف إىل خدمة اس�تقرار املجتمعات 

وسالمة العالقات بني أبنائها.
* طهارة اللسان تبًعا لطهارة السنان

اشتهر عن بعض السلف قوهلم: "فتنة طهر الل منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا". 
تنسب هذه املقولة إىل اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز، رمحه الل، كام يف حلية األولياء، 
أليب نعي�م األصبهاين، ومنهاج الس�نة لش�يخ اإلس�الم ابن تيمية، وغريمها: قال عمر بن 
عب�د العزيز: "تل�ك دماء طهر الل منها يدي، فال أحب أن أخضب هبا لس�اين"))(، وقال 
ا َكنُواْ  ۖ َوَل تُسرۡ َٔلُوَن َعمَّ ا َكَس��برُۡتمرۡ ۖ لََها َما َكَس��َبترۡ َولَُكم مَّ ةٞ قَدرۡ َخلَترۡ مَّ

ُ
آخر: }تِلرَۡك أ

ها،  َملُوَن{. فالصاحل�ون حي�ذرون من اخلوض يف فتن انقض�ت، حتى ال يتلوثوا برِشِّ َيعرۡ
ومن تل�ك: دم�اء طهر الل منها أيدين�ا، فال نلوث هبا ألس�نتنا. وقد رويت عنه رمحه الل 

تعاىل بألفاظ خمتلفة غري هذه األلفاظ. واهلل أعلم.
* جتنب إطالق العنان لفتاوى التكفري

ظاهرة تكفري املس�لمني بفتوى تصدر عن أشخاص أو جهات معينة يف العامل اإلسالمي، 
ترد يف نطاق التطرف والغلو، وقد تصدى لذلك علامء ومفتون منهم سامحة الشيخ حممد 
حسني، املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الذي أصدر فتوى حذر فيها من ظاهرة 
التكفري، ونصها: احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد األمني، وعىل 
آل�ه وأصحاب�ه أمجعني، وبعد: فيقول الل تعاىل يف حمكم كتاب�ه العزيز: }َوَل َتُقولُواْ لَِمنرۡ 
ِ َمَغانُِم َكثَِيةۚٞ  َيا فَعِنَد ٱللَّ نرۡ ََيٰوةِ ٱدلُّ ِمٗنا تَبرَۡتُغوَن َعَرَض ٱلرۡ َت ُمؤرۡ ��َلَٰم لَسرۡ لرَۡقٰٓ إَِلرُۡكُم ٱلسَّ

َ
أ

َملُوَن َخبِٗيا{))(.  َ َكَن بَِما َتعرۡ ْۚ إِنَّ ٱللَّ ُ َعلَيرُۡكمرۡ َفَتبَيَُّنٓوا َكَذٰلَِك ُكنُتم ّمِن َقبرُۡل َفَمنَّ ٱللَّ
))(  منهاج السنة: 6/ 54).

))(  النساء: 94.
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وم�ن أخطر الظواه�ر التي تواجه األمة اإلس�المية يف هذه األيام "ظاه�رة التكفري" التي 
أخ�ذت حي�ًزا يف ذهن كثريين م�ن أبناء املس�لمني وفكرهم، الذين حيس�بون أنم ملكوا 
احلقيق�ة الدينية، وأصبحت حك�ًرا عليهم، يطلقون وصف الكفر عىل من خيالفهم الرأي 
من املسلمني، وال يقول بقوهلم. وقد جتاهل القائلون بتكفري املسلمني أن من نطق بشعار 
اإلس�الم، وهو اإلقرار بالشهادتني، يصبح مس�لاًم معصوم الدم واملال، حلديث الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُأِم�ْرُت َأْن ُأَقاتِ�َل النَّ�اَس َحتَّى َيُقوُل�وا: ال إَِل�َه إاِلَّ الل، َفإَِذا َقاُلوَه�ا؛ َعَصُموا ِمنِّي 
��َت  َّسرۡ نَت ُمَذّكِٞر ٢١ ل

َ
َمآ أ َها، َوِحَس�اهُبُْم َعىَل الل، ُثمَّ َقَرَأ: }إِنَّ ِدَماَءُهْم َوَأْمَواهَلُْم إاِلَّ بَِحقِّ

َعلَيرِۡهم بُِمَصيرِۡطٍر{((. ))( 
ومل يقبل رس�ول الل ملسو هيلع هللا ىلص اعتذار احلب ابن احلب، أس�امة بن زيد، ريض الل عنهام، حينام 
قت�ل اجلهن�ي بعدما قال: "ال إله إال الل"   - يقول أس�امة ريض الل عنه: ))َبَعَثنَا َرُس�وُل 
ْقُت َأَنا َوَرُجٌل ِمَن  الل ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل احْلَُرَقِة ِمْن ُجَهْينََة، َقاَل: َفَصبَّْحنَا اْلَقْوَم َفَهَزْمنَاُهْم، َقاَل: َوحَلِ
 ، اأْلَْنَص�اِر َرُجاًل ِمنُْهْم، َقاَل: َفَلامَّ َغِش�ينَاُه َقاَل: اَل إَِل�َه إاِلَّ الل، َقاَل: َفَكفَّ َعنُْه اأْلَْنَصاِريُّ
�ي َحتَّى َقَتْلُت�ُه، َقاَل: َفَلامَّ َقِدْمنَا، َبَلَغ َذلَِك النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َفَقاَل يِل: َيا ُأَس�اَمُة؛  َفَطَعنُْت�ُه بُِرحْمِ
ًذا، َقاَل: َأَقَتْلَتُه  اَم َكاَن ُمَتَعوِّ َأَقَتْلَتُه َبْعَدَما َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ الل؟! َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُس�وَل الل؛ إِنَّ
ُرَها َعيَلَّ َحتَّى مَتَنَّْيُت َأينِّ مَلْ َأُكْن َأْس�َلْمُت َقْبَل  َبْعَدَما َقاَل اَل إَِلَه إاِلَّ الل؟! َقاَل: َفاَم َزاَل ُيَكرِّ

َذلَِك اْلَيْوِم(())(.
إن ه�ذه النص�وص من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الرشيفة تظهر بام ال يدع جمااًل 
للش�ك أن من ش�هد أن ال إله إال الل، وأن حممًدا رس�ول الل هو مسلم ال جيوز تكفريه، 
وحي�رم االعت�داء عليه باس�تباحة دم�ه أو ماله أو عرض�ه؛ إذ يصبح معص�وم الدم واملال 
والعرض بنطقه الش�هادتني، وأن باطنه مرتوك إىل الل س�بحانه وتعاىل، الذي يعلم الس 
وأخفى، وأن عقيدة أهل السنة واجلامعة، التي مات عليها أصحاب رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص ومن 
تبعه�م من التابعني والس�لف الصالح، وأمجع عليها علامء األم�ة: " أننا ال نكفر أحًدا من 
فُِر َما ُدوَن َذٰلَِك  َك بِهِۦ َوَيغرۡ َ ن يُشرۡ

َ
فِ��ُر أ َ َل َيغرۡ أه�ل القبل�ة بذنب؛ لقوله تعاىل: }إِنَّ ٱللَّ

))(  صحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال الل حممد رسول الل.
))(  صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب بعث النبي أسامة بن زيد إىل احلرقات من جهينة.
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ىٰٓ إِثرًۡما َعِظيًما{))(. َتَ ِ َفَقِد ٱفرۡ ِكرۡ بِٱللَّ لَِمن يََشآُءۚ َوَمن يُشرۡ
وبن�اء ع�ىل ما تق�دم فإن ظاه�رة التكفري التي يروج هلا بعض املنتس�بني إىل اإلس�الم هي 
من أخطر الظواهر التي تواجه املجتمعات اإلس�المية باس�م اإلس�الم، وجيب عىل علامء 
املس�لمني وأحزاهبم ومجاعاهتم مجيًعا أن حياربوها ويقاوموها، ويقضوا عليها يف مهدها؛ 
حتى ال تس�تغل يف ظروف تش�هد فيها األمة حرًبا ثقافية واس�تعامرية، وانقسامات عرقية 
ومذهبية وطائفية؛ إذ إن ظاهرة التكفري هي األخطر من هذه الظواهر مجيعها، ومن شأنا 
إذا انت�رشت يف املجتمع�ات اإلس�المية أن تث�ري رصاع�ات عمياء، تق�يض عىل حماوالت 
توحي�د األم�ة اإلس�المية ومجعها عىل كلمة اإلس�الم واإلي�امن. واهلل يق�ول احلق، وهو 

اهلادي إىل سواء السبيل.))(
* فتاوى التحذير من االقتتال الداخيل بني املسلمني

من أخطر نامذج الفتاوى املعارصة التي تس�ري عىل غ�ري هدى، تلك التي يتم فيها التجرؤ 
ع�ىل اإلفتاء بالتكفري، واس�تباحة الدماء البيئة، من خ�الل فتاوى عامة، تنطلق من آفاق 

ضيقة، وفهم قارص لألدلة الرشعية، وانحراف يف تطبيقاهتا عىل أرض الواقع.
واالمتناع عن ممارس�ة االقتتال الداخيل بني الفئات املجتمعية املس�لمة، أفراًدا ومجاعات، 
أمر ينبغي تكريس االهتامم به، وبخاصة يف هذا الزمن، وقد اعتب الل التنازع يف األمر من 

رِ...{)3(. مرۡ
َ ُتمرۡ ِف ٱلرۡ ٰٓ إَِذا فَِشلرُۡتمرۡ َوتََنٰزَعرۡ مسببات الفشل، فقال تعاىل: }...َح�َّ

ويقول الرسول القدوة ملسو هيلع هللا ىلص: ))ُكلُّ املْسِلِم َعىَل املْسِلِم َحَراٌم، َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضُه(()4(.
فقد وضع اإلس�الم حمددات ال جيوز جتاوزها يف عالقة املس�لم بأخيه املس�لم، وعالقات 
املس�لمني كجامع�ات مع بعضهم بعًض�ا. وتقوم هذه العالقات عىل األخوة اإلس�المية، 
وترتبط برباط وثيق من العقيدة اإليامنية، التي جعلت املسلم أًخا للمسلم؛ ليكون جمتمع 
ا ومتامس�ًكا وصلًبا، كالبنيان يشد بعضه بعًضا، وكاجلسد الواحد، إذا اشتكى  اإليامن قويًّ

منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر.
))(  النساء: 48

))(  فتوى صادرة عن دار اإلفتاء الفلسطينية بتاريخ 0) رجب 8)4)ه� وفق 4) متوز 007)م، انظر: فتاوى: )/ 9.
)3(  آل عمران: )5).

)4(  صحيح مسلم، كتاب الب والصلة واآلداب، باب حتريم ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
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وخياط�ب النبي ملسو هيلع هللا ىلص املجتمع اإلي�امين يف حجة الوداع مؤكًدا هذه املحددات، فيقول: ))إِنَّ 
ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، يِف َشْهِرُكْم َهَذا، يِف َبَلِدُكْم َهَذا، َأاَل 

َهْل َبلَّْغُت(())(.
فهذا التحريم لدماء املس�لمني وأمواهلم وأعراضهم مس�تمر مع الزمان واملكان، كحرمة 
يوم النحر، وش�هره، والبلد احل�رام الذي حرمه الل، وجعله حرًم�ا آمنًا يتخطف الناس 

من حوله.
ب�ل إن دم املس�لم أعظم حرمة م�ن البيت العتيق، وجاء التش�بيه حلرمة دم املس�لم وماله 
وعرض�ه باملح�ددات املحسوس�ة باليوم والش�هر والبلد؛ لريس�خ يف ذهن املس�لم مدى 
احلرم�ة الت�ي يتمتع هبا املس�لم يف صون دم�ه، وماله، وعرض�ه؛ ليبقى املس�لم بعيًدا عن 
الوق�وع يف انته�اك ه�ذه املحرم�ات التي وضع الل س�بحانه وتعاىل عقوب�ات القصاص 
واحلدود حلاميتها من اعتداء ذوي النفوس املريضة، أو الضعيفة، أو الرشيرة، التي تنتهك 
احلرمات، وتتجاوز املحرمات، فكان القصاص ملن اعتدى عىل أخيه املسلم، فسفك دمه 
لرَۡبِٰب لََعلَُّكمرۡ 

َ ْوِل ٱلرۡ
ُ
بغ�ري ح�ق، واهلل تعاىل يقول: }َولَُك��مرۡ ِف ٱلرۡقَِصاِص َحَيٰوةٞ َيٰٓ��أ

َتتَُّقوَن{))(.
ألن دم املؤم�ن ال حي�ل إال بإحدى ثالث؛ النفس بالنفس، والثيب الزاين، والتارك لدينه، 

املفارق للجامعة، وغري ذلك هو اعتداء عىل احلرمات. 
وباحلدود والقصاص زجرت النفوس الضعيفة عن النيل من دماء املسلمني وأعراضهم 
وأمواهلم، عىل امتداد فرتة احلكم اإلس�المي، التي حرص فيها احلكام عىل تطبيق أحكام 

الرشيعة يف املجتمع اإلسالمي.
وملا غاب تطبيق هذه األحكام عن س�احة املس�لمني انترشت الفوض، وعمت اجلريمة، 

وفقد األمن واألمان عىل النفس واملال والعرض، وتعدى ذلك إىل الدين واحلياة.
وه�ذه رضورات ال تق�وم احلياة دونا، ومن أج�ل بقائها واس�تمرارها، كانت األحكام 

الرشعية التي حتافظ عليها، وتيس سبل استمرار احلياة هبا مجيعها، آمنة مطمئنة.

))(  صحيح مسلم، كتاب احلج، باب حجة النبي.
))(  البقرة: 79).
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ولو نظرنا إىل جمتمعاتنا املسلمة لوجدنا مع األسف الشديد انتهاًكا هلذه احلرمات، وتعدًيا 
عليها، فالدماء البيئة تسفك عىل يد اإلخوة، كام تنهش األعراض وتنتهك بأبشع اجلرائم 
الت�ي ين�دى هلا اجلبني، ولعل م�ا حيصل من تعدٍّ عىل األطفال والنس�اء والش�يوخ الكبار 
وصل إىل حد عظيم البش�اعة. كام أن جرائم القتل التي انترشت أصبحت س�لوًكا شائنًا، 

خرج به مقرتفوها عن القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية كلها.
ومن فتاوى التحذير من االقتتال الداخيل بني املسـلمني فتوى صدرت عن جملس اإلفتاء 
األعـىل يف فلسـطني برئاسـة سـامحة الشـيخ حممد حسـني املفتي العـام للقـدس والديار 

الفلسطينية، جاء فيها:
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد األمني، وعىل آله، وصحبه، ومن 
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد: فقد آمل كل مسلم ما شاهده خالل وسائل اإلعالم، 
م�ن االش�تباكات واالقتتال الداخيل ب�ني أبناء الوطن الواحد فوق األرض الفلس�طينية، 
وبالتحديد بني أبناء حركتي فتح ومحاس، مما أرض بمصالح الشعب الفلسطيني وبقضيته 
العادل�ة، وما زال رضر ذلك يتفاقم، كام أنه ينتهك حمرًما حرمه الل تعاىل ورس�وله، فاهلل 
ا{))( ويقول تعاىل: }َوَمن  ِمًن��ا إِلَّ َخَط ٔٗ ُتَل ُمؤرۡ ن َيقرۡ

َ
ِمٍن أ تع�اىل يق�ول: }َوَما َكَن لُِمؤرۡ

َعدَّ َلُۥ 
َ
ُ َعلَيرۡهِ َولََعَنُهۥ َوأ ا فِيَه��ا وََغِضَب ٱللَّ َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َخِٰلٗ ِمٗنا مُّ ُت��لرۡ ُمؤرۡ َيقرۡ

َعَذابًا َعِظيٗما{))(. 
نَا۠ 

َ
ُتلَِن َمآ أ وعىل لسان ابن آدم الذي قتله أخوه يقول تعاىل: }لَئِۢن بََسطَت إَِلَّ يََدَك ِلَقرۡ

َ َربَّ ٱلرَۡعٰلَِمنَي{)3(. َخاُف ٱللَّ
َ
ٓ أ ُتلََكۖ إِّنِ قرۡ

َ
بَِباِسٖط يَِدَي إَِلرَۡك ِل

وقال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: ))فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم 
ه�ذا، يف بلدكم هذا، يف ش�هركم هذا(()4(، وإن جملس اإلفت�اء األعىل وأصحاب الفضيلة 
املفتني يؤكدون عىل حرمة دم املسلم، وحيرمون االقتتال الداخيل بني اإلخوة يف فلسطني، 
ويف كل مكان من ديار املسلمني، ويعتبون من يقتل أو يأمر أو يعني عىل قتل أخيه املسلم 

))(  النساء: )9.

))(  النساء: 93.
)3(  املائدة: 8).

)4(  صحيح البخاري، كتاب احلج، باب اخلطبة أيام منى.



165

لحسل  مدمد أجمد جتلا أهملا لحفسوى وىولفطهل 

عم�ًدا، أو ثأًرا، أو ظلاًم خارًجا عن تعالي�م ديننا احلنيف، الذي أمر بحقن الدماء، وحرم 
دم املسلم وماله وعرضه إال بحق. واهلل يقول احلق، وهو اهلادي إىل سواء السبيل.))(

*فتوى كن املقتول وليس القاتل
ورد يف األثر قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: ))كن عبد الل املقتول((، وذلك من حديث محيد بن هالل، 
عن رجل من عبد القيس، كان مع اخلوارج ثم فارقهم، قال: دخلوا قرية، فخرج عبد الل 
ب�ن خباب ذعًرا جير رداءه، فقالوا: مَلْ ُتَرْع! ق�ال: واهلل لقد ُرْعُتمويِن، قالوا: أنت عبد الل 
بن خباب، صاحب رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: نعم، قال: فهل سمعت من أبيك حديًثا حيدثه 
عن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص حتدثناه؟ قال: نعم، سمعته حيدث عن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص ))أنه ذكر فتنة، 
القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري من املايش، واملايش فيها خري من الس�اعي، 
ق�ال: فإن أدرك�ت ذاك، فكن عبد الل املقت�ول(())(، قال أيوب -أح�د رواة احلديث عن 

محيد بن هالل-: وال أعلمه إال قال: ))وال تكن عبد الل القاتل((.
وهناك روايات جاءت يف س�ياق التحذير من التهاون بالقتل، وتفضيل حال املقتول عىل 
ح�ال القات�ل، منه�ا احلديث الصحيح عن احْلََس�ِن عن األَْحنَ�ِف بن َقْيٍس، ق�ال: َذَهْبُت 
ُجَل، قال:  ُجَل، َفَلِقَينِي أبو َبْكَرَة، فق�ال: َأْيَن ُتِريُد؟ قلت: َأْن�رُصُ هذا الرَّ أِلَْن�رُصَ ه�ذا الرَّ
اْرِجْع، َفإيِنِّ سمعت َرُسوَل الل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))إذا اْلَتَقى املْسِلاَمِن بَِسْيَفْيِهاَم، َفاْلَقاتُِل َواملْقُتوُل 
يف النَّ�اِر، فقلت: يا َرُس�وَل الل، هذا اْلَقاتِ�ُل، فام َباُل املْقُتوِل؟ قال: إن�ه كان َحِريًصا عىل 

َقْتِل َصاِحبِِه(()3(.
وعن خالد بن عرفطة، ريض الل عنه، قال: قال يل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))س�يكون أحداث، وفتنة، 

وفرقة، واختالف، فإذا كان ذلك، فإن استطعت أن تكون املقتول ال القاتل فافعل(()4(.
ُه ق�ال: ))يا َخالُِد؛ إنا َس�َتُكوُن َأْحَداٌث َواْختاِلٌف،  وعن�ه ريض الل عن�ه َعِن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ
اُن: َوُفْرَقٌة-. فإذا كان ذلك، َفإِِن اْس�َتَطْعَت َأْن َتُكوَن املْقُتوَل ال اْلَقاتَِل، -قال  -وقال َعفَّ
 ))(  فت�وى ص�ادرة ع�ن جمل�س اإلفت�اء األع�ىل بتاري�خ 0) حم�رم 8)4)ه�� وف�ق 9) كان�ون الث�اين 007)م، انظ�ر:

. www.darifta.org
))(  مس�ند أمحد، مس�ند البرصيني، حديث خباب بن األرت عن النبي، صىل الل عليه وسلم، وقال شعيب األرناؤوط: 

رجاله ثقات رجال الشيخني، والرجل املبهم الذي روى عنه محيد إن كان ثقة عنده فاإلسناد صحيح.
لُِحواْ بَيرَۡنُهَما{ )احلجرات: 9(.  صرۡ

َ
َتَتلُواْ فَأ ِمننَِي ٱقرۡ رُۡمؤرۡ )3(  صحيح البخاري، كتاب اإليامن، باب }ِإَون َطآئَِفَتاِن ِمَن ٱل

)4(  املستدرك عىل الصحيحني: 3/ 6)3.
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اُن:- َفاْفَعْل(())(. َعفَّ
ِذي َنْفيِس بيده؛ اَل َتْذَهُب  وعن أيب ُهَرْيَرَة، ريض الل عنه، قال: ))قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: َوالَّ
ْنَي�ا حت�ى َيْأيِتَ عىل الناس َي�ْوٌم، اَل َيْدِري اْلَقاتُِل فِيَم َقَتَل، وال املْقُت�وُل فِيَم ُقتَِل، َفِقيَل:  الدُّ

َكْيَف َيُكوُن ذلك؟ قال: اهْلَْرُج، اْلَقاتُِل َواملْقُتوُل يف النَّاِر(())(.

))(  مصنف ابن أيب شيبة: 7/ 457.
))(  صحيح مس�لم، كتاب الفتن وأرشاط الس�اعة، باب ال تقوم الس�اعة حتى يمر الرجل بقب الرجل فيتمنى أن يكون 

مكان امليت من البالء.
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 املبحث الرابع 
فتوى زيارة القدس وشد الرحال إىل املسجد األقصى يف ظل االحتالل

تناولت هذه املس�ألة يف مقال حتت عنوان: )الل َيْعَلُم املْفِس�َد يف ش�د الرحال إىل األقىص 
ِم�َن املْصِل�ِح(، ونرشت�ه مواقع إعالمي�ة عدة، ومنه�ا صحيف�ة املدينة الس�عودية بتاريخ 
3/07/05)0)، وج�اء في�ه: أن م�ن األفعال الت�ي حتتمل أن تأخ�ذ حكمني خمتلفني، 
ب�ل متباين�ني، بن�اًء ع�ىل بواع�ث فاعله�ا، واملالبس�ات املقرتن�ة بوقوعه�ا، والتداعيات 
املرافق�ة لظروفها، مس�ألة ش�د الرحال إىل املس�جد األقىص، وزيارة الق�دس واألرايض 
الفلس�طينية يف ظل االحتالل، إذ تباينت املواقف والفتاوى بش�أن حكم هذه املسألة، بني 
مؤي�د ومع�ارض، بل بني مبيح وحم�رم، وصاحُب كلِّ رأي َعِمل ُجهَده عىل االس�تدالل 
بالنص�وص والوقائع التارخيية والواقعية، التي فهم منها ما يعاضد وجهة نظره، وكان يف 
احلدي�ث عن هذا املوضوع وما صاحبه من تداعيات م�ادة إعالمية، عرضتها العديد من 
وسائل اإلعالم املختلفة بطريقتها، وبقي املواطن العريب واملسلم يرتنح بني شد األطراف 
وجذهب�ا، وحت�ى املتابع أو املطلع عىل تلك العروض يف أنح�اء العامل، فإن الصورة تصله 
مشوش�ة، بس�بب ما صاحب تلك العروض من انفعاالت وتناقضات عجيبة، إضافة إىل 

التشكيك والطعون املختلفة مما تبادله أطراف النزاع حول هذه القضية.
ويف ضوء معايري اإلسالم احلنيف يف تقويم األعامل من حيث القبول والرد؛ فإن الذي نود 
قوله يف هذا املقام: إن مس�ألة شد الرحال إىل املسجد األقىص، وزيارة القدس واألرايض 
الفلس�طينية يف ظل االحتالل ليس�ت فقهية حمضة، بقدر ما هي سياسية بامتياز، وهي من 
الن�وازل الت�ي حتتمل التأويل، وتعدد اآلراء، فلامذا ت�زج يف خانة احلالل أو احلرام، وهي 
حتتمله�ام؟ فه�ي ح�الل إذا مل تناقض حك�اًم رشعيًّا، يس�تند إىل أدلة رشعية بين�ة الداللة، 
صحيح�ة الثب�وت، وهي كذل�ك حتتمل أن تك�ون حراًم�ا إذا ثبت أنا تتلب�س بمحاذير 

رشعية، مستندة إىل أدلة رشعية بينة الداللة، صحيحة الثبوت.
وم�ن خ�الل االطالع عىل أدل�ة الفريقني، والنظر فيه�ا، فالذي يبدو أن املس�ألة تفتقر يف 
التحري�م أو اإلباح�ة إىل أدلة قطعية، ويبدو أن الفريقني يس�عيان إىل حتقيق مصالح عامة 
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للق�دس واملس�جد األق�ىص واألرايض املحتل�ة وأهلها، ع�ىل طريقة كل فري�ق وقناعاته 
وتصورات�ه لألم�ور، وتقدي�ر عواقبه�ا، غ�ري أن احلمالت الش�عواء - بغ�ض النظر عن 
مصدرها- حترف املس�ألة عن مس�اراهتا املنطقية والطبيعية، وعن جني املصالح الرشعية 
م�ن وراء وجهات النظ�ر املطروحة، إىل حال من الرصاع املفيض إىل التنازع، الذي يكون 
م�ن ورائ�ه الفش�ل، ومواصل�ة الغ�رق يف بح�ار الضعف اللج�ي، خمالف�ني بذلك هدي 
َهَب  َش��لُواْ َوتَذرۡ َ َورَُس��وَلُۥ َوَل تََنٰزَُعواْ َفَتفرۡ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
الل وأوامره، إذ يقول تعاىل: }َوأ

ِٰبِيَن{. ))( َ َمَع ٱلصَّ ْۚ إِنَّ ٱللَّ ٓوا ِبُ ۖ َوٱصرۡ رِيُحُكمرۡ
وق�د أصدرت دار اإلفتاء الفلس�طينية فتوى جواًبا لس�ؤال ورده�ا حول حكم الرشع يف 
زيارة املس�لمني لألرايض الفلس�طينية بعامة، واملس�جد األقىص املب�ارك بخاصة، يف ظل 

الظروف احلالية.
جاء فيها، أنَّ فلسطني أرض باركها الل يف كتابه العزيز، وأسى إليها رسوله املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص 
��ِجِد  رَۡمسرۡ ٰى بَِعبرِۡدهِۦ َلرۡٗل ّمَِن ٱل َ سرۡ

َ
ِٓي أ وأخب الل عن ذلك، فقال تعاىل: }ُس��برَۡحَٰن ٱذلَّ

��ِميُع  َلُۥ لُِنَِيُهۥ ِمنرۡ َءاَيٰتَِناۚٓ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ َن��ا َحورۡ ِي َبَٰركرۡ قرَۡصا ٱذلَّ
َ ��ِجِد ٱلرۡ رَۡمسرۡ َ��َراِم إَِل ٱل ٱلرۡ

َِصُي{))(. ٱلرۡ
وإن م�ن أبرز واجبات األمة اإلس�المية أن تعمل جهدها لتحري�ر هذه األرض املباركة، 
ومس�جدها األق�ىص، حتى تك�ون مفتوحة ملن يش�د الرح�ال إليها، ابتغ�اء رضوان الل 
وثوابه، ومن املؤكد أن ش�د الرحال إىل املس�جد األقىص يف ظل االحتالل خيتلف عنه يف 

ظل احلرية واألمان.
فإذا أدرك املس�لمون مدى مس�ئوليتهم وواجبهم نحو األرض الفلسطينية والقدس فلن 

يكون إشكال يف زيارهتا، يف إطار الضوابط الرشعية، التي جتب مراعاهتا، ومنها:
- رف�ض تكري�س الوض�ع االحتاليل ل�ألرض الفلس�طينية والقدس واملس�جد األقىص 

املبارك.
- جتنب اخلوض يف أي إجراء يصب يف مصلحة تطبيع عالقات املسلمني مع االحتالل، 

الذي يأس أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا.
))(  األنفال: 46.

))(  اإلساء: ).
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- التنس�يق مع اجلهات الفلس�طينية املس�ئولة التي تتوىل املس�ئولية عن زي�ارات األرض 
املحتلة.

- أن تك�ون الزي�ارة ل�ألرض الفلس�طينية تأكي�ًدا هلويته�ا العربية واإلس�المية، ورفًضا 
لالحتالل، وعوًنا للمرابطني فيها عىل الصمود حتى التحرير.

وختم�ت الفت�وى باإلش�ارة إىل مناش�دة املس�لمني م�راًرا وتك�راًرا باخلط�ب والفتاوى 
والبيان�ات برورة احلفاظ عىل املس�جد األقىص املبارك والقدس وأرضنا الفلس�طينية، 

وعامرهتا ومحايتها من االستيطان والتهويد.. واهلل يقول احلق وهو يدي السبيل.
ص�درت هذه الفتوى بتاري�خ 8)/ صفر/ 433)ه�، وفق ))/كان�ون ثاين/ ))0)، 
أي قب�ل وقوع الس�جال ال�ذي رافق بع�ض الزيارات األخرية للمس�جد األق�ىص، فإذا 
انتف�ت املوان�ع، التي نبه�ت إليها هذه الفتوى م�ن خالل الضوابط الت�ي حددهتا إلباحة 
ش�د الرحال إىل املس�جد األقىص وزيارة األرايض الفلس�طينية الواقع�ة حتت االحتالل، 
فل�امذا يبق�ى اإلرصار عىل منع هذه الزي�ارات أو حتريمها، والق�دس وأقصاها عىل وجه 
اخلص�وص يعانيان احلص�ار والكيد املاكر، واإلف�راغ من اجلموع البرشي�ة املؤمنة، حتت 
ضغ�ط قيود االحتالل وإجراءاته الصارمة، فلامذا يس�د الباب أم�ام املدد البرشي املؤازر 

للوجود العريب واإلسالمي يف القدس؟
فاملوق�ف إذن من ش�د الرحال إىل املس�جد األق�ىص يف ظل االحتالل يبق�ى رهن املعايري 
الرشعي�ة، واالعتبارات السياس�ية املعتبة، التي تصب يف صالح بق�اء األقىص والقدس 
وأهلهام س�املني مما حياك هلام، ويدبر يف الس والعلن، عىل درب تدمريمها، أو سلخهام عن 
هويتهام، وجتريدمها من ساكنيهام املؤمنني بأوىل القبلتني، ومسى البشري النذير، حممد بن 

عبد الل ملسو هيلع هللا ىلص وباملسيح عيسى بن مريم، عليهام السالم.
وهذا يقتيض أن يتبلور املوقف املطلوب حيال هذه القضية بالغة احلساسية واألمهية، بعيًدا 
ع�ن االنغالق احلزيب واملذهبي، والتبعية العمياء ألش�خاص من هنا أو هناك، ويف منأى 
عن أس�اليب االنتصار لآلراء الش�خصية، التي تبدو أحياًنا وكأن األمر يتعلق بتحديات 
ع�ىل حلبات املصارعة، أو املبارزة يف س�احات الوغى، ومن الطبيع�ي أن جيد ما قلنا آنًفا 
قبواًل أو تفهاًم من بعض الناس، ورفًضا من بعضهم، غري أننا أردنا أن نعب عن وجهة نظر 
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حول هذه املس�ألة، مناش�دين املخالف واملوافق، أن اتقوا الل يف فتاوى احلالل واحلرام، 
اتقوا الل يف الظرف املكاين املقدس، الذي تتلفون من أجله، ويف الظرف الزماين احلرج 
ال�ذي تتلفون فيه، واهلل أواًل وآخًرا أعلم باملقاصد والنوايا، وهو تعاىل يعلم املفس�د من 
ِمُن بِهۦِۚ  ن لَّ يُؤرۡ ِمُن بِهِۦ َوِمنرُۡهم مَّ ن يُؤرۡ املصل�ح، وهو القائل س�بحانه وتع�اىل: }َوِمنرُۡهم مَّ

ِسِديَن{))(.))( رُۡمفرۡ لَُم بِٱل عرۡ
َ
َوَربَُّك أ

قرار رقم 6)) )))/))( 
بشأن )زيارة القدس: األهداف واألحكام الرشعية(

إن جملس جممع الفقه اإلس�المي الدويل املنبثق من منظمة التعاون اإلس�المي، املنعقد يف 
دورت�ه الثانية والعرشين بدولة الكويت خالل الف�رتة )) - 5) مارس 5)0)م املوافق 

)-5 مجادى اآلخرة 436)ه�.
بع�د اطِّالع�ه ع�ىل البح�وث املقدم�ة إىل املجم�ع بخصوص موض�وع )زي�ارة القدس: 
األهداف واألحكام الرشعية(، وبعد اس�تامعه إىل املناقش�ات املوسعة التي دارت حوله، 
ب فيه، ولكن النقاش دار حول حتقق  انتهى إىل أن احلكم الرشعي للزيارة مندوب ومرغَّ

املصالح واملفاسد يف ذلك.
ويرى املجمع أن تقدير هذه املصالح يعود إىل املختصني من أويل األمر والسياسة يف بالد 

املسلمني.
ومن الروري تذكري مجيع املس�لمني بأن قضية )القدس الرشيف( قضية األمة بأمجعها، 

وأنه من الواجب نرصهتا وتأييد أهلها وأهل فلسطني ودعمهم.
والق�دس الرشي�ف، ليس�ت ألهل فلس�طني وحده�م وإنام ه�ي للمس�لمني مجيًعا، وأن 

احلفاظ عىل املسجد األقىص املبارك من مجلة إيامن املسلمني ومسئولياهتم.

وصل الل وسلم ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني

واهلل تعاىل أعلم

))(  يونس: 40.
. http: // www.al-madina.com/ node/ 464297 )((
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التوصيات

يف ض�وء ما تم التطرق إليه من مباحث يف هذه الورقة، يمكن اخلروج بتوصيات عديدة، 
منها:

* تفعيل دور املجامع الفقهية اإلسالمية لتؤدي رسالتها يف املحافظة عىل سالمة الفتاوى 
عىل الوجه املنشود.

* العم�ل اجلامع�ي ع�ىل ضب�ط الفتاوى العام�ة التي تصدر ع�ب الفضائي�ات من خالل 
إلزامه�ا بالكف ع�ن نرش الفتاوى الش�اذة، أو الصادرة عن جهات غ�ري مؤهلة، أو التي 

تؤجج الرصاعات بني املسلمني.
* إص�دار مذك�رة توضيحية بضواب�ط الفتوى، ورشوط املفت�ي، وتعميمها عىل اجلهات 

ذات االختصاص كافة.
* من�ح التوعي�ة بخط�ورة الفت�اوى املنفلتة م�ن ضوابطها مزي�ًدا من االهت�امم والرعاية 

واجلهد.
* توجيه خطاب مناشدة إىل اجلامعات اإلسالمية املنترشة يف ربوع العامل اإلسالمي التِّقاء 

الل يف مناهجها وفتاويا، وحثهم عىل حفظ دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم.
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اخلامتة

فهذه الورقة تضمنت ش�واهد من اآليات الكريمة واألحاديث الرشيفة ومقتبس�ات من 
أثر الس�لف الصالح وكتابات سابقة ألصحاب االختصاص، نسأل الل تعاىل أن تساهم 
يف حتقي�ق أهداف هذا املؤمت�ر املوقر، وأن تكون ناجحة يف تبلي�غ صوت معاضد لتجريد 
الفت�وى من االنزالق، وتكريس�ها خلدم�ة الدين وأغراضه وأتباعه، ب�ام يريض الل تعاىل 
ورس�وله ملسو هيلع هللا ىلص وبخاص�ة يف ه�ذا الزم�ان الذي يش�هد اضطراب�ات عاتية يف عاملن�ا العريب 
واإلسالمي، فإن أصبنا فاحلمد هلل عىل آالئه، وإن أخطأنا أو تعثرنا أو قرصنا، فنحن برش 

نرجو العفو من الل الغفور الرحيم ذي القوة املتني.
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أمح/  بلب شوملأ ودقا  مل جوم مالات لء سلإ 

 

 

 

﷽�
احلم�د هلل رب العامل�ني والصالة والس�الم عىل أرشف املرس�لني س�يدنا حمم�د وعىل آله 

وصحبه أمجعني، وبعد:
فق�د رشف�ت بدعوة دار اإلفتاء املرصية للمش�اركة يف مؤمترها العامل�ي حول »الفتوى... 
إش�كاليات الواقع وآفاق املس�تقبل« وهو املوضوع الذي أصبح رضورة يف هذه املرحلة؛ 
حي�ث يفتح آفاًقا جديدة نحو إعداد ضوابط حت�دد االجتهاد اجلامعي وتضبط الفتوى يف 
العامل اإلس�المي، واستنباط جماالت جديدة للفتوى تكون قادرة عىل مواجهة مقتضيات 

العرص.
ويف احلقيق�ة، هن�اك طلب متزايد غري مس�بوق عىل الفتاوى الرشعية، بس�بب التطورات 
اهلائلة يف املجاالت املختلفة، وانتش�ار وس�ائل اإلعالم املختلف�ة من الفضائيات ومواقع 
اإلنرتن�ت وغريه�ا م�ن الوس�ائل املق�روءة واملس�موعة، وهو األم�ر الذي يفت�ح الباب 

ملجاالت جديدة حتتاج من العلامء النظر إليها واالجتهاد فيها.

ء ���ن�ي�ا إ
�ل�ا
� �ي ا �ل�ا

� �ا �ل �م��ن
�
 �ع�م��ل �ح�و

��ور���ي�هي
�ج و�م�ا ��� ���ش .د/ �ع�مج�ا

أ
�

ي�ف
ر�

ل��ش هر ا ف
�
ل�أ وك�يل ا
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جماالت اإلفتاء

إن املتاب�ع الدقيق لوضع الفتوى واإلفتاء جيد أن الفقهاء ومن س�ار عىل نجهم اجتهدوا 
يف بي�ان األح�كام الفقهي�ة الت�ي حتفظ للف�رد دين�ه وتنظم أمور معاش�ه، وحت�دد عالقته 
بمجتمعه من خالل توضيح األحكام الفقهية املتعلقة بالعبادات، واملعامالت واألحوال 
الش�خصية م�ن خطبة وزواج وطالق ورض�اع ومرياث، وغري ذلك م�ن األمور التي ال 
غنى للمس�لم عن معرفة احلك�م الرشعي فيها، لكن الواقع الذي نعيش�ه اليوم يؤكد أننا 
أم�ام حتديات جدي�دة حتتاج منا أن نضع جماالت جديدة للفت�وى ولالجتهاد –باإلضافة 
إىل جم�االت الفت�وى التقليدية- حتى نحمي املجتمع وش�باب األمة من الوقوع يف براثن 
التيارات واألفكار اإلرهابية التي تستغل الدين وتطلق أحكاًما هتدم وال تبني وال عالقة 

هلا برشيعتنا السمحة، ومن هذه املجاالت:
جمال الفقه السيايس: 

أصبح الفقه الس�يايس اليوم يمثل حموًرا مهامًّ من حماور االجتهاد، خاصة مع ارتفاع نس�بة 
احلراك الس�يايس يف األمة العربية واإلس�المية، وانتش�ار أفكار جديدة بني الش�باب بعد 
أن أصب�ح الع�امل أش�به بالقري�ة الواحدة، فام حي�دث يف أقىص الرشق يعرف�ه من يف أقىص 
الغرب حلظة وقوعه، بل ويش�اهد احلدث مبارشة، كل ه�ذه األمور أصبحت متثل حتدًيا 

أمام العلامء، فمن املعروف أن الفتوى قد تتغري بتغري الزمان واملكان.
والق�ارئ اجلي�د مل�ا تركه الفقه�اء من م�رياث فقهي يق�ف عىل الكث�ري من األم�ور التي 
تتعل�ق باجلان�ب الس�يايس أو كيفية إدارة األم�ور يف البالد، لكن هناك اليوم ش�به إقصاء 
للفق�ه الس�يايس الذي حي�دد الكثري من األطر العام�ة للدولة ومس�ئولية احلاكم وعالقته 
باملحكوم�ني وحكم خروجهم عليه، وقد ش�هدت الدول العربي�ة خالل الفرتة األخرية 
تداعي�ات سياس�ية كث�رية انطلق�ت بعدها فتاوى م�ا أنزل اهلل هبا من س�لطان اس�تغلتها 
التي�ارات السياس�ية لرتوي�ج أفكاره�ا، واألدهى من ذل�ك إخضاع الكثري من الش�باب 
لعملية تش�به »غس�يل األدمغة« وتوجيههم نحو أفكار سياس�ية بدعوى أنا مستمدة من 
الرشيع�ة اإلس�المية، ولو أننا أمعنا النظ�ر يف تراثنا الفقهي الس�تطعنا أن نخرج من هذا 
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التخب�ط ال�ذي وقع في�ه الكثري من الناس ممن س�لكوا مس�لك الغلو والش�طط بني مانع 
للتعب�ري عن الرأي وموجب لالنقياد املطلق للحاك�م واعتبار أن إبداء الرأي من اخلروج 
ٍع أن الس�لطة مطلقة للش�عب ل�ه أن يرتكها يف يد من  ع�ىل احلاكم املحرم رشًعا، وبني مدَّ
يش�اء وينتزعها ممن يش�اء متى ش�اء، واألمر ليس كذلك، فحق التعبري عن الرأي س�لميًّا 
مكف�ول يف رشيعتنا بضوابط�ه، وهو من قبيل النصح للحاكم، ولي�س للحاكم أن يقابله 
ب�ردع صاحب�ه أو قه�ره، بل علي�ه أن ينظر فيه ويعم�ل عىل إصالح اخلل�ل إن ُوجد، ويف 
ذات الوق�ت ليس للرعية جتاوز حدود التعبري الس�لمي بالتعرض للممتلكات العامة أو 
اخلاص�ة ول�و كانت مطالبه�م عادلة، وإال عمت الف�وض وتبدد األمن واتس�عت دائرة 

البالء، وهذا ما ينشده األعداء.
جمال فقه حقوق اإلنسان: 

لق�د ش�هد العامل خالل الف�رتة األخرية تط�وًرا ال مثيل له يف كافة املج�االت، وأصبحت 
حقوق اإلنس�ان أو حرية اإلنس�ان يف أن يفعل ما يشاء متى شاء أو يعتنق فكًرا معينًا، من 
األم�ور التي يتش�دق هب�ا الغرب ويعمل من خالهلا ليل نار لتس�ويغ أفع�ال غري مقبولة 
يف دينن�ا وحياول أن يفرض علينا نحن املس�لمني تطبيقه�ا يف جمتمعاتنا، ومن ثم انترشت 
أفكار ما أنزل اهلل هبا من سلطان أصبحت تئن منها صفحات مواقع التواصل االجتامعي 
وغريها، وأصبح الشباب فريسة سهلة ملثل هذه األفكار، ولذلك أصبح من الواجب علينا 
أن نقوم بصياغة تلك احلرية يف قالب فقهي إسالمي حيمي األمة وشباهبا من االنصهار يف 
تلك املنظومة التي تدعي احلرية وتنادي بحقوق اإلنس�ان واحلرية واإلنس�انية منها براء، 
فاحلرية املطلقة مفسدة مطلقة ال يعرفها اإلسالم، فاحلريات يف اإلسالم مضبوطة بقواعد 

رشعية وضوابط ال يمكن أن تنفك عنها.
جمال الفقه االقتصادي:

حيتاج هذا املجال إىل اهتامم العلامء الرشعيني املختصني باألمور االقتصادية؛ نظًرا للتطور 
السيع يف املعامالت املالية االقتصادية، وخاصة أعامل املصارف والبنوك وما يستحدث 
فيه�ا من معامالت ومنتج�ات مرصفية حتتاج إىل نظرات فقهية دقيق�ة لتكييفها التكييف 
الرشع�ي الالئ�ق هب�ا ووضع ضامن�ات جتنبه�ا الش�بهات الربوي�ة، ومن ذلك الوس�ائل 
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واملنتجات اجلديدة التي تسهل عىل الناس كثرًيا من أمور معامالهتم املالية واالقتصادية، 
كبطاقات االئتامن واحلسابات بأنواعها والتجارة اإللكرتونية التي ال يوجد هلا أحكام يف 
املصادر الفقهية القديمة، أضف إىل ذلك أن معظم قوانني التجارة واملصارف والرشكات 
ق�د وضعت يف البلدان العربية واإلس�المية وفق النمط امل�رصيف التقليدي، وهي حتتوي 

عىل أحكام ال تناسب أنشطة العمل اإلسالمي.
وال شك أن االقتصاد اإلسالمي قد خطا خطوات كبرية واسعة ولكنه حيتاج إىل مساندة 
فقهي�ة جامعة، فقد تطورت نظم املعام�الت االقتصادية كام ذكرنا آنًفا، وهناك معامالت 
اقتصادي�ة جدي�دة ظه�رت عىل الس�احة مل تكن موج�ودة يف األزم�ان التي ع�اش الفقه 
اإلس�المي فيها نضته احلقيقية، فأصبحنا اليوم أم�ام منظومة الرشكات عابرة القارات، 
والتس�وق اإللكرتوين وغ�ري ذلك من الص�ور االقتصادية اجلديدة، وه�و باب فقه ليس 
بحديث ولكنه حيتاج للدراسة والتحديث. وأعتقد أن دار اإلفتاء املرصية هلا سبق التميز 
بإنشائها إدارة خاصة باحلسابات االقتصادية الرشعية، ومن املمكن أن تسهم بشكل كبري 

يف النهضة الفقهية هلذا املجال من خالل نرش أبحاثها وفتاواها.
جمال الفقه املجتمعي: 

أصبح االحتكاك املبارش بني أتباع الثقافات املختلفة أمًرا سهاًل، مما أدى إىل التأثري والتأثر 
بأخ�الق املجتمعات املختلف�ة، خاصة مع ه�ذا التقدم غري املتناهي يف وس�ائل االتصال 

احلديثة.
ا عن غريه من املجتمعات ومن  وال ش�ك أن املجتمع اإلس�المي خيتلف اختالًفا جوهريًّ
هذا املنطلق ينبغي عىل الفقهاء تبيني ما حيفظ للفرد دينه كجزء من املجتمع واألمة، حتى 
ال يوجد فراغ يس�تغله أع�داء األمة يف نرش وبث خلفياهتم الفكرية البعيدة عن اإلس�الم 
ش�كاًل ومضموًن�ا، من أج�ل القضاء عىل األجيال الناش�ئة ع�ن طريق الغ�زو الفكري، 
مستغلني يف ذلك الثورة اهلائلة يف تكنولوجيا املعلومات، وبات هناك الكثري من املغريات 
بالنس�بة للش�باب، وهو ما يؤكد احلاج�ة إىل وضع ضوابط فقهية حتم�ي املجتمع وحتمي 

ج هلا من خالل الشبكة العنكبوتية. الشباب من الوقوع يف براثن تلك األفكار التي ُيروَّ
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جمال فقه األقليات:
يعد فقه األقليات من أعظم األدلة عىل عظمة اإلس�الم، س�واء األقليات املسلمة يف بالد 
غري املس�لمني أو األقليات غري اإلس�المية يف بالد املس�لمني، فهو يس�اعد املسلمني عىل 
التكيُّف واالندماج والتعايش يف املجتمعات غري اإلس�المية التي يعيش�ون فيها دون أن 
يفقدوا هويتهم اإلس�المية، كام أن اإلس�الم حيث عىل الب والقس�ط والتعامل احلسن مع 
غري املس�لمني يف بالد املس�لمني، وق�د الحظنا يف الف�رتة األخرية مدى احلاج�ة إىل إجياد 
طريقة مؤثرة للتواصل مع األقليات اإلسالمية هبدف وضع ترشيع فقهي منضبط يكون 
محاية هلم من االس�تغالل من ِقَبل اجلامعات املتش�ددة التي تس�يطر عىل اإلفتاء واخلطاب 
الدين�ي يف جمتمعاهتم التي يعيش�ون فيها مس�تغلة غيبة العل�امء املتخصصني البعيدين عن 

املعرتك السيايس واألغراض الشخصية الضيقة.
وم�ن هنا، وجب عىل العلامء مناقش�ة كافة القضايا الفقهية واالجتامعية لألقليات س�واء 
املس�لمة أو غري املس�لمة، وإع�داد طرح فقهي يتناس�ب مع الظ�روف واملجتمعات التي 
يعيشون فيها بحيث تساعد األقليات اإلسالمية عىل االندماج يف جمتمعاهتم غري املسلمة، 

وتدعو إىل الب مع األقليات غري اإلسالمية يف بالد املسلمني.
التحديات التي تواجه اإلفتاء:

التحديات التي متر هبا األمة اإلس�المية اليوم تؤكد عىل مكانة الفتوى وِعَظم مسئوليتها، 
فقد شهد عرصنا الراهن تطورات كثرية يف كافة املجاالت العلمية والثقافية واالجتامعية 
واالقتصادية والسياسية، وهو األمر الذي نشأ عنه الكثري من املستجدات والقضايا التي 
مل تك�ن موجودة من قبل، ولي�س هلا مثيل فيام تضمنته كتب الفقه املعهودة، وهذا يتطلب 
من�ا رضورة االجتهاد ملعاجلتها، وحتى نكون عىل خطى الفقهاء واألئمة، فإننا نحتاج إىل 
اجته�اد مجاع�ي حيقق الدقة يف البحث، والتمحيص يف الرأي، من خالل اش�رتاك العلامء 
واملجامع الفقهية من كافة الدول اإلس�المية لتبادل اآلراء، حتى يأيت احلكم الفقهي أكثر 

دقة يف االستنباط، وأكثر قرًبا للصواب من االجتهاد الفردي.
ونأيت بعد ذلك إىل حتدٍّ آخر، وهو انتش�ار الفتاوى املتش�ددة التي أسهمت يف سفك دماء 
شباب املسلمني أكثر مما ُسفك من ِقَبل أعداء األمة، وما خسناه من موارد برشية ومادية 
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وم�ا حدث من تريب لبالدنا، ما ه�و إال نتيجة تلك الفتاوى التي ترج علينا من بعض 
املنتس�بني إىل الدين والتي كان هلا بالغ األثر يف تريب عقول املس�لمني وديارهم أكثر مما 

خربه أعداء املسلمني أنفسهم.
وم�ن التحدي�ات الت�ي تواجه اإلفتاء أيًض�ا -خاصة يف ه�ذه املرحلة الدقيق�ة من تاريخ 
األمتني العربية واإلس�المية- تلك الفوض العارمة يف جمال اإلفتاء من غري املتخصصني 
عب وس�ائل اإلعالم املختلفة، وهو األمر الذي كان له عظيم األثر يف مس�رية اإلفتاء، بل 
إنه يمثل حتدًيا كبرًيا لدى العلامء حتى يستطيعوا إزالة ما َعَلَق يف أذهان العامة من فتاوى 

صدرت من غري أهلها.



185

أمح/  بلب شوملأ ودقا  مل جوم مالات لء سلإ 

توصيات
إن املسلمني يرغبون يف تفعيل دور اإلسالم عقيدة ورشيعة وسلوًكا ومنهج حياة، ولكنهم 
يواجهون مجلة من املشكالت التي نتجت عن تسارع األحداث وكثرة الصعوبات النامجة 
عن قلة االجتهاد يف احلركة الفقهية يف العرص احلايل، أو بسبب االجتهادات الفردية التي 
ت�ؤدي إىل متزيق األمة وتفريقها، ويمكن جتاوز هذه العقبة بتفعيل االجتهاد اجلامعي عن 
طري�ق املجامع الفقهية املعتبة، حيث يعد ذل�ك يف وقتنا احلارض رضورة حتمية وحاجة 
ملح�ة، لكن ذلك يتطلب بعض األمور التي ينبغي أخذها بعني االعتبار، ويمكن إمجاهلا 

يف النقاط اآلتية:
تفعيل دور اإلسالم عقيدة ورشيعة وسلوًكا ومنهج حياة يف املجتمع. ●
إع�داد جي�ل جدي�د م�ن العل�امء املتخصص�ني وصقله�م علميًّ�ا وتكنولوجيًّا يف  ●

املجاالت املختلفة وعدم ترك الفتوى ألصحاب األهواء غري املؤهلني.
االعت�امد يف اإلفت�اء يف املس�ائل الفقهية املختلفة عىل املؤسس�ات الرس�مية املعنية،  ●

واملجامع الفقهية املعتمدة.
توضي�ح الفرق بني الرأي والفتوى، فكثري م�ن األقوال واآلراء التي يطلق الناس  ●

عليه�ا أنا فتوى ال تعد كذلك، بل هي آراء تنس�ب إىل قائليه�ا وال تعد من الفتاوى 
الرشعية، وال سيام تلك الصادرة من املنتمني إىل أحزاب وتيارات سياسية معينة عب 
وسائل اإلعالم املختلفة، والفصل بني اآلراء والفتاوى أمر يف غاية األمهية، فللفتوى 
ضوابط حمددة يعرفها أهل االختصاص. ومن ثم، نجنب املجتمع كثرًيا من الضجيج 

واللغط الذي يدور عادة عقب صدور هذه اآلراء.
إعداد منهج فقهي متكامل يوضح احلقوق التي يتمتع هبا اإلنس�ان كقيمة، خاصة  ●

يف ظل التطورات العرصية والتكنولوجية الراهنة.
إنش�اء هيئ�ة اقتصادية من أه�ل االختصاص الرشعي واالقتصادي لدراس�ة كافة  ●

املس�ائل االقتصادي�ة وإع�داد ط�رح فقهي إس�المي خي�دم األمة ويس�هم يف نضتها 
االقتصادي�ة ويأخ�ذ عىل عاتقه إع�داد بدائل رشعي�ة للصور الربوي�ة التي ال تصلح 

للمجتمعات اإلسالمية.
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دراس�ة الس�لوكيات اجلدي�دة التي ط�رأت عىل املجتمع اإلس�المي نتيج�ة التأثر  ●
بالثقافات الوافدة وتوضيح الرؤية الرشعية يف التعامل مع مواقع التواصل االجتامعي 

وبرامج املحادثات بني الشباب وتوجيههم بام يوافق املنهج اإلسالمي.
رصد الفتاوى الش�اذة وتتبعه�ا والتصدي هلا، وتوجيه األبحاث الفقهية لدراس�ة  ●

ما تس�تند إليه اجلامعات املتش�ددة وتفنيد مزاعمهم حتى نحمي الش�باب املسلم من 
الوقوع يف براثن أفكارهم املنحرفة.

إعداد دراسات فقهية متخصصة تبني حقوق األقليات وواجباهتم، سواء األقليات  ●
اإلسالمية يف بالد غري املسلمني أو األقليات غري اإلسالمية يف بالد املسلمني.

التوس�ع يف اس�تخدام التقنيات والوس�ائل احلديث�ة لسعة التواصل م�ع الغالبية  ●
العظم�ى من املجتم�ع ونرش الفت�اوى الصحيحة يف الوقت املناس�ب؛ لقطع الطريق 
عىل غري املؤهلني واملغرضني الذين يس�تخدمون هذه الوس�ائل بكثافة وبمهارة فائقة 

متكنهم من اإليقاع بالشباب.

أ. د/ عباس شومان

وكيل األزهر الرشيف
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أمحد اهلل تبارك وتعاىل، وأس�تعينه وأس�تهديه، وأصيل وأس�لم عىل رس�ول اهلل، وعىل آله 
وأصحابه، ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

وبع�د، ف�إن اإلفتاء من أجلِّ األعامل وأرشفها وأش�دها وأعظمها قدًرا، وذلك راجع إىل 
أن حقيقة الفتوى هي إظهار للحكم الرشعي، وإظهار األحكام الرشعية ال بد أن يكون 
مبنيًّ�ا عىل دليل م�ن مصادر الترشيع اإلس�المي، من الكتاب الكريم، والس�نة الرشيفة، 
واإلمجاع، والقياس، وغريها مما هو مبني يف كتب أصول الفقه اإلسالمي، فكان االحتياط 

الشديد يف اإلفتاء أحد الواجبات الرشعية.
وقد ورد يف الس�نة الرشيفة ما يبني املس�ئولية العظمى يف اإلفتاء، ففي س�نن أيب داود من 
حديث مس�لم بن يسار قال: س�معت أبا هريرة يقول: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))من قال عيلَّ 

ما مل أقل فليتبوأ بيًتا يف جهنم، ومن ُأفتي بغري علم كان إثمه عىل من أفتاه(())(.
وكان أبو بكر وعمر -ريض اهلل عنهام- مع فهمهام للرشيعة يتهيبان الفتوى بام ال يعلامن، 

))( إعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم اجلوزية، )/ 37.
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ذك�ر ابن القيم يف كتابه »إعالم املوقعني عن رب العاملني« رواية عن ابن س�ريين قال: »مل 
يكن أحد أهيب بام ال يعلم من أيب بكر –ريض اهلل عنه-، ومل يكن أحد بعد أيب بكر أهيب 
ب�ام ال يعل�م من عم�ر –ريض اهلل عنه-، وإن أبا بكر نزلت ب�ه قضية فلم جيد يف كتاب اهلل 
منها أصاًل وال يف الس�نة أثًرا فاجتهد برأيه، ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صواًبا فمن اهلل، 

وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر اهلل«.
وذك�ر اب�ن القيم أيًضا ع�ن مسوق قال: كتب كاتب لعمر بن اخلط�اب: هذا ما رأى اهلل 
ورأى عم�ر، ق�ال: بئس ما قلت، ق�ل: هذا ما رأى عمر، فإن يك�ن صواًبا فمن اهلل، وإن 

يكن خطأ فمن عمر))(.
ومع أن اإلفتاء والقضاء يش�رتكان يف أن كالًّ منهام إظهار للحكم الرشعي، إال أن بعض 
العل�امء يبني أن اخلطر ع�ىل املفتي أعظم من اخلطر عىل الق�ايض، ويعلل ابن قيم اجلوزية 

هذا بأن فتواه رشيعة عامة تتعلق باملستفتي وغريه.
ويق�ول: »وأما احلاكم فحكمه جزئي ال يتعدى إىل غ�ري املحكوم عليه وله، فاملفتي يفتي 
ا كليًّا أن من فعل كذا ترتب عليه كذا، ومن قال كذا لزمه كذا، والقايض يقيض  حكاًم عامًّ
قض�اء معينًا عىل ش�خص مع�ني، فقضاؤه خاص مل�زم، وفتوى العامل عام�ة غري ملزمة، 

فكالمها أجره عظيم وخطره كبري«))(.
مجال الفتوى

ا، ال يمكن حرصه؛ ألن جماهلا وميدانا  جمال الفتوى وميدانا –كام هو معلوم– واسع جدًّ
وموضوعها هو ما يصدر عن اإلنس�ان من أفعال يف كافة جوانب حياته، س�واء يف ذلك 

األفراد واجلامعات، بل والدول.
وم�ع أن جان�ب العقيدة والعبادات، من صالة وصيام، وزكاة وحج، وجهاد - مس�تقر، 
فإن حياة الناس وعالقاهتم املتعددة الصور وأنشطتهم ال تستقر طوياًل عىل حال واحدة، 
وإنام تتعدد وتتجدد يف صورها وأشكاهلا، وكل ذلك ال بد له من حكم يف رشيعة اإلسالم.
ولعل من أبرز جماالت عمل اإلفتاء –بعد جانب العبادات– املجال االقتصادي، واملجال 

))( إعالم املوقعني، املصدر السابق، )/ 54.
))( إعالم املوقعني، املصدر السابق، )/ 37 - 38.
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االجتامعي، واملجال الطبي والبيولوجي، واملجال السيايس.
وسنتكلم كالًما سيًعا عن هذه املجاالت:

أواًل: املجال االقتصادي:
ا، ومل يك�ن للفقه�اء القدامى عهد  نج�د ص�وًرا كثرية ج�دت يف تعام�ل الن�اس اقتصاديًّ
هب�ا، وتقوم دور اإلفت�اء ببيان احلكم الرشعي يف صورها املتع�ددة، يف معامالت البنوك، 
والبورصات، والصور اجلديدة للرشكات املس�تحدثة يف اس�تثامر األموال، حمليًّا وعامليًّا، 
والبيع والرشاء، والس�مسة عن طريق اإلنرتنت، وغري ذلك مما جد يف التعامل املايل بني 

األفراد والدول.
وأقول هنا يف هذا املجال:

ال زال�ت مس�ألة الفوائد ع�ىل الودائع املرصفية حتت�اج يف رأيي إىل نظره�ا يف مؤمتر عاملي 
لإلفت�اء كه�ذا املؤمتر؛ لعل املش�اركني في�ه يصل�ون إىل رأي يتفق عليه اجلمي�ع يؤدي إىل 
اطمئنان الناس يف البلدان اإلسالمية، بل واملسلمني يف البلدان غري اإلسالمية يف تعاملهم 
م�ع البن�وك األجنبية يف الدول التي يقيمون فيها، فالواقع يبنّي أن الناس تس�أل كثرًيا عن 
حك�م هذه املس�ألة، وعىل الرغم مم�ا صدر عن املجامع الفقهية من قرارات خمتلفة س�واء 
يف م�رص ملجمع البحوث اإلس�المية الذي صدر منه قرار يف عهد ش�يخ األزهر الس�ابق 
الدكت�ور حمم�د س�يد طنط�اوي أو يف غ�ري مرص، وكان�ت قراراهت�ا خمالفة ملا ق�رره جممع 
البحوث اإلسالمية، فال بد من قرار مجاعي يصدر عن مؤمتر عاملي لإلفتاء؛ حتى يطمئن 
الكث�ري من الناس م�ن ناحية اإلباحة أو عدم اإلباحة، بل من املمك�ن أن يتقبل الناس ما 
انته�ى إلي�ه املؤمتر العامل�ي لإلفتاء، م�ا دام ممثاًل فيه س�ائر دور اإلفتاء يف الع�امل، حتى لو 
كان الق�رار هو أن هذه القضية فيها متس�ع للرأيني، مع بي�ان أن لكل من الناس أن يأخذ 
ا اململوءة هبا كتب الفقه  بأحد هذين الرأيني، فليست املسألة بدًعا عن املسائل الكثرية جدًّ
اإلس�المي التي اختلف حوهلا العلامء، وكان فيها أكثر من رأي يف العبادات واملعامالت 
والعقوب�ات والعالق�ات الدولية وغري ذلك، وال ضري ع�ىل أحد أن يأخذ بأحد اآلراء ما 

دام صادًرا عمن توافر فيه أمران: العلم والورع.
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ثانًيا: املجال االجتامعي:
ا عم�ل اإلفت�اء يف ه�ذا املجال امل�يلء بقضاي�ا اخلطب�ة، وال�زواج، والطالق،  يظه�ر ج�دًّ
واحلضان�ة، والنفقة، وامل�رياث، والوصايا، وغريه�ا من قضاي�ا األسة، وتبدو واضحة 
اآلن الفت�اوى الكث�رية يف الطالق، يبينها الع�دد الكثري الذي ي�رد إىل دار اإلفتاء املرصية 
من الش�باب الذين ال يزالون يف بداية حياهتم الزوجية، وهذه مسألة أصبحت حمتاجة إىل 
بحث أس�اتذة االجتامع ملحاولة التعرف عىل أس�باهبا، وكيف يمكن التقليل منها، وأرى 
أن يك�ون من بني توصيات املؤمتر مطالبة الدولة بالعناية هبذه املش�كلة، وهي مش�كلة ال 
توج�د يف م�رص فقط، ب�ل كام ينرش يف وس�ائل اإلعالم، هي إحدى املش�كالت يف بعض 

دول اخلليج.
ثالًثا: املجال الطبي والبيولوجي:

يف هذا املجال جييء عمل اإلفتاء يف قضايا جدت يف حياة الناس كثرية، مل تكن تطر عىل 
بال الكثريين، فمن ذا الذي كان خيطر بباله جعل املرأة العقيم ولوًدا، واستنساخ احليوان 
)دوليل املش�هورة( والتق�دم بخطوات علمية –وإن كانت ممنوعة دوليًّا– نحو استنس�اخ 

اإلنسان.
وم�ا هي الفتوى يف اختيار الزوجني نوع املولود الذي س�تحمل ب�ه الزوجة، والفتوى يف 
م�دى موافقة الدين أو رفضه لتحديد صفات املولود ال�ذي ينتظره الوالدان، وما احلكم 
يف نق�ل املبي�ض أو الرح�م من ام�رأة إىل أخرى، ونق�ل خصية من رج�ل إىل رجل آخر، 
وم�ا ه�ي الفتوى يف العالج اجليني، واهلندس�ة الوراثية يف اإلنس�ان، وم�ا هي الفتوى يف 
الس�ري علميًّ�ا يف التجارب عىل اخلاليا اجلذعية هب�دف أن تؤدي هذه التجارب إىل وجود 
خاليا وأنس�جة يمكن أن تقوم بعمل األعضاء، كالقلب، والكبد، والكىل، والبنكرياس 

وغريها، أو تؤدي إىل وجود األعضاء نفسها وليس فقط أنسجتها وخالياها.
وما هي الفتوى يف إنشاء بنوك للحيوانات املنوية والُبَيْيَضات، ومدى مرشوعية األبحاث 
والدراسات التي هتدف إىل إطالة عمر اإلنسان؟ وما هي الفتوى يف استنساخ املوتى؟ وما 
احلكم يف إنجاب الفرد أوالًدا بعد أن يموت بسنني عديدة؟ وما احلكم يف وضع الُبَيْيَضة 
املخصبة من زوج املرأة قبل الطالق يف رمحها بعد الطالق، يف العدة، أو بعد انتهاء العدة؟ 
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وم�ا احلكم يف تصيب ُبَيْيَض�ة املطلقة طالًقا رجعيًّا أو بائنًا يف عدهت�ا أو بعد انتهاء العدة 
بحيوان منوي من املطلق؟ وغري ذلك من قضايا جدت يف عامل الطب والبيولوجيا.

وم�ع أن قضي�ة االستنس�اخ ق�د بحثته�ا بع�ض املجام�ع الفقهي�ة منه�ا جمم�ع البحوث 
اإلسالمية باألزهر الرشيف، واتذت فيها قراًرا بمنع استنساخ اإلنسان، إال أنه ال زالت 
قضية االستنس�اخ بني الزوجني خاصة حمتاجة إىل بحثها من مؤمتر عاملي لإلفتاء، فبعض 
األزواج ال تتواف�ر في�ه القدرة ع�ىل اإلنجاب؛ ألنه ال يوجد عنده احلي�وان املنوي الالزم 
ألن يولد له، ومل تفلح كل الوس�ائل العلمي�ة املعاجلة للعقم املعروفة إىل اآلن يف أن جتعله 
صاحلًا ألن يولد له، ومعلوم أن االستنساخ يف عامل اإلنسان واحليوان ال حيتاج إىل حيوان 
من�وي، وإنام تفرغ بييضة األنثى من الن�واة التي بداخلها بام حتويه من مادة وراثية يف هيئة 
DNA، ثم يوضع بداًل من النواة املنزوعة من البييضة يف حالة االستنساخ بني الزوجني 
ن�واة من خلية م�ن خاليا الزوج، ويف وج�ود رشارة كهربائية يف املعمل يت�م التحام هذه 
الن�واة يف بييضة الزوجة، ويف خطوة تالي�ة يتم زرع اجلنني الذي نتج عن هذا االلتحام يف 
رح�م الزوج�ة، وهذه هي الطريق�ة التي اتبعتها جمموعة من العل�امء البيطانيني يف معهد 
»روزل�ني« يف جن�وب أدنبة بإس�كتلندا يف استنس�اخ النعجة »دوليل«، فه�ل جيوز عمل 

استنساخ بني الزوج وزوجته؟ هذا حمتاج للبحث يف مؤمتر عاملي لإلفتاء.
رابًعا: املجال السيايس:

وه�و جمال م�يلء بالقضاي�ا كإدالء املرأة بصوهت�ا يف االنتخابات، وترش�حها لتكون نائبة 
ع�ن األمة يف املجالس الترشيعية، وتوليها املناصب السياس�ية القيادية كالوزارة ورياس�ة 
الدول�ة، وما هي العالقة بني احلاكم وأفراد الش�عب؟ وحقوق كل منهام قبل اآلخر، وما 

هي حدود احلريات؟ وما احلكم يف تشكيل األحزاب السياسية؟
وس�يجد الباحثون يف املجال الس�يايس كتابات خمصبة غاية اإلخصاب لشوامخ يف الفكر 

اإلسالمي لعلها تساعد عىل اإلفتاء يف املجال السيايس.
وإذا كان�ت بح�وث القدامى من العلامء مل تتعرض لقضايا سياس�ية جدت يف هذا املجال 
فكتاباهت�م يمك�ن أن تكون نباًس�ا ي�يضء الطري�ق يف البح�ث العلمي لبع�ض القضايا 
السياس�ية اجلديدة ككتابات عبد اجلبار بن أمحد من كبار علامء املعتزلة، واملاوردي، وابن 
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حزم، وإمام احلرمني اجلويني، وأيب حامد الغزايل، وعمر بن حممد النسفي، والشهرستاين، 
والرازي، واإلجيي، وعز الدين بن مجاعة، والقلقش�ندي، والكامل بن اهلامم، والكامل بن 

أيب رشيف، وغريهم.
ومن الغريب أنه عىل الرغم من وجود البحوث السياس�ية اإلسالمية هلذه القمم الشاخمة 
فإننا نرى بعض املحَدثني جيرءون عىل ادعاء أن الفقه اإلسالمي بعيد عن ميدان البحوث 
الدس�تورية، وأن فقهاء اإلس�الم قد نكصوا عن التعرض للمباحث السياسية عىل النحو 

الذي يليق بذكائهم وبالفقه اإلسالمي.
: الرشيعة فيها ُحكُم كلِّ ما جيدهُّ

جيب أن يعتقد كل مسلم أن الرشيعة فيها بيان األحكام لكل ما جدَّ وما سيجدُّ من قضايا 
يف كل مناح�ي حياة اإلنس�ان، وبي�ان األحكام إما أن يكون مب�ارشة بالنص يف كتاب اهلل 
الكريم أو أحاديث رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل حكم يشء من األش�ياء، أو يكون بالدخول حتت 
قاعدة عامة بينتها نصوص الرشيعة، كقاعدة األمور بمقاصدها، والرر يزال، والرر 
األخف يتحمل لدفع الرر األعظم، واملش�قة جتلب التيس�ري، واليقني ال يزول بالشك، 
واحلاج�ة تن�زل منزلة ال�رورة إذا عمت، واألص�ل يف األبضاع احلرمة حت�ى يرد دليل 
بالتحليل، ويف األش�ياء النافعة اإلباحة ما مل ي�رد حظر، وترصف احلاكم منوط بمصلحة 
األم�ة، وما أبيح لل�رورة يقدر بقدرها، ودرء املفاس�د مقدم عىل جل�ب املصالح، وال 
يصح التقرب إىل اهلل عز وجل باملش�اق، وغري هذا من القواعد التي بينها العلامء يف علم 

قواعد الفقه اإلسالمي.
وكون الرشيعة اإلس�المية فيها البيان لكل ما جدَّ وما س�يجدُّ من أمور يف حياة اإلنسان؛ 
ألن اهلل -ع�ز وج�ل- ق�د جعله�ا خامت�ة للرشائع الت�ي أرس�لها هلداية الب�رش يف دنياهم 

وآخرهتم.
وكان من الطبيعي بل من الالزم أن تكون رشيعة هذه صفتها ومكانتها صاحلة للتطبيق يف 
كل عرص، من حني بعثة رسول اهلل حممد ملسو هيلع هللا ىلص خاتم األنبياء والرسل إىل أن تنتهي الدنيا.

وهلذا وجدنا ما يبني بياًنا واضًحا أن الرشيعة قد كملت يف حياة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ووضحت 
نصوصه�ا يف القرآن الكريم، وأحاديث رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أحكاًما تفصيلية لقضايا كثرية، 
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وقضايا أيًضا كثرية تشمل كل ما جيد يف حياة الناس، وضعت هلا القواعد واملبادئ العامة 
ما يكون أساًسا لبناء أحكام هذه القضايا عليها، فلم يلحق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالرفيق األعىل 
َملرۡ��ُت لَُكمرۡ دِيَنُكمرۡ  كرۡ

َ
َورَۡم أ إال بع�د ك�امل الدي�ن، يبني ذلك قول اهلل ع�ز وجل: }ٱلرۡ
َلَٰم دِيٗناۚ{))(. ِسرۡ

َمِ� َورَِضيُت لَُكُم ٱلرۡ ُت َعلَيرُۡكمرۡ نِعرۡ ترَۡممرۡ
َ
َوأ

قال العلامء: إن اآلية نزلت عىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم عرفة، عام حج رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حجة 
ال�وداع، وقال�وا: مل ينزل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد هذه اآلية يشء من الفرائض وال حتريمه، وأن 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل يع�ش بع�د نزول هذه اآلي�ة إال إحدى وثامنني ليل�ة، روي هذا عن ابن 

عباس والسدي وابن جريج))(.
ومل يمض عىل األمة اإلسالمية مائة ومخسون سنة حتى وجدت املؤلفات املهمة يف فروع 

الفقه التي بسطت أحكامه، وطبقت أصوله عىل فروعه.
وه�ذه خاصي�ة يف الفقه اإلس�المي مل توجد يف أي قانون من قوان�ني األمم األخرى التي 
س�بقت األمة اإلسالمية، فالرومان –مثال– الذين يرفع قوانينهم بعض الناس إىل أسمى 
املرات�ب، ويعده�م البع�ض اآلخ�ر أصل التم�دن احلدي�ث، مل ينضج فقهه�م، ومل جيمع 
نظامهم إال يف عرص القيرص »جوستينيان« بعد ميض ثالثة عرش قرًنا من حياة الرومان)3(.

: ال بد أن تواكب الفتاوى كل ما جيدهُّ
ال ب�د أن تواكب الفتاوى ما جيدُّ يف حياة األفراد واجلامعات والدول، وال يكون ذلك إال 
باجته�اد الفقه�اء يف كل عرص، واجته�اد الفتوى اآلن متيس، بعد توف�ر املراجع العلمية 
يف التفس�ري واحلديث وعلومه وأصول الفقه واملقاصد الرشعي�ة وعلم القواعد الفقهية، 
وسائر العلوم التي تعني عىل البحث يف األحكام الرشعية للمسائل اجلديدة، فيجب عىل 
الفقهاء أن يتابعوا ببيان األحكام لكل املس�تجدات بعد فهم القضية العلمية، واالستعانة 

بام وضعه العلامء القدامى من أسس علمية تبنى عليها األحكام.
إن ع�امل الي�وم غ�ري عامل األم�س، وقضاياه خمتلفة يف كث�ري من صورها ع�ن قضاياه، وقد 
برهن�ت اإلنج�ازات العلمي�ة والتكنولوجي�ة األخ�رية ع�ىل اجتي�از الفجوة ب�ني اخليال 

))( سورة املائدة من اآلية: 3.
))(  تاريخ الترشيع اإلسالمي، للشيخ حممد اخلري، ص 7.

)3(  الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي، ملحمد بن احلسن احلجوي، )/ 4).
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العلمي والواقع العميل، وبني املخيلة األدبية واحلقائق التي تثري الدهش�ة بدرجة يصعب 
ع�ىل امل�رء تصديقها، فهناك الف�روض العلمية واألبحاث حول إمكانية أن حييا اإلنس�ان 
عىل الكواكب األخرى، وتوجد اآلن س�فن الفضاء التي هتبط عىل سطح القمر واملريخ، 
وقد يس�أل س�ائل –عىل الرغم من أن هذا ال زال خيااًل علميًّا– ما حكم مواعيد الصالة 
لل�ذي يمكن أن يعيش عىل الكواك�ب األخرى أو حيط بمركبته الفضائية فيها؟ ومواعيد 
الصيام عىل هذه الكواكب؟ وكيف يتوجه إىل الكعبة وهو يف صالته عىل أرض الكواكب 

األخرى؟
ووجدت اهلندس�ة الوراثية، وهندسة األنسجة، وزراعة األعضاء أو األنسجة أو اخلاليا 

احلية، وزراعة رءوس احليوانات، وغري هذا من قضايا.
إن الفقه�اء املعارصين يمكنهم االسرتش�اد بام بينه علامؤنا من نظام يس�اعد يف اس�تنباط 
األح�كام، فمذاه�ب األئمة – كام يقول إمام احلرمني اجلويني– ال تلو يف كل كتاب، بل 
يف كل باب عن جوامع، وضوابط، وتقاس�يم، حتوي طرائق الكالم يف املمكنات، ما وقع 

منها وما مل يقع))(.
: دور اإلفتاء ليست وحدها املكلفة ببيان أحكام ما جيدهُّ

ليس�ت دور اإلفتاء هي املكلفة الوحيدة ببيان األحكام الفقهية للقضايا التي جتدُّ يف حياة 
الن�اس، وإن�ام عبء ذل�ك يتحمله قبل دور اإلفتاء أس�اتذة الفقه اإلس�المي وأصوله يف 
اجلامع�ات اإلس�المية، يف مؤلفاهت�م الفقهية، وحمارضاهت�م، وندواهت�م، ويتحمله أيًضا 

املجامع الفقهية، واملشاركون يف املؤمترات والندوات العلمية.

ويف خت�ام ه�ذه الورقة أحب أن أش�ري إىل أن هناك جماالت عملية تطبيقي�ة لعمل اإلفتاء 
غ�ري إصدار الفت�اوى يف املجاالت التي بيناه�ا، قامت هبا مش�كورة دار اإلفتاء املرصية، 
فبجان�ب إصدار الفت�اوى الرشعية للقضاي�ا اجلديدة يف هذه املج�االت جتيء أمهية نرش 
الثقاف�ة اإلفتائية ع�ن طريق إصدار جملة خاصة بكل دار م�ن دور اإلفتاء ُتعنى بالبحوث 
الفقهي�ة يف كل م�ا جي�دُّ من قضاي�ا، كام جيب اهت�امم دور اإلفتاء بطبع ون�رش الكتب التي 

))(  إمام احلرمني اجلويني يف كتابه: »غياث األمم يف التياث الظلم«، ص ))).



195

أمح/ مدمد دأ ح  /ملأ مالات  مل لء سلإ 

حتوي البحوث الفقهية واألصولية، وإنشاء موقع عىل اإلنرتنت لكل دار من دور الفتوى 
ُيعنى بتكريس املنهج الوس�طي يف األحكام الرشعية، وخاصة لدى األقليات اإلس�المية 

يف دول الغرب وغريها.
وُيعنى عىل الوجه األخص بالرد عىل التكفرييني وخوارج العرص يف مقاالهتم وأوهامهم 

وآرائهم الشيطانية، التي أصبح العامل كله يعاين منها اآلن.
وأرى أن من قبيل أن نقول ملن أحس�ن أحس�نت، أن نقول لدار اإلفتاء املرصية: أحسنت 

يف التطبيق العميل يف هذه املجاالت العملية.
وأم�ر آخ�ر حممود هل�ا هو القي�ام بإنش�اء نظ�ام درايس للتأهي�ل لإلفت�اء والتدريب عليه 
ملجموع�ات منتقاة من الوافدين املتفوقني علميًّ�ا، املتخرجني يف جامعة األزهر، ليقوموا 

ببيان األحكام والفتاوى عىل املنهج الوسطي لألزهر الرشيف ملواطنيهم يف بالدهم.

واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل

أ.د. حممد رأفت عثمان





املوضوع الثالث:

أثر اإلفتاء يف استقرار املجتمعات
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﷽�

ملخص

يتأل�ف البحث من مقدمة تب�ني تاريخ الفتوى وأمهيتها قدي�اًم وحديًثا ودورها يف حتريك 
الرأي العام اإلسالمي، ثم يقدم إيضاًحا موجًزا ملعنى الفتوى لغة واصطالًحا يف الرشيعة 
اإلس�المية، بحي�ث يطرح البحث موض�وع أمهية الفتوى يف الوقت املعارص وانتش�ارها 
ودورها يف التأثري عىل استقرار املجتمعات، وتأثريها يف الرأي العام يف ظل الظروف التي 
يعيش�ها وطنن�ا وجمتمعنا، ويتحدث البحث ع�ن أثر الفتوى يف الس�لم االجتامعي ودور 
وس�ائل اإلعالم احلديثة يف انتش�ار الفتاوى، ومن هذه الوسائل: الصحف اإللكرتونية، 
والوس�ائل املرئية واملس�موعة، وطريق�ة عرض الفتوى بام يوجه م�زاج املتلقي، ويوضح 
البحث دور تناقض الفتوى وأثرها عىل الس�لم املجتمعي حيث تعتب الفتوى اآلن صامم 
أمان يف كثري من املجتمعات اإلس�المية، ويطرح البح�ث هنا دائرة اإلفتاء العام األردنية 
كأنموذج للدور الكبري الذي تقوم به الدائرة يف املحافظة عىل السلم االجتامعي يف األردن 
كونا مرجعية مستقلة كبى حتظى بثقة وشعبية األردنيني وأثرها يف املحافظة عىل استقرار 

�ي �ي�م�ه�ا ��م��ن ر ا را
��ي ��س�ي ���ن�ىي ا لثر�ه�ا 

إ
��وا �ي�و��ى 

��ل��ن ا
و�ج��ة �ل�حج���ص�ا �ل��كر�ة�م � ج �ع�مج�د �

�مة���� �ل��س���ش �
م�ي�ي سش لها  ا

�ي�ي
�ف ��

ل�أ  ا
لمملك�ي م ا  عا

�ي
�ي م�ف
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املجتم�ع، واالهت�امم اإلعالمي املكثف الذي حتظى به الفتاوى الص�ادرة عن الدائرة، ثم 
ي�رشح البحث األثر الس�لبي الذي يؤديه عدم وضوح التص�ور والرؤى أمام املفتني إبان 
صناعة الفتوى، ويعالج البحث اإلش�كالية يف إصدار الفتاوى من خالل تطرقه لرشوط 
إصدار الفتوى املقبولة إعالميًّا وذات التأثري اإلجيايب يف السلم االجتامعي، وأمهية مراعاة 

فقه الواقع واملآالت يف إصدار الفتوى.
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املقدمة

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

صطلاًحا �ًق وا وى لعب
�ق ل�ب  ا

ب
�قعر�ق�

أواًل: تعريف الفتوى لغًة واصطالًحا:
الفت�وى يف اللغ�ة: ه�ي اإلبانة))(، وهي اس�م مصدر بمعن�ى اإلفتاء، واجلم�ع: الفتاَوى 
والفت�اِوي، يق�ال: أفتيت�ه فت�وى وُفتي�ا إذا أجبته عن مس�ألته، والُفتيا: تبيني املش�كل من 

األحكام.
وتفات�وا إىل ف�الن: حتاكم�وا إلي�ه وارتفعوا إلي�ه يف الفتي�ا، والتَّفايت: التَّخاص�م، ويقال: 
ُتوِن  فرۡ

َ
َُ أ
رَۡمل َها ٱل يُّ

َ
أ هتا ل�ه))( ومنه قوله تعاىل حاكًي�ا: }َيٰٓ أفتي�ت فالًن�ا رؤيا رآها، إذا عبَّ

ِف رُءرَۡيَٰي{)3(. 
ِت فِيِهم  َتفرۡ واالستفتاء لغًة: طلب اجلواب عن األمر املشكل، ومنه قوله تعاىل: }َوَل تَسرۡ

َحٗدا{)4(. 
َ
ّمِنرُۡهمرۡ أ

نرۡ  م مَّ
َ
َش��دُّ َخلرًۡقا أ

َ
ُهمرۡ أ

َ
تِِهمرۡ أ ��َتفرۡ وقد يكون بمعنى جمرَّد س�ؤال، ومنه قوله تعاىل: }فَٱسرۡ

ون: أي اسأهلم)6(. َنآ{)5(، قال املفسِّ َخلَقرۡ
عيِّ عن دليل ملن س�أل عنه)7(،  ثانًي�ا: تعري�ف الفت�وى يف االصطالح: تبيني احلك�م الرشَّ

))(  اب�ن األث�ري، أب�و الس�عادات املبارك بن حممد اجل�زري، النهاية يف غري�ب احلديث واألثر، املكتب�ة العلمية، بريوت، 
.4((/3 ،(979

))(  اب�ن منظ�ور، حمم�د ب�ن مك�رم بن منظ�ور اإلفريقي املرصي، لس�ان الع�رب، دار ص�ادر، ب�ريوت، ط)، )ج5)/
ص45)(.

)3(  سورة يوسف آية 43.
)4(  سورة الكهف آية )).

)5(  سورة الصافات آية )).
)6(  القرطبي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي، اجلامع ألحكام 
الق�رآن، دار الكت�ب املرصية، القاه�رة، ط)، حتقيق: أمحد ال�بدوين وإبراهيم أطفي�ش، )ج5)/ص68(، ابن كثري، أبو 
الفداء إس�امعيل بن عمر بن كثري القريش الدمش�قي، تفس�ري القرآن العظي�م، دار طيبة للنرش والتوزي�ع، ط)، 999)م، 

حتقيق: سامي بن حممد سالمة، )ج7/ص7(.
)7(  ابن محدان، أمحد بن محدان احلراين احلنبيل، صفة الفتوى واملفتي واملس�تفتي، منش�ورات املكتب اإلسالمي، دمشق، 

380)ه�، ط)، حتقيق: حممد نارص الدين األلباين، ص4. 
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ؤال يف الوقائع وغريها. وهذا يشمل السُّ
وقال القرايف: الفتوى: إخبار عن حكم اهلل تعاىل يف إلزام أو إباحة))(.

وقال ابن الصالح: إنا توقيع عن اهلل تبارك وتعاىل))(.
عيِّ  ًة فهو مفٍت، ولكنَّه حيمل يف العرف الرشَّ واملفتي لغًة: اس�م فاعل أفتى، فمن أفتى مرَّ
: هذا االس�م موضوع ملن ق�ام للنَّاس بأمر دينهم،  رييفُّ بمعنً�ى أخصَّ من ذلك، قال الصَّ
نن واالستنباط،  وحيمل مُجَل عموم القرآن وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك السُّ
ومل يوضع ملن علم مس�ألة وأدرك حقيقتها، فمن بلغ هذه الرتبة س�موه هبذا االسم، ومن 

استحقه أفتى فيام استفتي فيه)3(.

 : �ق
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

�ق
�ق لم�ب وى وا

�ق ل�ب ع�ق ا ا ص�ب

»الفت�وى صناع�ة؛ ألن الصناعة عب�ارة عن تركيب وعم�ل حيتاج إىل دراي�ة وتأمل فهي 
ليست فعاًل سهاًل، بل هي من نوع القضايا املركبة التي تقرتن بمقدمات كبى وصغرى 
للوص�ول إىل نتيج�ة هي الفت�وى، إًذا فالفتوى منتج صناعي ناتج ع�ن عنارص عدة منها 
الدلي�ل ومنها الواق�ع والعالقة بني الدليل بأطيافه املختلفة الت�ي تدور حول النص وبني 

الواقع بتعقيداته«)4(.
قال أبو األصبغ عيسى بن سهل: »كثرًيا ما سمعت شيخنا أبا عبد اهلل بن عتاب ريض اهلل 
عن�ه يق�ول: الُفتيا صنعة، وقد قاله أبو صالح أيوب بن س�ليامن ب�ن صالح رمحه اهلل قال: 

الفتيا دربة، وحضور الشورى يف جمالس احلكام منفعة وجتربة. 
وقد ابتليُت بالفتيا فام دريت ما أقول يف أول جملس شاورين فيه سلامن بن أسود وأنا أحفظ 

املدونة واملستخرجة احلفظ املتقن.. والتجربة أصل يف كل فن ومعنى مفتقر إليه«)5(. 

))(  الق�رايف، أب�و العباس أمح�د بن إدريس الصنهاج�ي القرايف، الفروق أو أن�وار البوق يف أنواء الف�روق، دار الكتب 
العلمية، بريوت، 998)، حتقيق: خليل منصور، )ج4 ص7))(.

))(  ابن محدان، أدب املفتي واملستفتي ص7)، مرجع سابق. 
)3(  املرجع السابق ص4.

)4(  ابن بيه، عبد اهلل بن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، ص8، بترصف.
)5(  الش�اطبي، أب�و إس�حاق إبراهي�م بن موس�ى األندليس، فتاوى اإلم�ام الش�اطبي، ط)، 985)، حتقي�ق: حممد أبو 
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ووج�ه ك�ون الفتوى صناعة أن املفتي عندما ترد إليه نازلة أو واقعة لبيان احلكم الرشعي 
فيها، عليه أن يبحث يف هذه الواقعة مستخدًما مجيع أدوات االجتهاد لديه إلنزال احلكم 
الرشعي عليها بعد معرفة حقيقتها وما حيتفُّ هبا من ظروف ومالبسات وما يرتتب عليها 
من نتائج ومآالت؛ إذ إن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره، وهذه ال شك أنا حتتاج إىل 

مهارة ودربة واستخدام أدوات االجتهاد بحذق وفطنة.
»وق�د تط�ورت صناعة الفتوى من عه�د الصحابة إىل عهود األئم�ة املجتهدين والفقهاء 
املقلدي�ن م�ن حي�ث تطبي�ق النص�وص أو األدل�ة ع�ىل القضايا وم�ن حيث التوس�ع يف 
االس�تدالل والتعام�ل م�ع عامل الزم�ان كمرج�ح يف مي�زان معادلة الن�ص والواقع يف 

جدليتي املقاصد الكلية العامة واألحكام اجلزئية اخلاصة«))(. 
وأه�م ما يميز الفتوى باعتبارها صناعة هو القدرة عىل جعلها حمل ثقة الناس، وإقناعهم 
باألخ�ذ هب�ا وهذا قليل ن�ادر إال من يمل�ك أدوات صناع�ة الفتوى التي س�يمر ذكرها، 
فالتمكن من املعلومة وحده ال يكفي، خاصة أن املعلومة أصبحت سهلة ويسرية ويمكن 
الوص�ول إليها بسع�ة، غري أن القدرة عىل مج�ع املعلومة واس�تخالص احلكم الرشعي 
املتواف�ق م�ع الزمان وامل�كان والظروف الت�ي تصدر فيه�ا الفتوى، وصياغ�ة الفتوى بام 
يمكن للمتلقي قبوله بس�هولة ويس، أمر ال يس�تطيعه إال من ل�ه دربة وصاحب منهجية 

معتبة يف إصدار الفتوى.
صناعة املفتي:

إذا عرفت أن الفتوى صناعة ال يقدر عليها إال من كان له باع طويل يف ممارسة الفتوى مع 
حتقق الرشوط املؤهلة العتبار الش�خص مفتًي�ا، كان ال بد من التعرف عىل أهم الرشوط 
الت�ي جيب توافرها فيم�ن يتصدر لإلفتاء، حتى تصدر الفت�وى صحيحة، مراعية للواقع 
وامل�آالت، تعال�ج قضايا املجتمع املعارص، وبام أن الفتوى صناع�ة حتتاج إىل دربة وتأمل 
فيج�ب معرفة م�ن تؤخذ عنه الفتوى من أهل العلم ممن أخ�ذ الفتوى من غري مصادرها 
األصيل�ة، ق�ال اإلمام مالك وابن س�ريين: »إن ه�ذا العلم دين فانظ�روا عمن تأخذون 

األجفان، ص77.
))(  ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات، ص9-0)، بترصف.
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دينكم«.
وقد اشرتط الفقهاء يف املفتي أن يكون جمتهًدا، من هنا ال بد من إجياد دوائر رسمية لإلفتاء 
يكون اإلفتاء فيها مجاعيًّا يصدر عن جمالس وهيئات ال سيام يف املسائل العامة التي تتعلق 

بحال املجتمعات اإلنسانية وأمنها واستقرارها، واملسائل املستجدة.
وأم�ا اخلصال التي جي�ب عىل املفتي االتصاف هبا فقد أمجلها اإلمام أمحد بن حنبل بقوله: 

»ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه مخس خصال:
أوهلا: أن تكون له نية، فإن مل تكن له نية مل يكن عليه نور، وال عىل كالمه نور.

والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة.
ا عىل ما هو فيه وعىل معرفته. والثالثة: أن يكون قويًّ

الرابعة: الكفاية، وإال مضغه الناس.
اخلامسة: معرفة الناس«.
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 املبحث األول: 
أهمية الفتوى وأثرها يف استقرار اجملتمعات

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

�ق  � �قا
ب
�ق ر

ب
هم�ق �  سا

�ق
ل�ق مل ا لعوا وى وا

�ق ل�ب هم�ق�ق ا
أ
 ا

�ق�ث لحد لع��� ا �ق ا
ب
ها �

هم�ق�ق
أ
ا

إن من أنبل ما يشتغل به املشتغلون، وخري ما يعمل له العاملون نرش علم نافع حتتاج إليه 
األم�ة، يديا م�ن الضاللة، وينقذها م�ن الغواية، وكي��ف ال يك�ون كذلك وقد حض 
ُهواْ ِف ٱدّلِيِن  ََتَفقَّ قَةٖ ّمِنرُۡهمرۡ َطآئَِفةٞ ّلِ ِ فِررۡ

َل َنَفَر ِمن ُكّ اهلل تع�اىل علي�ه بقوله الكريم: }فَلَورۡ
َمُهمرۡ إَِذا رََجُعٓواْ إَِلرِۡهمرۡ لََعلَُّهمرۡ َيرَۡذُروَن{))(. وأوجب عىل أهل العلم نرشه،  َوِلُن��ِذُرواْ قَورۡ
وتُواْ ٱلرِۡكَتَٰب َلُبَّيِنُنَُّهۥ 

ُ
ِيَن أ ُ ِميَثٰ��َق ٱذلَّ َخَذ ٱللَّ

َ
وناه�م ع�ن كتامنه، فقال تعاىل: }ِإَوذرۡ أ

َمُه اهلل  ُتُمونَُه{))(. وقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )) َمْن ُس�ِئَل َعْن ِعْلٍم َفَكَتَمُه َأجلَْ لِلنَّاِس َوَل تَكرۡ
بِِلَجاٍم ِمْن َناٍر َيْوَم اْلِقَياَمِة (()3(. 

ولنرش العلم وس�ائل كثرية من أمهها: التصدي لإلفتاء لعموم احلاجة إليه وكثرة التعويل 
عليه، ال سيام يف هذه األيام التي أصبحت فيها الفتوى حمرًكا فاعاًل يف كثري من األحداث 

التي جتري عىل الساحة العربية واإلسالمية. 
فالفت�وى بي�ان ألحكام اهلل تعاىل يف أفعال املكلفني، واملفت�ي نائب عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف تبليغ 
األح�كام، وتعليم األنام، واعتب ابن القيم املفت�ي موقعا عن اهلل تعاىل فيام يفتي به وألف 
يف ذلك كتابه املش�هور »إعالم املوقعني ع�ن رب العاملني«، الذي قال يف فاحتته: »إذا كان 
منص�ب التوقيع عن املل�وك باملحل الذي ال ينكر فضله، وال جُيه�ل قدره، وهو من أعىل 

))(  سورة التوبة آية: ))).
))(  سورة آل عمران، آية: 87).

)3(  أبو داود، سليامن بن األشعث السجستاين، سنن أيب داود، دار الكتاب العريب، بريوت، حتقيق: نارص الدين األلباين، 
)ب�اب كراهي�ة من�ع العل�م(، حدي�ث رق�م )3660( )ج3/ص360(، الرتمذي، حممد بن عيس�ى أبو عيس�ى الرتمذي 
الس�لمي، اجلامع الصحيح س�نن الرتم�ذي، دار إحياء الرتاث الع�ريب، بريوت، حتقيق: أمحد حممد ش�اكر وآخرين، باب 

)كتامن العلم(، حديث رقم )649)(، )ج5/ص5)(.
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املراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب األرض والساموات«))(.
م  وقد ظهر يف هذا العرص أناس متطفلون عىل الفتوى لعدم وجود رشوطها فيهم، أو ألنَّ

ينساقون مع ظاهر النَّص دون الغوص إىل معناه أو احلكمة من ترشيعه:
وهناك جمموعة من العوامل س�امهت يف زيادة أثر الفتوى يف األمن املجتمعي وجعلته يف 

هذا العرص أكثر من أي عرص مىض، ومن هذه العوامل:
أواًل: التط�ور اهلائ�ل يف وس�ائل اإلع�الم املرئية واملس�موعة واملقروءة مم�ا زاد يف سعة 
انتشار الفتوى كانتشار النار يف اهلشيم، فام إن تصدر إحدى الفتاوى حتى تطري يف اآلفاق 
وتتناقلها الفضائيات ووس�ائل اإلعالم، وكلام كانت الفتوى أكثر شذوًذا وغرابة وتأثرًيا 
باالس�تقرار املجتمعي؛ ازداد االهتامم اإلعالمي هبا وتناقلتها وس�ائل اإلعالم وصورت 

للناس أن هذا هو الدين احلق وهي يف احلقيقة أبعد ما تكون عنه.
ثانًيا: الصحوة اإلس�المية التي تعيشها األمة يف هذا الزمن، وقد زادت هذه الصحوة من 
نس�بة التدين لدى املس�لمني مما جعلهم يتتبعون ما يصدر عن العل�امء واملفتني ويتلقفونه 
ع�ىل أن�ه الدين احلق الواجب االتباع فيعملون عىل تطبيق�ه رجاء األجر والثواب والفوز 

باآلخرة.
ثالًث�ا: تع�دد جهات الفتوى وعدم وجود مرجعيات واضحة. فمام ال ش�ك فيه وال مراء 
أن جهات الفتوى متعددة يف العامل اإلسالمي بل يف البلد الواحد وربام يف املسجد الواحد 
جت�د عدة جه�ات للفتوى، م�ا س�اهم يف إي�جاد ن�وٍع من التض�ارب يف الفتوى بني هذه 
اجلهات، فزاد من غياب القواس�م املش�رتكة، وتكوين أرضية صاحلة للطعن والتشكيك 

والرد عىل الفتاوى بلغة قاسية ال تليق بأدب احلوار واالختالف بني العلامء.
رابًع�ا: عم�وم الفت�وى: ذلك أن من صف�ات الفتوى أن�ا تأخذ صفة العم�وم، بخالف 
القضاء الذي يكون لألشخاص املتخاصمني فقط، أما الفتوى فإذا ما صدرت فإنا تأخذ 
ا جلميع املسلمني، وهذا جيعلها أكثر أثًرا وأعظم خطًرا. صفة العموم وتكون ترشيًعا عامًّ
خامًسا: تطور الفكر السيايس اإلسالمي يف املجتمعات اإلسالمية وخوض معرتك احلياة 

))(  اب�ن القي�م، حمم�د بن أيب بكر بن أيوب الزرعي أب�و عبد اهلل ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقع�ني عن رب العاملني، دار 
اجليل، بريوت، 973)م، حتقيق : طه عبد الرءوف سعد، )ج) ص0)(.
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السياس�ية بأحزاب ووصول بعضها إىل س�دة احلكم يف بعض األقطار؛ فظهر الكثري من 
الفتاوى املتعلقة بالش�أن الس�يايس، ولذلك وجدنا الكثري من الفتاوى التي تؤيد وتدعم 
اجتاه األحزاب السياسية اإلسالمية يف عملها السيايس، وفتاوى أخرى مضادة تقف ضد 
هذه األحزاب وتعارضها، وكالمها كان له أثر بالغ يف استقرار املجتمعات سلًبا أو إجياًبا، 

بل وصلت بعض هذه الفتاوى إىل درجة إباحة النفوس املعصومة.
سادًس�ا: ع�دم وض�وح التصور وال�رؤى أم�ام املفتني إب�ان صناعة الفت�وى، فاملتصدي 
للفت�وى يف أمر م�ن األمور جيب أن يكون لديه تصور كامل عن ه�ذا األمر وما حيتفُّ به 
م�ن ظروف ومالبس�ات وما يرتتب عليه من نتائج وم�آالت ليتمكن من إصدار الفتوى 
املس�توفية ألركانا ورشوطها، فمن القواعد املسلمة لدى العلامء: »أن احلكم عىل اليشء 
فرع عن تصوره«، وهذه املتطلبات غري متوفرة لدى املفتني فيام جيري يف عرصنا احلارض، 
فالواقع السيايس الذي تعيشه األمة اإلسالمية يف باطنه وحقيقته خيتلف عن ظاهره، وال 
جي�وز أن تك�ون الفتوى ع�ىل الظاهر فق�ط دون النظ�ر إىل الباطن، وما جي�ري يف الغرف 
املغلق�ة وخل�ف الكوالي�س، فكثري من الفت�اوى املتعلقة بالش�أن الس�يايس وحال األمة 
ص�درت بن�اًء عىل الظاه�ر، وقد تراجع أصحاهب�ا عندما تبينت هلم احلقائ�ق وأن الباطن 
خيتل�ف عن الظاهر، كام أن كثرًيا من املفتني ُخدعوا بواقع معني إلصدار فتاوى وما لبثوا 

أن تبينوا أن احلقائق تتلف متاًما عام أفتوا به))(.

 : �ق
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

�ق �قمعا لمحب ر ا را
س�ق�ق �ق ا

ب
وى �

�ق ل�ب ر ا
�ث
أ
ا

ال ش�ك أن الفت�وى كانت حارضة يف مجي�ع ما جيري يف املجتمعات اإلس�المية اليوم من 
ع�دم اس�تقرار واضطراب لألمن، فكل ما جي�ري اليوم جيد من يبره بفت�وى تؤيد فكره 
واجتاه�ه، حتى م�ا جيري من إراق�ة للدماء جاءت فت�اوى لتأييده وتبي�ره، وهي كذلك 
يمك�ن أن تكون عامال من عوامل االس�تقرار إذا وضعت يف إطارها الصحيح ووجدت 
من يقدمها للعامة بعيًدا عن األهواء والشهوات وحماباة االجتاهات الفكرية والسياسية.

))(  اخلاليلة، حممد أمحد مسلم اخلاليلة، أثر الفتوى يف أمن املجتمعات، ورقة عمل مقدمة للملتقى الثاين لدائرة اإلفتاء 
العام بعنوان )أثر الفتوى يف وحدة األمة( تاريخ 3)/)/3)0)م، ص4.
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وأخطر ما يواجه استقرار املجتمعات اليوم أن تصبح األفكار واالجتاهات واألهواء هي 
الت�ي تقود الفتوى، بل إن الفت�وى أصبحت تكيَّف لتحقيق غايات هدفها تأييد اجتاهات 
أكثرها تصب يف مصالح سياس�ية ول�و أدى ذلك إىل يلِّ أعناق النصوص وتأويلها تأوياًل 
بعيًدا ال حتتمله لغة وال يقبله عقل، وأقرب مثال عىل ذلك فتوى أن من حرق نفسه يعتب 
يف عداد الشهداء، فمن الواضح اجليلِّ أن هذه الفتوى ومبراهتا وما استندت إليه جاءت 
لتحقي�ق أهداف سياس�ية وتبير أعامل يقوم هبا البعض لتحقي�ق أهداف وغايات معينة، 
وإنام س�يقت لتبي�ر املبدأ القائ�ل: إن الغاية تبر الوس�يلة، مع أن فيه�ا خروًجا واضًحا 
عىل مس�لامت الرشيعة اإلس�المية وثوابته�ا وقواعدها العامة التي تن�ادي بحفظ النفس 

اإلنسانية وحترم االنتحار يف مجيع الظروف واألحوال.
ومن ذلك أيًضا الفتاوى التي جاءت لكسب ثقة اجلامهري وخماطبة عواطفهم الستاملتهم 
وكس�ب ثقته�م، وخ�ري مثال عىل ذل�ك الفت�اوى التي ج�اءت قبل خ�روج اجلامهري إىل 
اعتصام أو جتمع لتقول هلم من يقتل أثناء مش�اركته يف االعتصام فهو ش�هيد، دون النظر 
إىل حرمة الدماء ومقاصد الرشيعة اإلسالمية العامة والتي كان األوىل أن تقول: ما حكم 

هذا اخلروج إذا أدى إىل القتل؟!.
يقول ابن القيم: »ال جيوز العمل واإلفتاء يف دين اهلل بالتشهي والتحيز وموافقة الغرض، 
فيطي�ل الق�ول الذي يوافق غرض�ه وغرض من حيابي�ه فيعمل به، ويفتي ب�ه، وحيكم به، 

وحيكم عىل عدوه، ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق، وأكب الكبائر«))(.
وق�د ص�درت العديد من الفتاوى الت�ي هتدف لتأييد حزب أو فك�ر أو جلر نفع أو حماباة 
وإن كانت تالف الثوابت واألصول، ومن هذه الفتاوى ما كان غرضه استاملة اجلامهري، 
وكس�ب ثقته�م، والظهور أمامه�م بمظهر التق�وى وال�ورع بينام كانت بعي�دة عن احلق 
والتأصي�ل الرشع�ي الصحي�ح، وق�د كان هل�ذه الفتاوى أثر كب�ري يف زعزعة االس�تقرار 
االجتامعي يف املجتمعات اإلس�المية مما جعل الفتوى يف هذا العرص هلا دور كبري يف أمن 

املجتمعات سلًبا أو إجياًبا. 
ولع�ل أوضح مثال عىل ما ذكرنا بعض الفتاوى الش�اذة والغريبة والتي تصدر من بعض 

))(  ابن القيم، إعالم املوقعني )4/)))(.
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طلب�ة العلم وبعض العلامء مما يثري الش�كوك والش�بهات وأحياًنا الس�خرية بس�بب عدم 
الق�درة عىل صياغ�ة الفتوى بام يتفق مع عق�ول املتلقني، أو عدم مناس�بة الفتوى للزمان 
وامل�كان الذي صدرت في�ه، مثل ما صدر عن بعضهم يف فتوى رض�اع الكبري، أو فتوى 
حتري�م أكل بع�ض أنواع الفواكه وغريها، ويبلغ هذا التط�رف غايته ومنتهاه حينام تصدر 
فتاوى تتعلق بتكفري املسلمني واستباحة دمائهم وأمواهلم وأعراضهم بداعي الردة ألدنى 
س�بب، ب�ل إن أصحاب هذه الفتاوى يكف�رون كل من خالفهم ولو يف مس�ألة اجتهادية 
قابل�ة لالخت�الف، وتتط�ور فت�اوى التكفري إىل مس�ألة حرق األجس�اد وقط�ع الرءوس 
والتمثيل باجلثث وتقديم ذلك عىل أنه من اإلس�الم، مما ش�وه صورة اإلس�الم من جهة، 
وانط�ىل ع�ىل عقول الكثري من الع�وام، فلعب دوًرا كبرًيا يف زعزعة اس�تقرار املجتمعات 
اإلس�المية، وكلُّ م�ن له أدن�ى معرفة بأبجديات الرشيعة اإلس�المية والفقه اإلس�المي 
يدرك أن الفقه اإلس�المي بريء من كل هذه األفعال واألقوال، ولو اس�تندت إىل بعض 
األفعال أو االجتهادات فال يعني أن هذا هو الدين أو أنه الصحيح، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

))إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها(())(.

وقد ش�اع يف املجتمعات اإلسالمية أن أصحاب الفتاوى املناوئة للدول واحلكام أو دون 
نظر إىل اتساقها مع األدلة الرشعية أو عدمه، أكثر ورًعا وتقوى وأقرب إىل اهلل عز وجل، 
وهذا يؤدي إىل كسب ثقة اجلامهري مما جيعل ألصحاهبا شعبية عارمة ويمنح هلم نجومية، 

ولو كان عىل حساب الدليل الرشعي.

))(  البخاري، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل، اجلامع الصحيح، دار الشعب – القاهرة، 
كتاب بدء الوحي، 8/)3، حديث رقم 03)6.



210

مؤتمر: لحفسوى - إشكلحللت لحولقع وآ لق لحمتسقبل                      17، 18 أغتطس 2015م / 2، 3 ذي لحقعدة 1436هـ

 املبحث الثاني: 
دور دائرة اإلفتاء العام األردنية يف احلفاظ على استقرار اجملتمعات

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

�ق �قمعا لمحب ر ا را
س�ق�ق ق ا

�ق�
�ق �قح�ق

ب
م � لعا ء ا �قا

ب
� ل�أ ر�ق ا

�أ ا ور � �

تتميز دائرة اإلفتاء العام بأنا دائرة دعوية تسعى إىل التواصل مع األفراد واملؤسسات عب 
مجيع الوسائل املتاحة، وتبز أمهية الدائرة بني نظرياهتا من املؤسسات من خالل رسالتها 
الت�ي تتمث�ل بتبليغ رس�الة اهلل تعاىل إىل الناس وترس�يخ مفهوم املرجعي�ة الفقهية الدينية 
الوسطية وبيان األحكام الرشعية، والدعوة إىل العمل هبا. وذلك بتنظيم وإصدار الفتاوى 
يف األم�ور العام�ة واخلاص�ة، واالهتامم باملوس�وعات الفقهية واملخطوطات اإلس�المية 
وإع�داد الدراس�ات والبحوث الرشعي�ة، والتأس�يس لالجتهاد اجلامع�ي بالتواصل مع 

علامء العامل اإلسالمي، مستفيدين من تقنيات ووسائل االتصال والتواصل احلديثة. 
وتسعى دائرة اإلفتاء العام يف األردن من خالل هذه الرسالة إىل أن تشكل مرجعية فقهية 
إس�المية رائدة يف صناعة الفتوى لألفراد واملؤسس�ات احلكومية وغ�ري احلكومية، حمليًّا 

وإقليميًّا وعامليًّا))(.
وقد اس�تطاعت الدائرة حيازة ثقة املواطنني يف األردن واملس�لمني من خمتلف أنحاء العامل 
واطمئنان�م للفتاوى الص�ادرة عن الدائرة وذلك يظهر جليًّا م�ن خالل الكم اهلائل من 
ا، فقد أجابت دائرة اإلفتاء العام عىل ما يزيد عن  األس�ئلة التي جتيب عنها الدائرة س�نويًّ
مئتني ومخسني ألف فتوى خالل عام 4)0)م وفق اإلمكانات املتاحة يف الدائرة، علاًم بأن 
عدد األسئلة الواردة أكب من ذلك بكثري))(، وهذه الثقة ترجع بعمومها إىل املنهجية التي 

تتبعها دائرة اإلفتاء العام يف الفتوى والتي يمكن تلخيصها باآليت:
)- احل�رص ع�ىل املحافظ�ة عىل اس�تقاللية الدائ�رة واس�تقاللية الفتوى، وه�و من أهم 
ا وماليًّا  األس�باب لنجاح الدائرة ومتيزها، فمنذ أمر جاللة امللك باس�تقالل الدائرة إداريًّ

))(  وثيقة اخلطة اإلسرتاتيجية لدائرة اإلفتاء العام 4)0)-8)0).
))(  اإلحصائية السنوية لدائرة اإلفتاء العام ))0)م.
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خاط�ب س�امحة املفت�ي العام قائ�اًل: »أريدها دائرة مس�تقلة، فال س�لطان عليكم س�وى 
سلطان الدين«.

)- السالمة بني يدي اهلل عز وجل يف موقف احلساب العظيم، فال تبدل.
3- حتقي�ق الوس�طية التي هي م�ن قواعد الرشيعة اإلس�المية، والتي كان�ت واحدة من 

ميزات الثروة الفقهية اهلائلة. 
4- الس�المة من األقوال املضطربة واآلراء الش�اذة التي تس�بب اخللل يف احلياة الفكرية 

والعملية. 
5- حتقيق انضباط الفتوى وتقليل اخلالف غري النافع ما أمكن.

6- مساعدة املفتني عىل معرفة األحكام الرشعية بأسهل طريق))(. 
وهذه املنهجية التي اتبعتها الدائرة مضاًفا إليها أس�لوب تنظيمها اإلداري اس�تطاعت أن 
جتعل الدائرة من الدوائر الريادية عىل مس�توى العامل اإلس�المي، وقد استطاعت الدائرة 
خ�الل وق�ت قصري م�ن اس�تقالهلا لفت نظ�ر دور اإلفت�اء واملجام�ع العلمي�ة والفقهية 
لالس�تفادة م�ن خبات الدائ�رة ونتاجاهتا، وم�ن األمثلة عىل ذلك زي�ارة الوفود العربية 
واإلس�المية كالوفد من دائرة اإلفت�اء الليبية، وإدارة اإلفتاء الكويتي�ة، والوفد العراقي، 
والوف�ود اإلس�المية م�ن كلي�ات الرشيعة يف إندونيس�يا، وماليزي�ا، وتايالن�د، واليمن، 

وإيران))(.
وألن دائرة اإلفتاء العام دائرة دعوية بامتياز فإنا هتدف إىل التواصل مع املجتمع إعالميًّا 
بمختل�ف الطرق والوس�ائل املتاح�ة، وحيث إن األمن واالس�تقرار مطلب رضوري يف 
حي�اة الف�رد واملجتمع، فق�د اهتمت دائرة اإلفتاء الع�ام اهتامًما ش�ديًدا بالتنبيه عىل أمهية 
األم�ن واألم�ان واحلرص عىل توف�ريه يف املجتمع اإلس�المي، وقد اتبعت عدة وس�ائل 
لتحقي�ق ه�ذا املطل�ب بحيث أصبح�ت دائرة اإلفت�اء العام بح�ق صامم أمان رئيس�يًّا يف 
املحافظ�ة عىل األمن املجتمع�ي يف األردن، من خالل االتصال املبارش مع اجلامهري، ومع 
خمتلف املؤسسات اإلسالمية حول العامل، وخاصة يف القضايا التي تتعلق بتحقيق السلم 

))(  اخلاليلة، دائرة اإلفتاء العام كمؤسسة دينية رسمية، ص4، مرجع سابق.
))(  مديرية العالقات العامة والتعاون الدويل يف دائرة اإلفتاء العام.
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املجتمع�ي وتأكيد مكانة األردن كمتبنية للثقافة اإلس�المية املعتدلة داخليًّا وخارجيًّا من 
خالل تبنيها ملبادرة جاللة امللك يف )رس�الة عامن، رس�الة اإلس�الم الس�محة(، ومبادرة 
)كلم�ة س�واء(، وتعميمه�ا يف خمتل�ف الن�وادي ))(، وكذل�ك من خالل خط�ب اجلمعة 
والدروس اليومية واألس�بوعية، التي ترتكز هذه اخلطب عىل أمهية االستقرار االجتامعي 
ونبذ العنف، واملشاركة كذلك يف الندوات واملؤمترات وإصدار املطبوعات واملنشورات 
والكت�ب الداعي�ة لتحقيق الس�لم املجتمعي، باإلضاف�ة إىل البيانات والفت�اوى وتقديم 

الدراسات املتعلقة بموضوع األمن املجتمعي، والرتويج هلا.
ك�ام مل تغف�ل الدائرة التطور الواس�ع يف وس�ائل التكنولوجيا احلديث�ة واإلقبال عليها من 
كافة فئات املجتمع، خاصة وأنا من الوس�ائل الش�ائعة والت�ي يمكن ملحتواها الوصول 
إىل رشائح كبرية من الناس، فقامت الدائرة بتفعيل التطبيقات عىل اهلواتف الذكية حيث 
يع�رض مواد وموضوعات موقع الدائرة بش�كل متجدد بحيث يت�م حتميلها مبارشة من 
املوق�ع اإللكرتوين وأبرزها تقدي�م جديد الفتاوى وقرارات جمل�س اإلفتاء باإلضافة إىل 
إمكانية طلب فتوى عن طريق اهلاتف الذكي، ونرش الفتاوى يف الشبكات االجتامعية ))(، 
إضاف�ة إىل البامج التلفزيونية واإلذاعية املتخصصة، التي تش�ارك هبا دائرة اإلفتاء العام 

وتدعو إىل االستقرار االجتامعي.
وأما املوقع اإللكرتوين للدائرة فيحتوي عىل اآلالف من الفتاوى التي تش�مل احلث عىل 
نب�ذ العنف املجتمعي واملحافظة عىل الس�لم والتس�امح، كام أنش�أت دائ�رة اإلفتاء العام 
صفح�ة عىل موق�ع التواصل االجتامعي )facebook( هب�دف الوصول إىل أكب رشحية 
للمتصفح�ني عب اإلنرتنت، وتبث الصفحة بش�كل دوري رس�ائل حتت�وي عىل نصائح 

وإرشادات تدعو إىل نبذ العنف وحتقيق السلم املجتمعي.

))(  مديرية العالقات العامة والتعاون الدويل، دائرة اإلفتاء العام.
))(  مديرية املوقع اإللكرتوين، دائرة اإلفتاء العام، األردن.
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التوصيات اخلتامية

ويف اخلتام فإين أويص بام يأيت:
العمل عىل إجياد مؤسس�ات للفتوى يف العامل اإلس�المي تقوم هبذا الواجب، والعمل . )

عىل تعزيز ثقة اجلامهري يف هذه املؤسسات لتكون مرجعية يف الفتوى.
العم�ل ع�ىل إجياد مرصد يف دور اإلفتاء ملتابعة الفتاوى الش�اذة التي تؤثر يف اس�تقرار . )

املجتمعات ومتابعتها والرد عليها.
االهت�امم باملفت�ني والعاملني يف حق�ل الفتوى وتأهيلهم رشعيًّا لفهم حقيقة اإلس�الم . 3

ومقاصده العامة بام ينعكس عىل الفتاوى الصادرة عنهم لتس�اهم يف استقرار املجتمعات 
اإلسالمية والعربية.

إص�دار البيان�ات والنرشات بش�كل توافق�ي بني عل�امء األمة اإلس�المية من خالل . 4
املؤمترات واملجامع الفقهية يف القضايا التي هتم املجتمعات اإلنسانية ككل.

إقام�ة الن�دوات واملؤمترات الدوري�ة التي هتدف إىل توعية املجتمع بأمهية االس�تقرار . 5
االجتامعي الذي يبدأ من نشأة األسة بشكل صحيح وسليم إىل الفكر الرتبوي العقائدي 

الذي ينشأ بني أفراد املجتمع.
تفعيل دور خطب اجلمعة بالرتكيز عىل أمهية استقرار املجتمع، ونعمة األمن واألمان . 6

يف املجتمع اإلسالمي. 
دع�وة وس�ائل اإلعالم واالتص�ال إىل االس�تعانة باملفتني املوثوق�ني املتخصصني من . 7

العلامء، وعدم الس�امح لغري املؤهلني باملش�اركة يف البامج املعنية بالفتوى، والتنسيق مع 
مرجعيات اإلفتاء املعتبة عند نرش الفتاوى غري املوثوق بمصدرها.

الدع�وة إىل تنظيم ورش�ات تدريبية للمفتني حول كيفية التعامل مع وس�ائل اإلعالم . 8
ودورات تدريبية لإلعالميني حول كيفية التعامل مع القضايا الدينية.

دعوة وس�ائل اإلعالم إىل عدم نرش الفتاوى الش�اذة والفتاوى التي تزعزع اس�تقرار . 9
املجتمعات وعدم الرتويج هلا.

إجي�اد تواص�ل وتعاون ب�ني مؤسس�ات الفتوى يف العامل اإلس�المي إلجي�اد أرضية . 0)
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مشرتكة كمرجعية ألهل السنة يف العامل اإلسالمي.
توجيه الدراس�ات واألبح�اث الرشعية يف اجلامعات وكلي�ات الرشيعة إىل دحض . ))

األف�كار املتطرف�ة واآلراء الش�اذة الت�ي تعمل ع�ىل زعزعة أم�ن واس�تقرار املجتمعات 
اإلسالمية.

العم�ل ع�ىل اس�تخدام وس�ائل التواصل االجتامع�ي ووس�ائل اإلع�الم بأنواعها . ))
للوصول إىل أكب رشحية من الش�عوب من أجل ترس�يخ مفاهيم سامحة اإلسالم ورمحته 

باخللق مما يرسخ يف األذهان استقرار املجتمعات اإلسالمية والعربية.
التحذي�ر من دعاة الس�وء وبعض القنوات الفضائية التي تب�ث آراء ومواقف تدعو . 3)

من خالهلا إىل زعزعة استقرار املجتمعات اإلسالمية من خالل الفتاوى وبعض املنتسبني 
للعلم الرشعي.
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املصادر واملراجع

- القرآن الكريم.
إبراهيم بن موسى األندليس، فتاوى اإلمام الشاطبي، ط)، 985)، حتقيق: حممد أبو . )

األجفان.
ابن األثري، أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، . )

املكتبة العلمية، بريوت، 979).
اإلحصائية السنوية لدائرة اإلفتاء العام ))0)م.. 3
صحي�ح البخاري، حممد بن إس�امعيل ب�ن إبراهيم بن املغرية البخ�اري، أبو عبد اهلل، . 4

اجلامع الصحيح.
ال�بازي، حممد فؤاد البازي، مقال بعنوان: )مس�ئولية الفت�وى الرشعية وضوابطها . 5

وأثرها يف رشاد األمة(.
البيك�ي، فاطمة البيكي، دور وس�ائل اإلعالم يف تش�كيل املجتم�ع، جريدة البيان . 6

اإلماراتية.
بعزي�ز، إبراهي�م بعزي�ز، أش�كال الفت�وى عب ش�بكة اإلنرتن�ت، املخاط�ر واحللول . 7

املقرتحة.
ابن بيه، عبد اهلل بن بيه، صناعة الفتوى وفقه األقليات.. 8
س�نن الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيس�ى الرتمذي السلمي، اجلامع الصحيح سنن . 9

الرتم�ذي، دار إحي�اء ال�رتاث العريب، بريوت، حتقي�ق: أمحد حممد ش�اكر وآخرين، باب 
)كتامن العلم(.

حس�نة، عمر عبيد حس�نة، مق�ال بعنوان: )التط�رف بني احلقيقة واالهت�ام(، املكتبة . 0)
اإلسالمية، www.islamweb.net، تاريخ االقتباس 6/)/3)0)م.

اب�ن مح�دان، أمحد ب�ن محدان احل�راين احلنب�يل، صف�ة الفت�وى واملفتي واملس�تفتي، . ))
منشورات املكتب اإلسالمي، دمشق، 380)ه�، ط)، حتقيق: حممد نارص الدين األلباين.

اخلطة اإلسرتاتيجية ملديرية املوقع اإللكرتوين ))0)-5)0).. ))
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﷽�

الفت�وى الرشعي�ة اس�تخالص حك�م رشعي م�ن فقيه متخص�ص عامل بأص�ول الرشع 
وبمقاصده العليا يف الدين واحلياة إجابة عىل سؤال املستفتي؛ إذ إن وظيفة املفتي أن ُينِْزل 
الن�صَّ عىل الواق�ع املعيش فيتوصل هبا إىل معرفة حكم الدين؛ فهي صناعة فقهية عقلية، 
ُتَع�بِّ عن إدراك س�ليم للحادثة وبيان حكمها من احِل�لِّ أو احلرمة بناء عىل الفهم العميق 
املس�توِعب للنص، وتفاعله مع مصلحة الفرد واملجتم�ع واألمة، وعىل قدر يقظة وفطنة 
الفقي�ه بالنص الرشعي روايًة ودرايًة، وإدراكه ملصال�ح األفراد واألوطان واملجتمعات، 
يتحق�ق مقص�ود الرشيعة يف تفهيم الناس حقيقَة الدي�ن يف احتوائه عىل األحكام الالزمة 

لتنظيم احلياة اآلمنة، والوفاء بمصالح الفرد واملجتمع، بام تنتظم به احلياة.
وه�ذا واج�ب عىل من يتوفر لديه االس�تعداد لطل�ب العلم الفقهي، فيتع�ني النفرة إليه، 
ُهواْ ِف  ََتَفقَّ قَةٖ ّمِنرُۡهمرۡ َطآئَِف��ةٞ ّلِ ِ فِررۡ

َل َنَفَر ِم��ن ُكّ واحل�ث علي�ه بن�ص قوله تع�اىل: }فَلَورۡ
َمُهمرۡ إَِذا رََجُعٓواْ إَِلرِۡهمرۡ لََعلَُّهمرۡ َيرَۡذُروَن{ ]التوبة: )))[ وقول الرس�ول  ٱدّلِيِن َوِلُنِذُرواْ قَورۡ

�ي �ي�م�ه�ا ��م��ن ر ا را
��ي ��س�ي ���ن�ىي ا ء  ���ن�ي�ا إ

�ل�ا
� لثر ا

إ
ا

��ة �مج�د �ل�حج �ة � �ل��سش����ح�ا ور/ م�ح�م�د �
ة
�ل�د�ل�� �

ي
و�

ل��ي  ا
 �فكل�ي�ي

م�ي�ي ل�أسلا  ا
ع�ي

ي
ر�

ل��ش  ا
ف
� س�يا

أ
ا

�ف مع�ي �لوا ا �ف
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–صل�وات اهلل علي�ه–: ))من يرد اهلل به خ�رًيا يفقهه يف الدين(())(. ول�ن يتم الوصول إىل 
هذا املطلب الديني واملجتمعي إال إذا أس�ند بي�ان احلكم الفقهي إىل أرباب االختصاص 
يف الفق�ه الرشع�ي الدارس لعلوم أص�ول الفقه بالوق�وف عىل كيفية اس�تنباط األحكام 
التكليفية من مصادرها املتفق عليها يف القرآن والس�نة واالمجاع والقياس واملختلف فيها 
من مذهب الصحايب ورشع من قبلنا واملصالح املرس�لة واالستحس�ان واالس�تصحاب 

والعرف وسد الذريعة.
فاإلفتاء كالقضاء حيتاج إليه املس�لم؛ فهو فرض كفاي�ة عىل من يتقنه، فمتى توفرت لدى 
املفتي ه�ذه املعرفة األصولية الفقهية واملقاصدية والواقعي�ة، وهي معرفة بالرشع وواقع 
الن�اس فإن�ه يب�ني احلكم الرشع�ي، بمش�تمالته: الف�رض والواجب واملن�دوب واملباح 

واحلرام واملكروه كراهة حتريم أو تنزيه.
�ق ه�ب لرا لمرحل�ق ا �ق ا

ب
ء � �قا

ب
� ل�أ م�ق ا ب

ر
أ
ا

إن الناظ�ر إىل واق�ع اإلفتاء يف العرص احلارض، يوله ف�وض الفتاوى، وتوظيفها لتحقيق 
أغراض سياس�ية ونفعي�ة ال يقصد هبا وجه اهلل، وال الصالح الع�ام، حيث تتناحر اآلراء 
الص�ادرة من هنا وهن�اك، فليس األمر مقص�وًرا عىل العلامء املتخصصني أو مؤسس�ات 
اإلفت�اء الرس�مية، وإنام يزاح�م هؤالء دخالء عىل اإلفتاء م�ن كل حدب وصوب، ممن مل 
تتوفر فيهم رشوط الفتوى، وليس�وا من أرباب العلم الفقهي، اقتحموا الفتوى ألهداف 
ومطام�ع يضي�ق املج�ال عن ذكره�ا، دفعتهم ه�ذه األه�داف إىل االندف�اع وراء فتاوى 
منس�وبة إىل الدي�ن، بلوغا ألغراضه�م الدنيوية، أو مطالبهم الش�خصية أو تنفيذا ملزاعم 
اجلامع�ة أو الفرقة أو الطائفة التي ينتمون إليها، يفتون حلس�اهبا تروجيا أليديولوجيتها أو 

ملذهبها السيايس أو الديني أو االجتامعي.
وموط�ن ال�داء يف تل�ك اآلراء التي ال تعب إال ع�ن صاحبها أو مذهبه�ا أو مجاعتها، أنا 
أفسدت عىل املسلمني دينهم، وقوضت أمن جمتمعهم، فجمعت بني آفة الدين والدنيا؛ ملا 

تنطوي عليه من خماطر نذكر منها:

))(  صحيح البخاري، باب العلم قبل القول والعمل، رقم 3).
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)- أنا اختطفت مهمة الفتوى من أرباهبا واستأثرت هبا وحدها كإبالغ عن رب العاملني، 
والقائم مقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع أنم ليس�وا من العاملني بحقائقها، الواقفني عىل مراد اإلس�الم 
فيها، املؤهلني بعلومها، الذين تتوفر فيهم الرشوط واملعايري، فهم األدعياء؛ لعجزهم عن 
اإلحاطة بمصادر الفتيا فيام يتعلق بالدليل ونوعه، وداللته عىل الواقعة املستفتى فيها، وهو 
م�ا ال يصل�ح القيام به إال من العلامء املتخصصني: ممن عناهم احلديث: ))يرث هذا العلم 
م�ن كل خلف عدوُله ينف�ون عنه تأويل اجلاهلني وانتحال املبطلني وحتريف الغالني(())(. 

فلم تتوفر فيهم هذه املقومات الضامنة لصدور الفتوى عن بينة ودراية وِمَراٍن. 
)- زعزع�ة اس�تقرار املجتمعات، بإث�ارة البلبلة واحلرية بني الش�باب وبعض املتعلمني، 
ناهي�ك عن البس�طاء، ممن ال حمصول هلم من صحيح العل�م الرشعي ويتعلقون بخطاب 
الدين، ويعتقدون فيام يقال هلم من احلالل واحلرام من األحكام، فإذا س�معوا أن ش�يخا 
يطل�ق حليت�ه، ويلب�س األبيض م�ن الثياب، وبي�ده املس�بحة وال يكف عن االستش�هاد 
باآلي�ات أو األحاديث –وهي يف غري موضعها– رافع�ا وخافضا صوته إلحداث التأثري 
املطل�وب يف قل�وب العام�ة، فإن�م يقعون يف حرج ش�ديد م�ن عدم تصديق�ه، مما يتعني 
اس�تجابتهم هلذا القائل، فينصاعون لكالمه، دون أن يعرضوا ما يسمعونه من فتوى عىل 
صحي�ح احلكم الرشعي، ويتبنون صحة ه�ذه األقوال عىل أصحاب االختصاص وأهل 
الذكر والثقات من العلامء ممن درس�وا وتعبوا وبحثوا حتى توفرت لديم ملكة الفتوى، 
وص�دق عليهم أن�م من محلة الفق�ة الَعاملنِِي بأص�ول األحكام، الذين أرش�د القرآن إىل 
لَُموَن{ ]األنبياء: 7[، فهم بمسلكهم  رِ إِن ُكنُتمرۡ َل َتعرۡ

َل ٱذّلِكرۡ هرۡ
َ
لُٓواْ أ التوجه إليهم: }فَسرۡ َٔ

املعيب يتجرءون عىل اقتحام محى اهلل وأمان املجتمع بالغش واخلداع، وهو مما يكدر أمن 
وأمان املجتمع.

3- تزييف الرشيعة، وتش�ويه اإلسالم، واالنحراف به عن وسطيته واعتداله واستنارته، 
والدخ�ول به إىل حلبة املعارك اجلدلية، واتاذه مطي�ة لألغراض الدنيوية لطلب الزعامة 
والنفوذ، وخلط الدين بالسياس�ة، وتوظيف الفتوى طلبا للس�لطة واعتالء سدة احلكم، 
ويوجه�ون س�هامهم خلداع الش�باب ممن ينش�دون املثالي�ة وُيَمنُّوَنم باإلص�الح، وبناء 

))(  سنن البيهقي، كتاب الشهادات، رقم 439)).
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األجماد التي غرروا عقوهلم هبا، وأن مآهلم جنة عرضها الساموات واألرض، إذا اتبعوهم، 
َل  وأيدوا مدعاهم، وانترصوا ملطلبهم، امتثاال ملا يرددونه عىل مس�امعهم: }إِنََّما َكَن قَورۡ
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
َناۚ َوأ َطعرۡ

َ
َنا َوأ ن َيُقولُواْ َسِمعرۡ

َ
ُكَم بَيرَۡنُهمرۡ أ ِ َورَُسوِلِۦ ِلَحرۡ ِمننَِي إَِذا ُدُعٓواْ إَِل ٱللَّ رُۡمؤرۡ ٱل

لُِحوَن{ ]النور: )5[. فتنطيل هذه الدعوات الضالة عىل العديد من الشباب الذين  رُۡمفرۡ ُهُم ٱل
يندفعون وراء هذه املقوالت الزائفة، ويصبحون كالدمى يف يد هؤالء املفس�دين، الذين 
م�ألوا الس�احة العربية صخبا وضجيجا، من خالل الش�عارات واملواق�ف التي أفرزت 
نمط�ا جديًدا من الفتاوى، هي الفتاوى املذهبية والطائفية كتعبري حيمل فكر وممارس�ات 

اجلامعة، ويسوقه بني اجلامهري، بعد أن لوى عنق النصوص ووجهها إىل ما يدف إليه.
واحلال امُلَشاَهد وجود فتاوى لرموز إخوانية، وسلفية، وأخرى للقاعدة، وداعش وبوكو 
حرام، وجبهة النرصة، وأنصار بيت املقدس وغريها مما جعل األوطان واملجتمعات تعيش 
يف حمنة حقيقية بس�بب فتاوى التكفري، واس�تحالل دم املسلم، والنعت بحكومة فرعون، 
وجنده الكافرين، ووصم من ريض بحكمهم وس�كت عنهم بأنم جند الشيطان، يأتون 
ببعض اآليات، يسوقونا يف غري موضعها مثل توعد مجاعة اإلخوان أهل مرص وجيشها 
َبَ ُهَو وَُجُنوُدهُۥ ِف  َتكرۡ وحاكمها، وتنزيل صنيع فرعون وجنده عليهم بقوله تعاىل: }َوٱسرۡ
 ۖ َّمِ َنُٰهمرۡ ِف ٱلرۡ َنُٰه وَُجُنوَدهُۥ َفَنَبذرۡ َخذرۡ

َ
نَُّهمرۡ إَِلرَۡنا َل يُررَۡجُعوَن ٣٩ فَأ

َ
َّقِ َوَظنُّٓواْ أ ِ ٱلرۡ ۡرِض بَِغيرۡ

َ ٱلرۡ
ٰلِِمنَي{ ]القصص: 39 – 40[. فَٱنُظررۡ َكيرَۡف َكَن َعٰقَِبُة ٱلظَّ

��َتَخفَّ  وإط�الق األوصاف الذميمة عىل تأييد املرصيني لرئيس�هم يف قوله تعاىل: }فَٱسرۡ
َطاُعوهُۚ إِنَُّهمرۡ َكنُواْ قَورۡٗما َفِٰسقِنَي{ ]الزخرف: 54[.

َ
قَورَۡمُهۥ فَأ

ومثل الفتوى بأن مجاعتهم: أهل اإليامن، واآلخرون من جمموع األمة: أهل الكفر. وهي 
فرية مردود عليها بأن تكفري املسلم منهي عنه بنصوص رصحية سنشري إليها.

وفت�وى بالش�هادة ألنصاره�م ضحايا الص�دام واالقتتال: »قتالنا يف اجلن�ة، وقتالهم يف 
الن�ار«. مردود عليه بأن الش�هيد هو من قاتل دفاعا عن الدي�ن أو الوطن أو النفس، وال 

يكون شهيدا من يعتدي عىل إخوته ووطنه.
وفتوى: الدعوة إىل قتل أفراد اجليش والرشطة، وتدمري ثكناهم وممتلكاهتم واس�تباحتها 
وهو مردود بأن قتل اجلند من محاة الدين والوطن من كبائر الذنوب. ويف السنة: ))عينان 
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ال متسهام النار� عني بكت من خشية اهلل، وعني باتت حترس يف سبيل اهلل((.
وفتوى: قرص زواج أفراد اجلامعة عىل نسائهم احلرائر دون سائر نساء املسلمني.

وه�ذا خيالف القاعدة الرشعية يف ِحلِّ زواج املس�لم من املس�لمة، وكله�ن حرائر طاملا مل 
يوج�د مانع رشعي، وليس اخت�الف الفرقة أو احلزب أو اجلامعة من بني املوانع الرشعية 
بداللة النص واإلمجاع، بل بلغ من حرص اإلس�الم عىل إش�اعة امل�ودة والرمحة أْن أجاز 

للمسلم الزواج من غري املسلمة تأليفا وتطييبا للقلوب.
فت�وى جواز الكذب لصالح الفرقة أو اجلامعة، وصوال ألغراضهم امللتوية، وهذا أش�به 
ّمِّيِ َۧن َس��بِيٞل{ فيام أجازوه م�ن جواز أكل الربا يف 

ُ بق�ول اليهود: }لَيرَۡس َعلَيرَۡنا ِف ٱلرۡ
مال غري اليهود، ويطلقون عليهم األميني. وهو مس�لك عنرصي ال يعرفه اإلس�الم، بل 
يرفضه من األساس؛ ألن املسلم ال يكذب، حلديث مالك عن صفوان بن سليم أنه قال: 
))قال الرس�ول –صلوات اهلل عليه– عندما س�ئل: أيكون املؤمن جبانا؟ قال: نعم، قال: 

أيك�ون املؤمن بخيال، ق�ال: نعم. قال: أيكون املؤمن كذابا، ق�ال: ال(())(، فالكذب حمرم 
رشعا.

فتوى طلب دفع اجلزية من غري املس�لمني يف املجتمع اإلس�المي التزاما بالنص القرآين: 
َيَة َعن يَٖد َوُهمرۡ َصٰغُِروَن{ ]التوبة: 9)[. زرۡ ِ

ُطواْ ٱلرۡ ٰ ُيعرۡ }َح�َّ
ه�ذا الق�ول إعامل لظاه�ر النص دون حتقي�ق علته، فإن اجلزي�ة والقتال كام ج�اء بالنص 
إن�ام تك�ون عىل من ال يؤم�ن باهلل وال باليوم اآلخ�ر، ومل يتدين التدين احل�ق، ومل حيرم ما 
ح�رم اهلل من أهل الكتاب، ومل يوافق عىل هوية املجتمع ونظامه العام، ومل يلتزم باحلقوق 
والواجبات فيه، خاصة االنخراط يف سلك اجلندية واملشاركة يف واجب احلرب والدفاع 
عن اهلوية واملواطنة، أداًء والتزاما، فهم حيادُّون اهلل ورسوله، وهو املعنى الذي تشري إليه 

كلمة }َصٰغُِروَن{، وهي احلال التي كان عليها غري املسلمني يف العصور األوىل.
وحي�ث تغ�ري املوقف، وب�رزت فك�رة املواطنة: الت�زام اجلميع -املس�لم وغري املس�لم- 
باحلقوق والوجبات املجتمعية، وقبول هوية املجتمع، ومش�اركة غري املس�لمني يف أعامل 
احل�رب والدفاع، وعلي�ه فقد انتفت علة دفع اجلزية، وهو ما آل�ت إليه األمور يف الوقت 

))(  موطأ مالك، باب الكالم، رقم )83).
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الراهن.
الفت�وى بأن دار اإلس�الم التي تقام فيها أحكام الرشيعة ويكون س�كانا من املس�لمني، 
ويف مقابل دار اإلس�الم توجد دار احلرب، وإن مل حياربوا املس�لمني فيجب قتاهلم إىل أن 

يدخلوا اإلسالم أو يدفعوا اجلزية.
وجي�اب ع�ن ذلك، بأن هذا التقس�يم قال به بعض الفقهاء تأسيس�ا ع�ىل أوضاع واقعية، 
يف عرص كان ديدنه احلروب، وكانت احلرب قائمة بني املس�لمني وغري املس�لمني، الذين 
يرفض�ون اإلس�الم ويقاومون دعوة اإلس�الم، ويرتبصون ب�ه. وال جمال هل�ذا الواقع يف 
العالقات الدولية املعارصة، حيث التنظيم الدويل الذي رصح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بقبوله حللف 
عبد اهلل بن جدعان لنرصة املظلوم ونجدة الضعيف: ))لو دعيت به يف اإلسالم ألجبت((، 
وحيث انضم إليه العامل اإلس�المي، وأصبحت دوله أعضاًء يف األمم املتحدة، والتزمت 
بميثاقها الذي بصوغ العالقات بني الدول عىل أس�اس الس�لم، وجي�رم احلرب مع من مل 

حيارب.
وم�ن الناحي�ة الرشعية، فقد أغفل ه�ؤالء القائلون بذلك، دار العه�د، وهي البالد التي 
فُواْ  ورۡ

َ
بينه�ا وب�ني املس�لمني العهود واملواثيق، وه�و املقصود بالن�ص يف قوله تع�اىل: }َوأ

َد َكَن َمسرۡ ُٔول{ ]اإلساء: 34[. ِدۖ إِنَّ ٱلرَۡعهرۡ بِٱلرَۡعهرۡ
ك�ام أن هناك تقس�يام آخر، وهو تقس�يم الع�امل إىل أمة دعوة، وهي األمم غري اإلس�المية، 
وأم�ة أجابة وهي األمة اإلس�المية، ك�ام أن الفرصة متاحة للدعوة إىل اإلس�الم بالطرق 
السلمية املتنوعة مثل إقامة املسلمني يف الدول غري اإلسالمية وممارسة الشعائر اإلسالمية، 
والدع�وة إىل اإلس�الم يف اخلطب وال�دروس الدينية، باإلضافة إىل الدعوة إىل اإلس�الم 
والتعري�ف بأحكامة عب وس�ائل اإلع�الم املختلفة من تلفاز وإذاع�ة وصحافة وإنرتنت 

–شبكة املعلومات الدولية– وهي األقوى تأثريا يف عامل اليوم.
فتوى فرضية اجلهاد وهي شن احلرب من كل مسلم عىل غري املسلمني ملجرد أنم خيالفون 
ِكنَِي َكٓافَّٗة َكَما يَُقٰتِلُونَُكمرۡ َكٓافَّٗة{ ]التوبة:  رُۡمشرۡ يف الدين، بدليل قوله تعاىل: }َوَقٰتِلُواْ ٱل
36[. وحدي�ث الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص: ))أم�رت أن أقاتل الن�اس حتى يقولوا ال إل�ه إال اهلل، فمن 
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قاهلا، فقد عصم مني دمه وماله إال بحقه وحسابه عىل اهلل(())(.
وي�رد ع�ىل ما احتج�وا به، أن اجله�اد أعم م�ن القتال، فقد يك�ون جهاد النف�س وجهاد 
الش�يطان، وجه�اد العم�ل الصالح، وجه�اد الدع�وة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلس�نة 
واحل�وار اخل�الق، بينام القتال يكون بمقاتلة املس�لم لغري املس�لم أو امل�رشك الذي قاتله، 
واش�تبك معه يف حرب، كام هي عبارة النص يف قوله تعاىل: }َكَما يَُقٰتِلُونَُكمرۡ َكٓافَّٗة{ 

]التوبة: 36[ من باب املفاعلة واملعاملة باملثل.
وج�اء يف تفس�ري املنار لآلية))(: »قاتلوهم مجيعا ك�ام يقاتلونكم مجيًعا بأن تكونوا يف قتاهلم 
إلبا أي مجيًعا واحدا ال خيتلف فيه وال يتخلف عنه أحد، كام هو ش�أنم يف قتالكم وذلك 
أنم يقاتلونكم لدينكم انتقاما وال عصبية، وال للكسب كدأهبم يف قتال قويم لضعيفهم، 
ٍة{، وهذا ال يقتيض فرضية  َل َمرَّ وَّ

َ
فأنت�م أوىل بأن تقاتلوهم لرشكهم }َوُه��م بََدُءوُكمرۡ أ

القتال عىل كل فرد من األفراد إال يف حال طلب اإلمام النفري العام«.
هذا حكم اجلهاد كفرض عني عىل املس�لم، فالعلة يف فرضيته ليست املخالفة يف الدين أو 
ال�رشك، وإن�ام علته العدوان، وأن يبدأ العدو القتال بالفعل، وهو املراد من اآلية يف ضوء 

غريها من اآليات عند املحققني من العلامء.
أم�ا ال�رد عىل م�ا ورد يف احلديث: ))أمرت أن أقات�ل الناس(( فليس املقص�ود قتال عموم 
الن�اس أو كل الن�اس، وإنام امل�راد به الن�اس الذين قاوم�وا الدع�وة وأرادوا وْأَدها بكل 
السبل، وهم أهل مكة الذين أخرجوا الرسول واملسلمني وقاتلوهم يف الغزوات املتتابعة 
التي س�جلتها كتب التاريخ والس�رية. فاملراد بالناس أناس معين�ون معروفون بعدوانم 

وعدائهم السافر لإلسالم واملسلمني.
ولي�س إطالق الن�اس ويراد طائفة خمصوصة تفس�ريا حتكميا أو تبيريا، وإنام اس�تعملته 
ِيَن قَ��اَل لَُهُم ٱنلَّاُس إِنَّ ٱنلَّاَس  النص�وص الرشعية، فها ه�و القرآن يف قوله تعاىل: }ٱذلَّ
رَۡوكِيُل{ ]آل عمران:  َم ٱل ُ َونِعرۡ بَُنا ٱللَّ َش��ورُۡهمرۡ فََزاَدُهمرۡ إِيَمٰٗنا َوقَالُواْ َحسرۡ قَدرۡ َجَُعواْ لَُكمرۡ فَٱخرۡ
73)[، ف�إن امل�راد بالناس ليس كل الناس، لكن طائفة من الناس يف املرتني، فهم جمموعة 

))(  صحيح البخاري، كتاب اجلهاد، رقم 946).
))(  املنار لإلمام حممد عبده ورشيد رضا، 0)/ 359.
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خاصة من الناس، وهو تفسري مستقيم مع اللغة واملنطق، فوجب اعتباره يف موضعه ويف 
السياق الذي يدل عليه، كام هو الشأن يف احلديث املذكور.

الق�ول باحلاكمي�ة عندهم تعني التزام احلاك�م بتطبيق رشع اهلل، وإقام�ة احلدود الرشعية 
وهي القتل والصلب يف جريمة احلرابة، وقطع اليد يف السقة، والرجم يف الزنا للمحصن 
واجلل�د لغ�ري املحص�ن، واجللد ثامنني جل�دة للق�اذف واجللد ملن رشب اخلم�ر، والقتل 
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
ُ فَأ ن��َزَل ٱللَّ

َ
َّ��مرۡ َيرُۡكم بَِمآ أ للمرت�د عن اإلس�الم امتث�اال لقوله تعاىل: }َوَمن ل

ْوَلٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ُ فَأ ن��َزَل ٱللَّ

َ
َّمرۡ َيرُۡكم بَِمآ أ ُه��ُم ٱلرَۡكٰفُِروَن{ ]املائ�دة: 44[، وبقوله: }َوَمن ل

ٰلُِم��وَن{ ]املائ�دة: 45[، مما يس�توجب عندهم التبؤ وخلع ال�والء من هؤالء احلكام  ٱلظَّ
ومن س�كت عنهم، وهذا مردود عليه بأن س�ياق اآليات واخلطاب فيها ألهل الكتاب: 
اليه�ود ك�ام ورد ذك�ره بإيراد التوارة يف ص�دارة آية تكفري من مل حيكم بام ج�اء يف التوراة: 
ِيَن َهاُدواْ  ��لَُمواْ لذِلَّ سرۡ

َ
ِيَن أ َرىَٰة فِيَها ُهٗدى َونُورٞۚ َيرُۡكُم بَِها ٱنلَّبِيُّوَن ٱذلَّ َا ٱلَّورۡ نَزنلرۡ

َ
}إِنَّ��آ أ

ِ َوَكنُواْ َعلَيرۡهِ ُش��َهَدآَءۚ فََل َترَۡش��ُواْ  فُِظواْ ِمن كَِتِٰب ٱللَّ ��ُتحرۡ َباُر بَِما ٱسرۡ حرۡ
َ ٰنِيُّوَن َوٱلرۡ بَّ َوٱلرَّ

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱللَّ

َ
َّمرۡ َيرُۡكم بَِمآ أ واْ أَِبَيِٰ� َثَمٗنا قَلِيٗلۚ َوَمن ل َتُ ِن َوَل تَشرۡ َش��ورۡ ٱنلَّاَس َوٱخرۡ

 ُ نَزَل ٱللَّ
َ
َّمرۡ َيرُۡكم بَِمآ أ ُه��ُم ٱلرَۡكٰفُِروَن{ ]املائدة: 44[، فقد ختمت بقوله تعاىل: }َوَمن ل

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلرَۡكٰفُِروَن{ ]املائدة: 44[.
ُ
فَأ

 َ ِس َوٱلرَۡعنيرۡ َس بِٱنلَّفرۡ نَّ ٱنلَّفرۡ
َ
وكذل�ك في�ام صدرت به اآلية الثانية: }َوَكَتبرَۡنا َعلَيرِۡهمرۡ فِيَهآ أ

َق  ُُروَح قَِصاٞصۚ َفَمن تََصدَّ ّنِ َوٱلرۡ ��نَّ بِٱلّسِ ُذِن َوٱلّسِ
ُ ُذَن بِٱلرۡ

ُ نِف َوٱلرۡ
َ نَف بِٱلرۡ

َ ِ َوٱلرۡ بِٱلرَۡعنيرۡ
ٰلُِموَن{ ]املائدة: 45[،  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ

ُ
ُ فَأ نَزَل ٱللَّ

َ
َّمرۡ َيرُۡكم بَِمآ أ ۥۚ َوَمن ل ُ اَرةٞ لَّ بِهِۦ َفُهَو َكفَّ

ٰلُِموَن{ ]املائدة: 45[. ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱللَّ

َ
َّمرۡ َيرُۡكم بَِمآ أ وقوله تعاىل: }َوَمن ل

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱللَّ

َ
َّمرۡ َيرُۡكم بَِمآ أ ويف اآلية الثالثة اخلطاب فيها ألهل اإلنجيل: }َوَمن ل

ُهُم ٱلرَۡفِٰس��ُقوَن{ فاملقصود هب�م النصارى، وقد يق�ول قائل إن حكم اآلي�ة ينطبق عىل 
املسلمني، ففي نص اآليات القرآنية إقرار برشعيتها وبوجوب تطبيقها بناء عىل القاعدة: 
»رشع من قبلنا رشع لنا ما مل ينسخ« ومل ينسخ هذا احلكم. وهذا صحيح إذا أنكر احلاكم 
أو املحكوم�ون تطبي�ق رشع اهلل وحدوده عند توفر رشائطه كف�را وجحوًدا هلا، لكن من 
أقر به ومل يطبقه تكاس�ال أو لعدم اس�تيفاء رشوطه أو لسب آخر غري اإلنكار أو اجلحود، 



227

لحدجسود/ مدمد لحسدلت لحاعدي أ ر لء سلإ  ع ليسقرلد لحماسمعلت 

فال يعد كافًرا.
وبن�اء عىل ما تق�دم من تكريس تلك األقاوي�ل التي أقاموا عىل غرس�ها يف نفوس بعض 
الش�باب وم�ن تابعه�م عدوانا ع�ىل اإلس�الم وأوطان املس�لمني وجمتمعات املس�لمني، 
وأش�اعوها وروجوه�ا يف كل األوس�اط واملحاف�ل ووس�ائل اإلع�الم، واعتبوه�ا من 
صمي�م دعوهتم، وس�ند املرشوعية عىل ممارس�اهتم العدوانية واإلرهابية، يس�تحلون هبا 
املحرمات عىل األنفس واألموال واألوطان، وجيندون الشباب من كل البقاع واألصقاع 
ال ليجاه�دوا العدو احلقيقي، وإنام ليجاهدوا املس�لمني ويدمروا أوطان اإلس�الم، وأثر 
ذل�ك حمقق يف ترويع وإره�اب األفراد واملجتمعات اإلس�المية، وتنفيذ خمططات أعداء 

اإلسالم وأهل اإلسالم.
صص�ق�ب لم�قحب �ق� ا

ل عب ها لحب ء ا �قا
ب
� �ق اأ

ب
�ق� � ل�ب حكم ا

ال حاجة ملن يتابع األحداث الراهنة عىل أرض العروبة واإلس�الم أن يتعرف عىل حجم 
الف�وض والدمار ال�ذي حلق هبذه األقطار، فهي من الوضوح بمكان يف إحداث التنكيل 
بعامة املس�لمني وغري املس�لمني من مواطني اإلس�الم، ومقدار اخلراب الذي نزل بتلك 
البلدان، وممارسة كل اجلرائم الوحشية من قتل وحرق وذبح باسم اإلسالم مما يشيب من 
هوله الولدان، مما يستوجب مواجهتهم بالقوة املسلحة وقفا لعدوانم ودرًءا لرشورهم، 
َتُدواْ َعلَيرۡهِ بِِمثرِۡل َما  َتَدٰى َعلَيرُۡكمرۡ فَٱعرۡ هذا بالنس�بة للمقاتلني، لقوله تعاىل: }َفَمِن ٱعرۡ

{ ]البقرة: 94)[. َتَدٰى َعلَيرُۡكمرۡ ٱعرۡ
أما احلكم بالنسبة ملن يفتي بالكفر فقد قال صاحب الدر املختار))(: »وعزر الشاتم ب�: يا 

كافر، وهل يكفر إن اعتقد املسلم كافًرا؟ نعم، وإال ال«.
وق�ال اب�ن عابدين))(: »قال يف النهر ويف الذخرية: املختار للفتوى أنه إذا أراد الش�تم وال 
يعتق�ده كف�ًرا ال يكفر، وإن اعتق�د كفره فخاطبه بن�اء عىل اعتقاده أنه كاف�ر يكفر ألنه ملا 

اعتقد املسلم كافًرا، اعتقد دين اإلسالم كفًرا.
وإذا كان هذا بالنس�بة للعقوبة واملعتقد مما يعطي س�لطة للحاكم ترشيع العقوبة املناس�بة 

))(  الدر املختار رشح تنوير األبصار 3/ 69.
))(  حاشية ابن عابدين، )/69.
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علي�ه فإن ثمة إج�راًء احرتازيا وقائيا يوقع عىل ذلك املفتي املفس�د لعقائد الناس، وذلك 
بوج�وب احلج�ر عليه، فإنه حيجر يف الفق�ه عىل ثالثة: املفتي املاج�ن، واملكاري املفلس، 
والطبيب اجلاهل«؛ إذ إن املفتي املاجن يفس�د األديان، واملكاري املفلس يفس�د األموال، 

والطبيب اجلاهل يفسد األبدان، فوجب رفع أذاهم عن الناس.

ل ها لحب وى ا �قا
ب
وىأ � م�ب مسا

قة لألوطان املس�بِّبة للش�قاق  فق�د تس�ببت يف إحي�اء الفت�ن والرصاعات الداخلي�ة املمزِّ
املجتمع�ي، ومعل�وم أرضار الفتنة، فمش�عل الفتنة ملعون ألنه يق�وض أمن املجتمعات 
دينيا واجتامعيا، وقد تطورت إىل خلق الرصاعات بني األسة الواحدة، وبني رفاق العلم، 
وزم�الء العم�ل، مما أوجد حالة غري مس�بوقة من الترشذم واالنقس�ام داخل املجتمعات 
العربي�ة، وقاد إىل االقتتال بني إْخوة الدين والوط�ن، وهو ما أوصل هذه املجتمعات إىل 
حالة غري مس�بوقة من النزاعات والرصاعات الدموية، يمكن وصمها بأنا فتاوى الفتنة 

والفرقة وطلب السلطة واملكاسب الدنيوية.
ولق�د رضبت هذه الفتاوى ُعْرَض احلائط بفرائض دينية وأصول نصية، منها الناهية عن 
َهَب  َش��لُواْ َوتَذرۡ َ َورَُس��وَلُۥ َوَل تََنٰزَُعواْ َفَتفرۡ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
الن�زاع والفرق�ة لقوله تعاىل: }َوأ

{ ]األنفال: 46[. والنص يش�دد عىل عدم اخلروج عن وح�دة الصف، ولزوم  رِيُحُك��مرۡ
اجلامع�ة، ووجوب مواجهته ومعاقبته، س�معت الرس�ول –صىل اهلل عليه س�لم- يقول: 
))م�ن أتاك�م وأمرك�م مجيعا ع�ىل رجل واح�د يريد أن يش�ق عصاكم أو يف�رق مجاعتكم 

فاقتلوه(())(.
لق�د بلغ هذا اجلرم من تفريق الصف، ومتزيق الش�مل مدى غري مس�بوق، بإصدار فتاوى 
أمام احلشود من األتباع للجامعة أو الفرقة أو عب الوسائل التقنية احلديثة أو بواسطة وسائل 
اإلعالم احلديثة التي تشكل العقول، وتصنع الرأي العام وكلها تصب يف اجتاه أحقية اجلامعة 
الت�ي أصدرهتا يف مدعاهم بالوصاية عىل املس�لمني ومنازعتهم مع مجهور األمة، وش�عب 
الدول�ة املوجه إليه هذه الفتوى، كذلك الدع�وة إىل الثورة عىل النظام احلاكم فيها، وحرمة 

اتباع هذا النظام أو إظهار الوالء له، ووجوب مقاومته بكل سبيل حتى حماربته.
))(  صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، رقم 4904. 



229

لحدجسود/ مدمد لحسدلت لحاعدي أ ر لء سلإ  ع ليسقرلد لحماسمعلت 

واملحري حقا أنم ماضون عىل هذا الطريق، التكفري واس�تحالل قتل املس�لم، وحيس�بون 
أن�م قد حس�موا قضيته�م عندما حكم�وا بتكفري مجه�ور األمة، وأخرجوه�م من امللة، 
بسبب مواالهتم حلكام الباطل وسياساهتم، فيكون أمًرا طبيعيا قتلهم، وإزهاق أرواحهم، 
َها  يُّ

َ
أ وتري�ب أوطانم، فيجب قتاهلم باعتبارهم الكفرة القريبني منهم بنص اآلية: }َيٰٓ

َِجُدواْ فِيُك��مرۡ ِغلرَۡظٗة{ ]التوبة:  ارِ َولرۡ ِيَن يَلُونَُكم ّمِ��َن ٱلرُۡكفَّ ِي��َن َءاَمُنواْ َقٰتِلُ��واْ ٱذلَّ ٱذلَّ
3))[. فإنه ليس بعد الكفر ذنب، فهو رأس اخلطايا التي ال يغفرها اهلل وال هم يس�كتون 
ع�ن ذلك، فإن�م أهل نرصته، والقائمني عىل منهجه واملطبق�ني لرشيعته، الذين يريدون 

استعادة اإليامن للجمهور األعظم الذي ضل، َفُهْم عىل نج احلق وغريهم عىل الباطل.
وهم يف غمرة انش�غاهلم بنرصة مجاعتهم أو فرقتهم، ظنوا أن النصوص الرصحية بتحريم 
رم�ي املس�لم بالكفر أو الردة من أك�ب احلرمات، فقد دلت الروي�ات املتعددة عىل حرمة 
نعت املس�لم بالكفر، وباألوىل احلك�م عليه بالكفر وإخراجه عن امللة اإلس�المية، وهي 
جناية ال تغتفر كام هو صنيعهم مع الكثرة الغالبة من األمة أو الشعب، فعن ابن عمر قال: 
قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))إذا قال الرجل ألخيه يا كافر، فقد باء هبا أحدمها فإن كان كام قال، 
وإال رجع�ت علي�ه((. ويف رواية ثابت بن الضحاك: ))ومن رم�ى مؤمنا بكفر فهو كقتله(( 

ويف رواية: ))ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله(())(.
وع�ن أيب س�فيان قال: »قل�ت جلابر: أكنتم تقولون ألحد من أه�ل القبلة كافر؟ قال: ال، 
قل�ت: فمرشك؟ ق�ال: معاذ اهلل! وف�زع«))(. وملا س�ئل عيل بن أيب طالب ع�ن اخلوارج: 
»أمرشك�ون ه�م، ق�ال: ال من ال�رشك فروا، فقي�ل أمنافق�ون، ق�ال: ال، ألن املنافقني ال 
يذكرون اهلل إال قليال، قيل له: فام حاهلم؟ قال: إخواننا بغوا علينا« فهم بغاة يقاتلون قتال 

أهل البغي لردهم عن بغيهم«)3(.
ف�ام أفدح اخلطيئة الت�ي يرمي هبا أنصار ه�ذه اجلامعات الضالة املضلة جلمهرة املس�لمني 
بالكف�ر، وه�م يعلمون وقاصدون للمفاس�د التي ترتت�ب عىل احلكم بكفر املس�لم من: 
سقوط عصمته، وانتهاء شخصيته رشعا، فهو مستوجب الستباحة دمه وماله، والتفريق 

))(  صحيح البخاري، حديث رقم 5754، 5700.
))(  التمهيد البن عبد الب 7)/ )).

)3(  اجلامع ألحكام القرآن- القرطبي، 6)/ 4)3.
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بينه وبني زوجته، وقطع أوطار الصلة بينه وبني س�ائر املس�لمني، ومن أقرب املقربني إليه 
فال يرث وال يورث وال ُيَوىلَّ أو يصاحب فهو منبوذ، وإذا مات ال يغس�ل وال يكفن وال 

يصىل عليه، وال يدفن يف مقابر املسلمني.
ال ش�ك أن تداعي�ات ه�ذه البالي�ا عىل كي�ان املجتمع والوط�ن واألمة هي م�ن الظهور 
بمكان، ملا ينش�أ عنها من تدمري شخصية املسلم، وتقويض أسته وأهل نرصته، وتفتيت 
وحدة النظام االجتامعي، وحتويل األولياء إىل أعداء، وتقطيع األرحام، وهو ما حيدث يف 
معرتك الفوض واالنقس�امات واحلرب األهلية ال�روس –االقتتال- بني أبناء الوطن 

الواحد، كام صار إليه املشهد الراهن يف جمتمعات العروبة واإلسالم.
ومل يقف أصحاب هذه الفتيا عند اغتصاب س�لطة اإلفتاء من أرباهبا املختصني هبا، وإنام 
يقدم�ون أنفس�هم عىل أنم أهل الصدق وعنوان احلق، ودع�اة اإلصالح، برغم كل هذا 
االضط�راب واخللل الذي أحدثوه، وصريوا به أوطان املس�لمني عىل وش�ك االنيار إن 
مل يكفوا عن صنيعهم الس�يئ، وما هم بفاعلني إال بمواجهتهم بالفكر ونقض مقوالهتم، 
وتصحي�ح أباطيله�م، ومقاوم�ة عدائهم ع�ىل املجتمع والوط�ن بالقت�ال اعتصاما بقوله 
رِ  مرۡ

َ
َء إَِلٰٓ أ ٰ تَِفٓ ِۚ فََقٰتِلُواْ ٱلَِّ� َتبرِۡغ َح�َّ رِ ٱللَّ مرۡ

َ
َء إَِلٰٓ أ ٰ تَِفٓ تعاىل: }فََقٰتِلُواْ ٱلَِّ� َتبرِۡغ َح�َّ

ِ{ ]احلجرات: 9[. ٱللَّ
وأحرى بش�باب وشيوخ األمة رجاال ونساًء، أن يتيقظوا ملذاهبهم وتدليسهم وتغريرهم 
هب�م، وأن يبين�وا للش�باب بخاصة أن اإلس�الم مل ي�أت إال لإلصالح واهلداي�ة والوحدة 
والس�الم االجتامعي، ومل يكن قط دعوة لإلفساد والضالل، وتفكيك أوارص العالقات، 
وحتري�ض أبن�اء األمة ضد بعضهم بعًضا، فهذا هو الفس�اد بعين�ه، وإْن َزَعَم من يقول به 
ۡرِض 

َ ِسُدواْ ِف ٱلرۡ ويروجه أنه إصالح، وحسبنا أن نْفَقَه قوله تعاىل: }ِإَوَذا قِيَل لَُهمرۡ َل ُتفرۡ
��ُعُروَن{ ]البقرة:  ِس��ُدوَن َوَلِٰكن لَّ يَشرۡ رُۡمفرۡ َلٓ إِنَُّهمرۡ ُهُم ٱل

َ
لُِحوَن ١١ أ قَالُٓواْ إِنََّما َنرُۡن ُمصرۡ

.](( –((
- الفرق�ة واخل�الف يف أمر الدين، ونقض عروته الوثق�ى وغريها من املآيس التي صنعها 
أدعياء الفتوى، واملتجرئون عليها فقد نس�بوا إىل اإلس�الم ما ليس فيه، وأساءوا إليه أبلغ 
إس�اءة، م�ن حيث إنه دين يكفر أتباع�ه، وخيرجهم من إيامنم باهلل وكتبه ورس�له واليوم 
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اآلخ�ر بتأويالت جاهلية، وبغلو منهي عنه، وتفس�ريات مغلوطة، فأفس�دوا عىل مجهور 
املس�لمني دينهم وأحدثوا فرقة يف الدين، وقسموه إىل فرق ومجاعات، وقدموه إىل الناس 
ع�ىل أن�ه دين يفرق وال جيمع أتباع�ه، وهو بيقني عكس مقصود اإلس�الم، دين التوحيد 
الذي وّحد املسلمني عىل اإليامن باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد رسوال وبالكعبة قبلة.
فه�م بفتاواهم الضالة يرمون الدين بالعنرصية وحيتكرون فهم الدين ألنفس�هم مقصوًرا 
عليهم، وجيعلون مجاعتهم الفرقة الناجية، وأنم السلف الصالح، وأهل السنة واجلامعة، 
وم�ا س�واهم من اجلمهور األعظم مرتدون عن الدي�ن وكفار بعد اإليامن، مع ما يف ذلك 
م�ن ع�دوان أثيم عىل بني دينه�م وإخوانم يف اإلس�الم، وينقضون الع�روة الوثقى هلذا 
الدي�ن الذي مجع بني األديان كلها، ومحل رس�الة الس�امء إىل الناس كاف�ة، مصداقا لقوله 
يرَۡنا بِهِۦٓ  ورَۡحيرَۡنآ إَِلرَۡك َوَما َوصَّ

َ
ِٓي أ ٰ بِهِۦ نُوٗحا َوٱذلَّ َع لَُكم ّمَِن ٱدّلِيِن َما َوصَّ تع�اىل: }َشَ

قُواْ فِيهِ{ ]الشورى: 3)[. قِيُمواْ ٱدّلِيَن َوَل َتَتَفرَّ
َ
نرۡ أ

َ
ۖ أ إِبرَۡرٰهِيَم َوُموَسٰ وَِعيَ�ٰٓ

فمن يدعو إىل اهلل بمنهاج اإلس�الم القويم، ومن يبلغ الناس حكم اهلل يف أمورهم، جيب 
أن يلت�زم االس�تقامة عىل طري�ق وحدة الدي�ن، وأن أديان األنبياء مجيعا ج�اءت من عند 
اهلل، وأن اإلس�الم بأصول�ه العقدي�ة يدعو الن�اس إىل التوحيد، وإن اختلف�ت الرشائع: 
ٖ َجَعلرَۡنا ِمنُك��مرۡ ِشرَۡعٗة َوِمنرَۡهاٗجا{ ]املائ�دة: 48[. وأن اإلس�الم دين التوحيد يف 

}لِ��ُكّ
العقيدة والوحدة بني الناس، فمن خرج به عن هذه العروة الوثقى والرباط اجلامع، فهو 
ق�د خ�رج به عن هذه الع�روة الوثقى والرب�اط اجلامع، فهو هادم ألساس�ه ناقض لبنيان 

املجتمع واألمة.
ر ألهلها، هو من ب�ني الفرق التي  ومرتك�ب هذه اخلطيئة الكبى، الس�اعي إليه�ا، امُلَكفِّ
عناه�م حديث: اف�رتاق األمة يف قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: ))افرتقت اليهود عىل إحدى وس�بعني فرقة، 
فواحدة يف اجلنة وسبعون يف النار، وافرتقت النصارى عىل اثنتني وسبعني فرقة، فإحدى 
وس�بعون يف الن�ار وواح�دة يف اجلن�ة، والذي نفس حمم�د بيده لتفرتق�ن أمتي عىل ثالث 
وس�بعني فرق�ة فواحدة يف اجلن�ة وثنتان وس�بعون يف النار. قيل: يا رس�ول اهلل، من هم؟ 

قال: اجلامعة(())(.

))(  سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، رقم 37)4.
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ِعي ه�ذه اجلامعات والفرق، التي  وبنظ�رة فاحصة مدققه، أليس م�ن التزييف حقا أن َتدَّ
يكفر بعضها بعضا، ويكفر كل منها الكثرَة الغالبَة من املسلمني يف كل األقطار واألنحاء، 
ويس�تحلون س�فك دماء املخالفني، يص�دق عليهم أنم األغلبية املس�لمة حيتكرون فهم 
الدي�ن، ويقتلون جند األمة املدافعني عن البالد والعباد، وهم الفرقة الناجية وما عداهم 

-وهم اجلمهور األعظم- هم الكفرة الفجرة؟!!.
ض قادة هذه اجلامعات للسجن أو جريان الظلم عىل بعضهم من بعض احلكام هو  إن َتَعرُّ
ظلم، لكنَّ ذلك ال جيعلهم خيتصمون الشعب واجليش واملجتمع واألمة، ف�أجدر هبم أن 
حيتسبوا ذلك عند اهلل، وأال يفرقوا الدين شيعا، وأن يقعوا يف ظلم الشعوب املسلمة، فال 
يشفع هلم ما هم عليه من مظاهر التدين والتقشف، فهو تدين ظاهري شكيل، ال جيعلهم 
بمنجاة من احلساب واملساءلة، إنم يقرأون القرآن، وتعلو حناجرهم بذكر آياته، وبإيراد 

سنة رسوله، ما دام فقههم وفكرهم يقوض دعائم الدين.
وما أش�به الليلة بالبارحة، فها ه�و ))ذو اخلويرصة، وهو رجل من بني متيم، اعرتض عىل 
قس�مة رس�ول اهلل، وقال: اع�دل، فقال الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص: ويلك من يع�دل إن مل أعدل؟ قد 
خب�ت وخ�ست إن مل أع�دل. فقال عمر بن اخلطاب: يا رس�ول اهلل، ائذن يل فيه أرضب 
عنقه، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: دعه، فإن له أصحابا حيقر أحدكم صالته مع صالهتم، وصيامه 
مع صيامهم، يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم. يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من 
الرمية((... قال أبو س�عيد: فأشهد أين سمعت هذا من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأشهد أن عيلَّ بن 
أيب طال�ب َقاَتَلُه�م وأنا معه. فأمر بذلك الرج�ل فالتمس فوجد فأتى به عيل حتى نظرت 

إليه عىل نعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي نعت))(. أي عىل الصفة التي وصفه هبا الرسول.
ه�ذا التصوير النبوي حلال هذه اجلامعات، وقادهت�ا يصدق عىل ما تعانيه األمة، وتكتوي 
به املجتمعات واألوطان اإلس�المية؛ فهم يس�ومونا سوء العذاب، ويفعلون هبا أشد مما 
يفعل�ه أعداؤها هبا، وهو عني ما يتمناه األعداء من أن يوصف املس�لمون بأنم كفرة من 
بني دينهم، وأن خيربوا بيوهتم بأيديم، وأن يش�وهوا اإلسالم بمقوالت إسالمية خاطئة 

))(  صحيح البخاري، رقم 4)34، صحيح مسلم، رقم 064)/ 48).
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ومغلوطة، وهم اخلوارج الذين قاتلهم عيل، وقال))(: "إذا حدثتكم عن الرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
حديث�ا، ف�واهلل ألن َأِخرَّ من الس�امء أحّب إيلَّ من أن أكذب علي�ه، وإذا حدثتكم فيام بيني 
وبينك�م فإن احلرب خدعة، وإين س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))س�يخرج قوم يف آخر 
الزم�ان أحداث األس�نان س�فهاء األحالم يقولون م�ن خري قول البي�ة ال جياوز إيامنم 
حناجره�م، يمرقون من الدين كام يمرق الس�هم من الرمية، فأين�ام لقيتموهم فاقتلوهم، 

فإن يف قتلهم أجًرا ملن قتلهم يوم القيامة((".
ْين من جرأة ه�ذه اجلامعات عىل تكفري املس�لمني، وأنم يؤمنون  لق�د ذاقت األم�ة األََمرَّ
باجلب�ت والطاغ�وت ال ل�يشء إال لكون�م مل يوافقوهم عىل دعوهتم يف قت�ال إخوهتم يف 
الدين والوطن، طلبا للجنة، واس�تعادة للخالفة اإلس�المية ألهل اإلس�الم، فهل أحيوا 
السنة وأقاموا البدعة؟ وهل الفوز باجلنة يكون بقتل املسلم، وإحياء احلرب الدينية؟ فإن 
اخلالف�ة –وهي معنى ومضمون– قد تتحقق بالوح�دة الدينية واالقتصادية واالجتامعية 
والعس�كرية يف ض�وء املعطي�ات احلديثة، التي حتق�ق مطلوب الرشيعة يف احتاد إس�المي 

حديث. 
إن إقحام اإلفتاء واس�تخدامه كسالح ضد الدين ومقدس�اته، وإحداث اهلزيمة والدمار 
ألوط�ان األمة بدع�اوى دينية، وفرض وصاية عىل الفقه والفك�ر الديني هو من احلصاد 
امل�ّر هل�ذه اجلامع�ات املتفقهة ظل�ام وعدوانا عىل رشيعة اإلس�الم، يش�يعون يف كل مكان 
من أرض املعمورة أنم أصحاب اإلس�الم املقهورون من حكام املس�لمني، الذين جيب 
نرصهتم ومتكينهم من الس�لطة. األمر الذي جيب التحذي�ر منه هو عدم تصديق فتاواهم 
فإنا ضالة؛ خلروجها عن فقه األمة، ومضلة ملن يتبعها ويعمل بحالهلا أو بحرامها، فهم 
بفكره�م التكف�ريي الدموي التدمريي وفقهه�م اخلارجي الذي ي�امرس التكفري والقتل 
والتخري�ب، يص�دق عليهم ما ج�اء يف حديث أيب إدريس اخلوالين أنه س�مع حديفة بن 
الي�امن يقول: قال الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص: ))يك�ون دعاة عىل أبواب جهنم م�ن أجاهبم إليها قذفوه 
فيها، قلت: يا رس�ول اهلل، صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: 
ف�ام تأمرين إن أدركني ذلك؟ قال: فالزم مجاعة املس�لمني وإمامه�م فإن مل يكن هلم مجاعة 

))(  صحيح البخاري، رقم )653، صحيح مسلم، رقم 066)/ 54).
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وال إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت 
كذل�ك(())(. فأح�رى بكل من س�مع فتاواهم أال يلتف�ت إليها وال يأبه هب�ا، وأن يعتصم 

بطوق النجاة يف االنضواء حتت لواء املجتمع واألمة.

وى
�ق ل�ب �ق ا

ب
� � د ل�قسث لو وا لعب �ق� ا

ب
ق �

� ا ع�ق�ب ا

فإن منهج املفتي التيس�ري والتبشري، ال التشديد واإلفراط وتيئيس املستفتي، فهذا ما حذر 
منه اإلسالُم املسلمني وأهَل الكتاب، ملفاسده اجلمة ومساوئه الكثرية، بقوله تعاىل: }قُلرۡ 

{ ]املائدة: 77[. لُواْ ِف دِينُِكمرۡ َل ٱلرِۡكَتِٰب َل َتغرۡ هرۡ
َ
أ َيٰٓ

وتوع�د الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص املتش�ددين يف الدين، بقول�ه: ))هلك املتنطعون، هل�ك املتنطعون، 
هلك املتنطعون، قاهلا ثالثا(())(. واملتنطع هو املتشدد املعس عىل الناس.

وليس يف التش�ديد والغلو فائدة وال مصلحة فإنه يرس�م عىل الشخصية مالمح العبوس 
والتجهم والكآبة والقنوط، وعدم القدرة عىل امليض عىل هذا الطريق، ما مل تنحرف فطرته، 
وَيْعَوجَّ س�لوكه، وتس�وء عاقبته ولن يفيد الدين شيئا، بل ستنفر الناس منه، ويتسب إىل 
نفوس�هم اليأس، واإلس�الم فطرة نقية، وهداية ربانية، وإصالح وتعمري للدين والدنيا، 
فال جيوز إفس�اد الدين بأقاويل اعتدال املس�لم واستقامته؛ ألن هذا هو غرس اإلسالم يف 
املس�لم، كام أخب الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص ))إن هذا الدين متني فأوغل فيه برفق، فإن امُلنَْبتَّ ال أرضا 

قطع وال ظهًرا أبقى، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه(()3(.

وى
�ق ل�ب س�بل �قصو�ق�ب ا

وع�ىل هذا األس�اس ينبغ�ي أن تتوف�ر ضوابط وقوانني لتصحيح مس�رية اإلفت�اء ووقاية 
املجتم�ع م�ن تداعيات االنح�راف هبا. منه�ا: أن ُيْعَهد باإلفتاء إىل َم�ْن هو متخصص يف 
عل�م الرشع من أصول الفق�ه، والفقه، والفقه املقارن، والعلم بآيات األحكام وأحاديث 
األح�كام، والواق�ع وما يل�زم لإلفتاء، وعىل املفت�ي أن يوجه الن�اس إىل صحيح الفتوى 

))(  سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، رقم 4)))4.
))(  سنن أيب داود، كتاب السنة، رقم 0)46.

)3(  س�نن البيهقي، 8/3)، وامُلنَْبتُّ هو من أجهد دابته يف الس�فر، حتى اْنَبتَّ أي انقطع عن رفاقه، فال وصل إىل غايته 
وال أبقى عىل دابته.
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وجيته�د لبل�وغ املصلحة ودرء املفس�دة، وأن يلتزم يف فت�واه بأصول وضواب�ط الفتوى، 
وخيتار هلم األيس رشيطة أال يكون فيه اإلثم أو احلرمة، وأن يؤس�س الفتوى عىل دليلها 
الصحيح، وأن يراعي ظروف املكان والزمان وحال املستفتي، وأن حيقق مقاصد الرشيعة 
اإلس�المية الكلي�ة، وأن يتجرد عن اهلوى كام يقول الق�رايف: "وأما اتباع اهلوى يف احلكم 
أو الفتي�ا فح�رام إمجاع�ا"))(، فهذا كفيل بأن يقبل املس�تفتي عىل الدين ي�أوي به إىل ركن 
آمن من الرضا اإلهلي، والعبادة الصحيحة، ويتعامل به مع الناس وفق التسامح والرتفق 
هبم، فيحبهم وحيبونه، ويأنس إليهم ويأنس�ون إليه، فيتحقق للكل الس�عادة يف الدارين، 
واملصلح�ة ل�ه وهل�م، وهذا ما نب�ه عليه صاحب الرس�الة، ملَّا بعث معاذا وأبا موس�ى إىل 
َتِلَفا(())(. وإذا كان األمر  َرا، وَتَطاَوَعا وال َتْ ا وال ُتنَفِّ َ ا، وَبرشِّ ا وال ُتَعسِّ َ اليمن بقوله: ))َيسِّ
كذل�ك م�ع أهل اليمن، فام بال حال اإلفتاء والدعوة الي�وم يف عرص الفضاء واملعلوماتية 
والس�اموات املفتوح�ة، ب�كل م�ا يبثه اإلع�الم املعارص من الق�وى الناعم�ة، والدعوات 

الباقة، جلذب واستقطاب الناس يف أرجاء العامل قاطبة.
ر  فهل يصلح أن يصدر عن املفتي العامِل برس�الة الدين ومقاصده يف احلياة، أن ُيَعسِّ وُينَفِّ
الناس ويرميهم بالكفر والفجور، ويكيل هلم االهتامات إن مل يطاوعوه يف كالمه وأفعاله، 
ويسريوا عىل دربه، وال يسمع إال رأيه، وال يدير مع بني دينه ووطنه حواًرا َبنَّاًء جيلب هلم 
التحيل باملصلحة مجيعا، ويدرأ عنهم املفس�دة، الذي هو دستور الدعوة إىل اهلل بمفهومها 
ُع إَِلٰ َس��بِيِل  الش�امل للدخ�ول يف العقيدة وااللتزام بالرشيعة باألخالق احلس�نة: }ٱدرۡ

َسُن{ ]النحل: 5))[. حرۡ
َ
رُۡهم بِٱلَِّ� ِهَ أ ََسَنةِۖ َوَجِٰدل رَۡمورِۡعَظةِ ٱلرۡ َمةِ َوٱل ِكرۡ َرّبَِك بِٱلرۡ

فمن أراد أن يلتزم بمنهج اإلسالم يف الفتيا فعليه أن يفتح للناس أبواب اخلري، وأن يغلق 
عليه�م أبواب ال�رشور والفتن، وال يرهقهم من أمرهم ع�ًسا، وال يكلفهم من األعامل 
م�ا ال يق�درون عليه، فإن عليه االتب�اع ال االبتداع، وأن ينقاد لرب�ه ال لفرقته وال جلامعته 
وال ملرش�ده، فاهلل والرسول أوىل باالتباع، وأن حيب شعبه وبلده وأمته، فإن حب الوطن 
م�ن اإلي�امن، وأن يؤمن ب�أن وحدة املجتم�ع والوطن أس�اس وحدة جمتمع�ات العروبة 

))( اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام، ص )9.
))( صحيح البخاري ومسلم، رقم 883)، 733).
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واإلسالم، وأن متزيق الوطن ينطوي عىل إضعاف وتدمري لألمة كلها، ولن تقوم الوحدة 
اجلامعة لألوطان وجمتمعات املسلمني بدون وحدة كل جمتمع وكل وطن مسلم.

وم�ن اآلفات التي ي�رص عليها أدعياء الفتوى طل�ُب املثالية املطلق�ة، وخلو املجتمع من 
املعايص والذنوب واجلرائم، والتزام كل مسلم بأوامر الرشع ونواهيه.

فقد خلق اهلل اإلنسان، وهو األعلم به وبام توسوس به نفسه، وقدر ضعفه وتقلب فؤاده، 
وأن�ه َخطَّ�اٌء، وقد تزي�د أخطاؤه يف أج�واء الغزو الفكري، واس�تالب اهلوي�ة، وتصدير 
األف�كار والنظم والقوانني إلزاحة قوان�ني الرشيعة، وهو ما ينبغي أن يلحظه من يتصدر 
لإلفت�اء تطبيق�ا للقاعدة األصولية: "احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره" فهذا من التقدير 

السليم لطبيعة اإلنسان، وحقائق األشياء، وتغري األحوال.
وقد أدرك اخلليفة عمر طبيعة اإلنسان، وظروف العرص، بالرغم من أن املسلم كان آنذاك 
م�ن خري القرون، فام بالنا يف ه�ذا الزمان الذي ظهرت فيه األعاجيب، ويتطلب الوقوف 
عىل أزمة املس�لم يف هذا العرص، والتعامل الصحيح معها، روى ابن جرير عن احلس�ن: 
"إن ناس�ا س�ألوا عب�د اهلل بن عمرو بن الع�اص بمرص فقالوا: نرى أش�ياء من كتاب اهلل 
ع�ز وج�ل ُأم�ر أن يعمل هب�ا وال يعمل هب�ا، فأردنا أن نلق�ى أمري املؤمن�ني يف ذلك، فقد 
قدم�وا مع�ه، فلقي عم�ر ريض اهلل عنه، فقال: مت�ى قدمت؟ فقال: منذ ك�ذا وكذا، قال: 
أب�أذن قدمت؟ ق�ال: ال، فال أدري كيف رد علي�ه، فقال: يا أمري املؤمنني إن ناس�ا لقوين 
بم�رص فقالوا: إنا نرى أش�ياء يف كتاب اهلل، أم�ر اهلل أن يعمل هبا فال يعمل هبا، فأحبوا أن 
يلق�وا يف ذل�ك، قال: فامجعهم يل، قال: فجمعهم له، فأخذ أدناهم رجال، فقال: أنش�دك 
اهلل وبحق اإلس�الم عليك أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم، قال: فهل أحصيته يف برصك؟ 
فهل أحصيته يف لفظك؟ فهل أحصيته يف أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى عىل آخرهم، فقال: 
ثكل�ت عم�ر أم�ه، أتكلفونه أن يقي�م الناس عىل كت�اب اهلل، قد علم ربنا أن س�تكون لنا 
} اتُِكمرۡ َن َعنرُۡه نَُكّفِررۡ َعنُكمرۡ َس��ّيِ َٔ س�يئات، قال وتال: }إِن َترَۡتنُِبواْ َكَبآئَِر َما ُتنرَۡهورۡ
]النس�اء: )3[. ث�م قال: هل علم أه�ل املدينة، أو قال: هل علم أحد ب�ام قد تم؟ قالوا: ال، 

قال: لو علموا لوعظت بكم"))(.

))(  تفسري ابن كثري، ذكر أن إسناده صحيح، متنه حسن.
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مغ�زى ه�ذه الرواي�ة أن وفًدا من م�رص أرادوا أن يكون املجتمع مثالي�ا يف التزامه بأوامر 
ونواهي الرشع، وأن يكونوا يف قمة االس�تقامة والعمل بكل ما ورد يف نصوص القرآن، 
ال يغ�ادر من�ه صغ�رية وال كبرية، وكأن أف�راد املجتمع من املالئكة الذي�ن ال يعصون اهلل 
م�ا أمره�م ويفعلون ما يؤم�رون، فأبان هلم عمر طبيعة اإلنس�ان ال�ذي خيطئ ويصيب، 
ويرتكب مع احلس�نات الس�يئات؛ إذ ال يكلف اهلل نفس�ا إال وس�عها، وأن عىل املسلم أن 
يتق�ي اهلل ما اس�تطاع، واملهم اجتن�اب الكبائر فإن اهلل رحيم بعب�اده، وغفار للذنوب ملن 
فُِر َما ُدوَن َذٰلَِك  َك بِهِۦ َوَيغرۡ َ ن يُشرۡ

َ
فُِر أ َ َل َيغرۡ اس�تغفر ربه، وتاب عن املعايص: }إِنَّ ٱللَّ

لَِمن يََش��آُء{ ]النس�اء: 48[، فاخلطأ يقع فيه اإلنس�ان، كام يف احلديث ))كل بني آدم خطاء، 
وخري اخلطائني التوابون(())(.

واف�رتاض املثالية املطلقة وعدم الوقوع يف املعصية مطلب عس�ري املنال، مل يوجد حتى يف 
الع�رص النبوي، مع أنه أفضل العصور اس�تقامة عىل طريق الرشع واحلق والعدل، وترك 
املعايص اس�تجابة للن�داء اإلهلي، ومع ذلك فقد كانت هناك بع�ض املعايص واألخطاء، 
كارت�كاب جريم�ة السقة كسقة امل�رأة املخزومي�ة، وجريمة الزنا كام ح�دث من ماعز 
والغامدية، ومن رشب اخلمر من البعض، وكالرش�وة، كام حدث من ابن اللتبية وغريها 

من اجلرائم، فإنه لن خيلو جمتمع من اجلريمة.

لع��� ا ا
ب
�ق هد

ب
صل � لحا �ق� ا

ل�قعب مل مع ا ل�قعا �ق�ق ا
ك�ق�ب

لق�د أت�ى عىل املس�لم عصور ومتغ�ريات، نالت من الش�خصية املس�لمة، وأضعفت من 
رصيدها الديني مما أثر س�لبا عىل تقدمها احلي�ايت، وبالتايل فإن االحتكام إىل معيار املثالية 
الديني�ة مل يع�د موج�وًدا يف هذا العرص، ألس�باب عدي�دة، مما جيدر هب�ؤالء الذين يفتون 
بأقوال ال تناس�ب حال املس�لم، وال ظروف العرص، وال تس�تمد من فقه األمة واملصالح 
املرس�لة هلا، التي صارت من الف�روض العينية، مثل العمل واإلنت�اج، الوحدة الوطنية، 
جيش األمة، السوق املشرتكة، حمكمة العدل اإلسالمية، التكامل االقتصادي، وغريها مما 
يعب عن وحدة إس�المية مالئمة لطبيعة العرص، وبام يراعي األوضاع املحلية واإلقليمية 

والدولية.
))(  سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، رقم )439.
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وإذا كانت التعددية الفقهية حتى يف نطاق املذهب الواحد قيمة وثراء للفقه والفتوى، كام 
ه�و احل�ال يف الفقه احلنفي الذي تتعدد آراء فقهائه فيام بني اإلمام، وصاحبيه أيب يوس�ف 
وحممد بن احلس�ن، فضال عن زفر واحلس�ن، واملذهب الشافعي، ما بني مذهبه القديم يف 
الع�راق واملذهب اجلدي�د يف مرص، إىل جانب املذاهب األخرى، بام فيها مذهب الش�يعة 
اإلمامية والش�يعة الزيدية، ومذهب اإلباضية، مما يوفر مكنة الختيار الرأي األنس�ب من 

بينها عىل نحو حيقق مصلحة الفرد واملجتمع، وينأى هبم عن الرر.
ومنح�ى الس�لف الصالح ممن ح�ازوا العدل والش�ورى أنم بإقامتهم للحكم الرش�يد، 
وس�عيهم للمصلح�ة العام�ة راعوا املس�تجدات وطبائع الن�اس، وهو ما أرشن�ا إليه من 
اخلليف�ة عم�ر ب�ن اخلط�اب. كذل�ك مما أثر ع�ن عمر ب�ن عب�د العزيز –خام�س اخللفاء 
الراش�دين– قول�ه: "حيدث للناس م�ن األقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور". يش�ري إىل 
تغ�ري الفتوى بحس�ب تغ�ري التزامهم بالدي�ن، وتن�وع اهتامماهتم ع�ام كان عليه يف عرص 

الراشدين.
أيض�ا م�ن العلم والدراية بأح�وال الناس والزم�ان واملكان من الضامن�ات التي وضعها 
الفق�ه َتَغ�ريُّ الفتوى بتغ�ري البيئ�ات وطبائع األش�خاص، وظروف الزم�ان وخصوصية 
املكان، وذلك بغرض التيس�ري ع�ىل الناس، ومواكبة اجلديد، ورعاي�ة املصالح الدنيوية، 
فم�ن مل ي�درك هذه احلقيق�ة، فليس من أهل اإلفت�اء، وليس جديرا أن ينخرط يف س�لك 
املفتني الفقهاء، وهذا ما نبه عليه ابن القيم))(: "فإن الرشيعة مبناها وأساس�ها عىل احلكم 
ومصال�ح العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كله�ا ورمحة كلها ومصالح كلها وحكمة 
كله�ا، فكل مس�ألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمح�ة إىل ضدها وعن املصلحة 
إىل املفس�دة، وع�ن احلكمة إىل العبث فليس�ت م�ن الرشيعة وإن أدخلت فيه�ا بالتأويل، 
فالرشيع�ة ع�دل اهلل بني عباده، ورمحته بني خلقه، وظل�ه يف أرضه، وحكمته الدالة عليه، 

وعىل صدق رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أتم داللة وأصدقها.
عىل هذا النس�ق جيب عىل الرأي العام املس�لم، أن حيتكم يف تقييم ما يطلق عليه أنه فتوى 
فيلتزم مقاصد الرشيعة يف حفظ الدين وعدم الفرقة فيه، وحفظ حق احلياة لكل إنس�ان، 

))(  إعالم املوقعني، 3/ 4)، 5).
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وحف�ظ امل�ال واملمتلكات، وحف�ظ العقل وال�رأي املخالف، وحف�ظ العرض والرشف 
والكرامة، وعليه أن يزن مردود تلك الفتاوى وأثرها عىل الفرد واملجتمع، فمتى وجدها 
ُت�ْوِدي بأي مقصد من مقاصد الرشع أو ينتج عنها الظلم أو اجلور، أو تؤدي إىل القس�وة 
أو العنف أو تس�بب املفس�دة، أو تقود إىل العبث والفوض، فهي ادعاءات مكذوبة، فإن 

إضفاء الرشعية عليها ال يغري من حقيقتها كِمْعَوِل هدم للرشيعة وللمجتمع عىل سواء.
ضامنة التزام الفتوى باملقاصد والثابت قطعا أمران: 

)- أن تك�ون الفت�وى منضبط�ة بضوابط الرشيعة الثابتة بيق�ني، وأال تنحاز لرأي فرد أو 
فكر مجاعة، وأن تتجنب الش�ذوذ أو تتبنى التش�ديد أو أن يك�ون اعتامدها عىل الرخص، 
اتباع�ا ملنه�ج اإلمام مالك يف تصنيفه للموط�أ))(. فيام قاله أبو جعف�ر املنصور: "اكتب يل 
ْئُه  كتابا: جتنب فيه تش�ديدات ابن عمر، ورخص ابن عباس، وش�واذ ابن مس�عود، ووطِّ

توطيئا".
وال جيد املتابع يف فتاوى أنصار مجاعات العنف والتكفري واإلرهاب، إال املزيد من التشدد 
وإصدار الفتاوى الش�اذة، وهي ما أفرزت املفاسد واملساوئ يف جنبات األمة وبني أهلها 
أتباع اإلس�الم، وعىل من يطرق باب الفتاوى الش�اذة، أن هذا ليس من العلم الصحيح؛ 
إذ ال يكون إماما يف العلم َمْن أخذ بالشاذ، وال إماما يف العلم َمْن روى عن كل أحد، وال 

يكون إماما من حّدث بكل ما سمع"))(.
واملقصد من ذلك هو أن تنضبط الفتوى بالضوابط الرشعية وترش�يدها بالعلم الس�ديد، 
ال أن تك�ون موجه�ة خلدمة فئة أو مجاعة، أو تكون أس�رية لفكر لي�س يف صالح املجتمع 

واألمة.
)- قدرة الفتوى عىل مواكبة ما طرأ عىل العرص من متغريات فرضت نفسها عىل املجتمع، 
ب�ام يقت�يض التصدي هلا وبيان حك�م الرشع فيها؛ حتقيقا لقاع�دة: صالحية الرشيعة لكل 
زمان ومكان. وأن الفتوى تدور يف نطاق جلب املصالح العامة، ودرء املفاسد املجتمعية 

يف إطار الرشيعة.

))(  هو كتاب املوطأ جيمع بني احلديث والفقه، أراد أبو جعفر أن يلزم به األمة فرفض اإلمام مالك. 
))(  جامع بيان العلم البن عبد الب، )/ 53.
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التوصيات

نوجز توصيات البحث فيام ييل: 
)- إص�دار ترشي�ع يلزم بص�دور الفتوى عن املتخصص�ني واملؤهلني م�ن العلامء حتت 

إرشاف األزهر ودار اإلفتاء.
)- فرض عقوبة عىل من يتصدى لإلفتاء عن غري علم وال تصص يف علم الفقه وأحكام 

الرشع، ممن ال جتيز هلم دار اإلفتاء واألزهر مهمة الفتوى.
3- إلزام مؤسس�ات اإلعالم والصحافة بأخذ الفتوى من العلامء املتخصصني ومؤسسة 

األزهر ودار اإلفتاء، وعدم أخذها عن غريهم.
4- وضع ميثاق رشف لضبط الفتوى، يلتزم به املفتون وَمْن يتصدر لإلفتاء.

5- تنظي�م ممارس�ة الفتوى من خالل مؤسس�ات االجتهاد اجلامع�ي، كاملجامع الفقهية، 
وجلان الفتوى، والعمل عىل التنسيق بينها؛ بلوغا للهدف املنشود من الفتوى.

6- توجيه الفتاوى من الفقه الفردي إىل فقه األمة، بام يتحتم معه إيالء االهتامم إىل جانب 
الف�روض العيني�ة الف�روض الكفائية املتعلق�ة بفقه املجتم�ع والوطن واألمة، وتوس�يع 
جم�االت الفتوى ملواكب�ة القضايا الداخلية، وك�ذا امتداد الفتوى إىل األح�داث الدولية، 

بغية إسهام الفتوى الرشعية يف تقديم الرؤية اإلسالمية يف مسرية املجتمع الدويل.
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﷽�
احلم�د هلل رب العاملني، والصالة والس�الم عىل س�يد األنبياء واملرس�لني، وإمام األولني 
واآلخري�ن، س�يدنا حممد النبي األم�ي األمني، وعىل آل�ه الطيبني الطاهري�ن، وأصحابه 

السادة أئمة املجاهدين ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
م�ق د

م�ق

 ۖ ررَۡس��لرَۡنا ِمن َقبرۡلَِك إِلَّ رَِجاٗل نُّوِحٓ إَِلرِۡهمرۡ
َ
يقول اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز: }َوَمآ أ

 َ َر ِلُبنَّيِ َآ إَِلرَۡك ٱذّلِكرۡ نَزنلرۡ
َ
ُبرِۗ َوأ َّيَِنِٰت َوٱلزُّ لَُموَن ٤٣ بِٱلرۡ رِ إِن ُكنُتمرۡ َل َتعرۡ

َل ٱذّلِكرۡ هرۡ
َ
لُٓواْ أ فَسرۡ َٔ

ُروَن{ ]النحل: 43- 44[. لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلرِۡهمرۡ َولََعلَُّهمرۡ َيَتَفكَّ
ۖ فَإِن  رِ ِمنُكمرۡ مرۡ

َ ْوِل ٱلرۡ
ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّس��وَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱذلَّ يُّ

َ
أ ويق�ول: }َيٰٓ

َورِۡم ٱٓأۡلِخرِۚ َذٰلَِك  ِ َوٱلرۡ ِمُن��وَن بِٱللَّ ِ َوٱلرَُّس��وِل إِن ُكنُتمرۡ تُؤرۡ وهُ إَِل ٱللَّ ءٖ فَُردُّ ُت��مرۡ ِف َشرۡ تََنٰزَعرۡ
وِيل{ ]النساء: 59[.

رۡ
َسُن تَأ حرۡ

َ
ٞ َوأ َخيرۡ

ِ َمَكٖن 
تِيَها رِزرُۡقَها رََغٗدا ّمِن ُكّ

رۡ
َمئِنَّٗة يَأ طرۡ َيٗة َكنَترۡ َءاِمَنٗة مُّ ُ َمَثٗل قَررۡ ويقول: }َوَضََب ٱللَّ

َنُعوَن ١١٢ َولََقدرۡ  َ��ورِۡف بَِما َكنُواْ يَصرۡ ُوِع َوٱلرۡ ُ ِلَاَس ٱلرۡ َذَٰقَها ٱللَّ
َ
ِ فَأ نرُۡعِم ٱللَّ

َ
فََكَف��َرترۡ بِأ

�ي �ي�م�ه�ا ��م��ن ر ا را
��ي ��س�ي ���ن�ىي ا ء  ���ن�ي�ا إ

�ل�ا
� لثر ا

إ
ا

ح 
�ل �ه�مة���م �ص�ا �جر�  �أ

ر�ة���ج
�ل���ش ور/ �

ة
�ل�د�ل�� ج �

�مة���� �ل��س���ش �
CON ة�

�ل�ح��س��مة�ج �
�ير�ي �ي�ف ل�ف ل�أسلامىي ا لس ا لم�ف ء وا �يا

ف
� ل�أ  ا

�يس ه�ي�أ�ي
��أ
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ا َرزَقَُكُم  َخَذُهُم ٱلرَۡعَذاُب َوُهمرۡ َظٰلُِم��وَن ١١٣ فَُكُواْ ِممَّ
َ
بُوهُ فَأ َجآَءُهمرۡ رَُس��وٞل ّمِنرُۡهمرۡ فََكذَّ

َم َعلَيرُۡكُم  ُب��ُدوَن ١١٤ إِنََّما َحرَّ ِ إِن ُكنُتمرۡ إِيَّاهُ َتعرۡ َمَت ٱللَّ ��ُكُرواْ نِعرۡ ُ َحَلٰ��ٗل َطّيِٗبا َوٱشرۡ ٱللَّ
َ بَاٖغ َوَل َعدٖ فَإِنَّ  ُطرَّ َغيرۡ ِ بِهۦِۖ َفَمِن ٱضرۡ ِ ٱللَّ هِ��لَّ لَِغيرۡ

ُ
ِنِيرِ َوَمآ أ َم َوَلرَۡم ٱلرۡ رَۡميرَۡت��َة َوٱدلَّ ٱل

رِۡسنَُتُكُم ٱلرَۡكِذَب َهَٰذا َحَلٰٞل َوَهَٰذا َحَرامٞ  ل
َ
َ َغُفورٞ رَِّحيٞم ١١٥ َوَل َتُقولُواْ لَِما تَِصُف أ ٱللَّ

لُِحوَن{ ]النحل:  ِ ٱلرَۡك��ِذَب َل ُيفرۡ وَن َعَ ٱللَّ َتُ ِيَن َيفرۡ ِ ٱلرَۡك��ِذَبۚ إِنَّ ٱذلَّ واْ َعَ ٱللَّ ��َتُ َفرۡ ّلِ
.]((6-(((

 وعن النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))إن احلالل بني 
وإن احلرام بني، وبينهام أمور مش�تبهات ال يعلمهن  كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات 
استبأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى 
يوش�ك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى اهلل حمارمه، أال وإن يف اجلس�د 
مضغة إذا صلحت صلح اجلس�د كله، وإذا فس�دت فسد اجلس�د كله، أال وهي القلب((. 

رواه البخاري ومسلم.
ويقول يف حديث آخر عن إسامعيل بن أيب أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال: س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))إن اهلل ال 
يقب�ض العل�م انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقب�ض العلامء حتى إذا مل ُيْبِق 

عاملا اتذ الناس رءوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا((.  
 وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام، قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ال يؤمن 

أحدكم حتى يكون هواه تبعا ملا جئت به((. أما بعد:
ف�إن منص�ب اإلفتاء منصب عظيم، وش�أنه خط�ري لكون املفتي يك�ون يف بيانه لألحكام 
الرشعي�ة نائبا ع�ن املرشع احلقيقي وهو احلق تبارك وتعاىل الذي أرس�ل رس�وله باهلدى 

ودين احلق ليظهره عىل الدين كله.
ومما هو معلوم أن اهلل تبارك وتعاىل، أرسل سيدنا حممدا ملسو هيلع هللا ىلص رمحة جلميع العاملني، وبشريا 
ونذي�را للناس كافة، وليخرجه�م من ظلامت اجلهل والرشك إىل ن�ور املعرفة والتوحيد، 
َٗة ّلِلرَۡعٰلَِمنَي{ ]األنبياء:  ررَۡس��لرَۡنَٰك إِلَّ رَحرۡ

َ
ولعب�ادة اهلل الواح�د األحد. قال تعاىل: }َوَمآ أ

ءٖۚ{ ]األعراف: 56)[. َِ� وَِسَعترۡ ُكَّ َشرۡ 07)[. وقال: }َورَحرۡ
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وق�د أيده اهلل تب�ارك وتعاىل بمعجزات باه�رات، وآكُدها هذا الق�رآن العظيم الذي قال 
َمٌم 

ُ
ٓ أ ۡرِض َوَل َطٰٓئِرٖ يَِط��ُي ِبََناَحيرۡهِ إِلَّ

َ في�ه احل�ق تب�ارك وتعاىل: }َوَما ِمن َدٓابَّ��ةٖ ِف ٱلرۡ
وَن{ ]األنعام: 38[. ءٖۚ ُثمَّ إَِلٰ َرّبِِهمرۡ ُيرَۡشُ َنا ِف ٱلرِۡكَتِٰب ِمن َشرۡ ا فَرَّطرۡ َثالُُكۚم مَّ مرۡ

َ
أ

ا  ُ لَُكمرۡ َكثِٗيا ّمِمَّ َل ٱلرِۡكَتِٰب قَدرۡ َجآَءُكمرۡ رَُسونُلَا يُبنَّيِ هرۡ
َ
أ ويقول فيه َعزَّ ِمْن قائل: }َيٰٓ

بنِٞي ١٥  ِ نُورٞ َوكَِتٰٞب مُّ ُفواْ َعن َكثِيٖۚ قَدرۡ َجآَءُكم ّمَِن ٱللَّ ُكنُتمرۡ ُترُۡفوَن ِمَن ٱلرِۡكَتِٰب َوَيعرۡ
لَُمِٰت إَِل ٱنلُّورِ بِإِذرۡنِهِۦ  رُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ َلِٰم َوُيخرۡ َوٰنَُهۥ ُسُبَل ٱلسَّ َبَع رِضرۡ ُ َمِن ٱتَّ ِدي بِهِ ٱللَّ َيهرۡ

َتقِيٖم{ ]املائدة: 5)- 6)[. سرۡ ِديِهمرۡ إَِلٰ ِصَرٰٖط مُّ َوَيهرۡ
ولك�ن ولألس�ف فم�ع وج�ود هذا اخل�ري العمي�م بينن�ا إال أنن�ا وجدنا أنفس�نا يف عرص 
اختلط�ت في�ه األمور، وتتعرض فيه أمتنا اإلس�المية بل والبرشية مجعاء إىل أبش�ع أنواع 
الظلم املقنن، فانترشت الفتن، وسفكت الدماء ألتفه األسباب، وفسدت األمور، وأنكر 
�َد األمر إىل غري أهله. ولكن اهلل  املع�روف، حت�ى أصبح احلليم حريانا؛ وذلك عندما ُوسِّ
ُبورِ ِمۢن  تب�ارك وتعاىل، وعد هذه األمة بالن�رص، فقال عز من قائل: }َولََقدرۡ َكَتبرَۡنا ِف ٱلزَّ
ٍم َعٰبِِديَن{  ٰلُِحوَن ١٠٥ إِنَّ ِف َهَٰذا َلََلٰٗغا ّلَِقورۡ ۡرَض يَرُِثَها ِعَبادَِي ٱلصَّ

َ نَّ ٱلرۡ
َ
رِ أ

��ِد ٱذّلِكرۡ َبعرۡ
]األنبياء: 05)- 06)[.

وم�ن هن�ا، فإن الصاحلني م�ن أويل األمر بمختل�ف مراتبهم ودرجاهت�م حكاما وعلامء، 
خاص�ة أولئ�ك الذي قيض اهلل تب�ارك وتعاىل هلم بطانات صاحل�ة، تعمل بتجرد وصدق 
وإخ�الص للنظ�ر يف مصال�ح العباد، فإن�م دائام يعمل�ون ليال ون�ارا دون كلل أو ملل 
إلص�الح أمر هذه األمة، وهلذه الغاي�ة الرشيفة جاءت تلبيتنا هل�ذه الدعوة الكريمة، من 
ِقَبِل فضيلة الشيخ الدكتور/ شوقي إبراهيم عالم، مفتي اجلمهورية، للحضور واملشاركة 
يف ه�ذا املؤمتر العاملي اهل�ام، لتبادل اآلراء واملفاهيم التي تتعلق بإش�كالية الفتوى وآفاق 
املستقبل، والذي تنظمه دار اإلفتاء املرصية بأرض الكنانة احلبيبة، مجهورية مرص العربية، 
حت�ت الرعاي�ة الكريم�ة لفخامة الس�يد الرئيس عبد الفتاح الس�ييس، حفظ�ه اهلل ورعاه، 

رئيس اجلمهورية.
هذا، وسأتناول يف بحثي املتواضع النقاط التالية:

)- عظمة دين اإلسالم.
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)- واقع األمة اإلسالمية حاليا، ومكانة العلامء ودورهم احلقيقي.
3- حماربة اإلسالم بمحاربة العلامء.

4- الواقع الذي يعيشه العلامء.
5- أثر اإلفتاء يف استقرار املجتمعات.

6- اخلامتة والتوصيات.
واهللَ أس�أل أن يوفق قادتنا مجيعا ملا فيه خري اإلس�الم واألمة اإلسالمية، إنه قريب سميع 

جميب.

ء لعلما �ب�ق ا م ومكا
سلا ل�أ �ق�ب ا م�ق � عطب

إن اإلسالم دين عظيم أنزله اهلل عىل سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وأيده باملعجزات الظاهرة واآليات 
تِيهِ 

رۡ
الباه�رة واحلجج القاهرة، وأعظم تلك املعجزات الق�رآن الكريم؛ كتاب اهلل }لَّ يَأ

ِ يََديرۡهِ َوَل ِمنرۡ َخلرۡفِهۦِۖ تَنِيٞل ّمِنرۡ َحِكيٍم َحِيٖد{ ]فصلت: )4[. ٱلرَۡبِٰطُل ِمۢن َبنيرۡ
إن هذا اإلس�الم دين له عقيدة، وهي أعامل القلوب، وله عبادات بدنية، وهي من أعامل 
اجل�وارح، ول�ه عهد وإق�رار وهو من عمل اللس�ان. واإلس�الم يف مجيع ه�ذه املجاالت 
الثالث�ة قد تكف�ل رجاُلُه األوفياء ببيان م�ا حيتاج إىل معرفته واعتق�اده وعمله، أو العمل 
ب�ه، وال ُينَ�ال هذا إال بالتعلم والصدق يف التقوى، وال يكون اإلنس�ان حمل ثقة أمام اهلل، 
وأم�ام الن�اس إال بتحصيل العلم واالتص�اف بالتقوى. ومما متيز به اإلس�الم هو أنه دين 
تتفق تعاليمه مع العقل، وتتقدر أعامله بالطاقة والقدرة اإلنسانية أي الطاقة البرشية، وإىل 

َعَهاۚ{ ]البقرة: 86)[. ًسا إِلَّ وُسرۡ ُ َنفرۡ ذلك يشري قوله تعاىل: }َل يَُكّلُِف ٱللَّ
فلي�س إذن يف اإلس�الم معطيات غري مفهومة أو تلو م�ن احلكمة التي يقر هبا العقل، أو 
تكاليف ثقيلة يس�تحيل االبتداء هبا، أو املداومة عليها، وإليه يشري حديث البخاري، عن 
أيب هريرة -ريض اهلل عنه-، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إن الدين يس ولن يش�اد الديَن أحٌد إال 

غلبه، فسددوا وقاربوا وأبرشوا واستعينوا بالغدوة والروحة ويشء من الدجلة((.
واإلس�الم وه�و هبذه البس�اطة يفتح الب�اب لكل الن�اس، ويعرض رس�الة اهلل عىل مجيع 
الطبق�ات، وال يس�مح بالتف�اوت إال يف حالة واحدة وهي أن يمت�از أحد من الناس عىل 
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غ�ريه بالتق�وى والعمل الصال�ح؛ فحينئذ جي�وز تفضيله ومتيي�زه طبقا ملا ج�اء يف القرآن 
نَثٰ وََجَعلرَۡنُٰكمرۡ 

ُ
َنُٰكم ّمِن َذَكرٖ َوأ َها ٱنلَّاُس إِنَّ��ا َخلَقرۡ يُّ

َ
أ الكري�م. يقول اهلل تعاىل: }َيٰٓ

َ َعلِيٌم َخبِيٞ{  ۚ إِنَّ ٱللَّ ترَۡقىُٰك��مرۡ
َ
ِ أ َرَمُك��مرۡ ِعنَد ٱللَّ كرۡ

َ
ْۚ إِنَّ أ ُش��ُعوٗبا َوَقَبآئِ��َل ِلََعاَرفُٓوا

]احلجرات: 3)[.
ومن هنا اتفق املسلمون عىل أن اإلسالم ليس فيه طبقة يقال هلم رجال الدين، ولكن فيه 
طبق�ة تعرف برجال العلم الذين درس�وا ه�ذا الدين، وعرفوا القرآن ح�ق معرفته حفظا 
وجتويدا وإتقانا وتفس�ريا، ومتس�كوا به إيامنا وعمال وإخالصا. ودرس�وا سنة رسول اهلل 
نَْتهم من معرف�ة الصحيح وميزوه من الضعي�ف، وعرفوا ما جيوز  ملسو هيلع هللا ىلص، دراس�ة متقن�ة مكَّ
العم�ل به وما ال جي�وز العمل به، وعرفوا موصوهلا من مقطوعها، وثابتها من موضوعها 
أي مكذوهب�ا. ودرس�وا احلكم الرشعي املس�تفاد من القرآن واحلدي�ث، فعرفوا مواضع 

اخلالف بني العلامء قديام وحديثا.
ودرس�وا بعقل مس�تنري وفه�م ثاقب األص�وَل التي يق�اس عليها، والعل�َل التي توجب 
القي�اس فأخ�ذوا بالواضح منها وتبرصوا وتريثوا يف اخلف�ي منها، تابعني يف ذلك أمر اهلل 
ْوِل 

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱذلَّ يُّ

َ
أ عز وجل يف القرآن حني قال: }َيٰٓ

 ِ ِمُنوَن بِٱللَّ ِ َوٱلرَُّس��وِل إِن ُكنُتمرۡ تُؤرۡ ءٖ فَُردُّوهُ إَِل ٱللَّ ُتمرۡ ِف َشرۡ ۖ فَ��إِن تََنٰزَعرۡ ��رِ ِمنُكمرۡ مرۡ
َ ٱلرۡ

وِيل{ ]النساء: 59[.
رۡ
َسُن تَأ حرۡ

َ
ٞ َوأ َورِۡم ٱٓأۡلِخرِۚ َذٰلَِك َخيرۡ َوٱلرۡ

وهذه اآلية تضمنت بيان األصول الترشيعية األربعة يف اإلسالم وهي: الكتاب، والسنة، 
واإلمج�اع، والقي�اس، وعليها بنى العلامُء األص�وَل والفروَع يف دين اإلس�الم كام يعلمه 
العلامء، فذكر طاعة اهلل إش�ارة إىل الكتاب، ويف طاعة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، إش�ارة إىل الس�نة، 
ويف طاعة أويل األمر إش�ارة إىل اإلمجاع، ويف رد املتنازع يف حكمه إىل اهلل ورس�وله إشارة 
إىل القي�اس، وال�ذي يق�وم ب�كل ه�ذا عىل الوج�ه الذي ي�ريض اهلل هم علامء اإلس�الم، 

ويساعدهم عىل التنفيذ األمراء الذين أعطاهم اهلل السلطة التي متكنهم من ذلك.
نقطة جيب توضيحها: إن هذه اآلية ذكرت مخسة أمور جديرة باالعتبار:

أ- الرد إىل اهلل، واتفق العلامء باإلمجاع أنه عىل الرد إىل القرآن، وال يعرفه إال العلامء.
ب- الرد إىل الرس�ول، واتفق العلامء باإلمجاع عىل أنه الرجوع إىل الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص يف حياته 
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وإىل سنته بعد وفاته، وال يعرفه أيضا إال العلامء.
 ُ ت- طاع�ة اهلل ب�ال قي�د وال رشط يف مجيع ما أنزله عىل رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص من قرآن وس�نة ُتَبنيِّ

ٌة بالعلامء. جُمْمَل القرآن وترشح غامضه... إلخ، ومعرفُة ذلك خاصَّ
ث- طاعة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص، بال قيد وال رشط يف كل ما جاء به وبلغه عن ربه أو َحَكَم به بني 
ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَيرَۡنُهمرۡ  ِمُنوَن َح�َّ الناس مما أراه اهلل. قال تعاىل: }فََل َوَرّبَِك َل يُؤرۡ
لِيٗما{ ]النساء: 65[. وال يعرف  ا قََضيرَۡت َويَُسّلُِمواْ تَسرۡ نُفِس��ِهمرۡ َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ُثمَّ َل َيُِدواْ ِفٓ أ

ذلك أيضا إال العلامء.
ج- طاعة أويل األمر وهذا يشمل نوعني من الناس:

الن�وع األول: وه�م حكام املس�لمني الذين ينف�ذون أحكام الرشيعة ويلتزم�ون هبا إيامنا 
وتصديق�ا وتق�وى بعد توضيح العل�امء هلم ذلك، عىل الوجه الصحي�ح امُلْريِض عند اهلل، 
وعند رس�وله. ومن هنا يش�رتط يف احلاكم املسلم أن يكون معه من السلطة ما يمكنه من 

تنفيذ ما يطلب منه ويرجع إليه فيه وإال كان اسام بال مسمى.
النوع الثاين: وهم العلامء الذين أوتوا العلم بالقرآن والسنة واحلكم الرشعي، واستنباطه 
م�ن اآلي�ات واألحاديث، وهؤالء العلامء جت�ب طاعتهم عىل كافة املس�لمني فيام ينقلونه 
ع�ن اهلل -عز وجل-، وعن رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص ألنم ورثة األنبياء؛ مل�ا يف احلديث عند أيب داود 
والرتمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه، والبيهقي يف الس�نن، وإسناده حسن، عن 
ُثوا دينارا  كثري بن قيس، عن أيب الدرداء مرفوعا، ))العلامء ورثة األنبياء وإن األنبياء مل ُيَورِّ

ُثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر((. وال درمها إنام َورَّ
ويدخل يف كافة املس�لمني، األمراء وامللوك واحلكام، كام جتب طاعتهم عىل كافة الناس، 
يف أمر الدين مطلقا، وليس للحاكم أن يستبد يف األمور الدينية عن العلامء ما مل يكن عاملا. 
وكام جيب عىل احلكام واملحكومني أن يطيعوا العلامء فيام جاءوا به من أمر الدين بموجب 
العل�م ال�ذي أعطاهم اهلل تعاىل، جيب عىل العلامء أيضا حينئ�ذ أن يطيعوا احلكام من أهل 
العدل واالس�تقامة عىل الدين يف سياستهم املوافقة لإلس�الم، املطابقة لرشيعة اهلل تعاىل، 

ويعتب اخلروج عليهم حينئذ َبْغًيا وضالال.
ف�إذا وض�ح ه�ذا، فإن إطالق لفظ رج�ال الدين ع�ىل العلامء يف بعض البلدان متش�يا مع 
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املصطلح املس�يحي الغ�ريب خطأ، بل هناك عل�امء يعرفون بعلامء الدي�ن وهم أهل الذكر 
لَُموَن{ ]النحل: 43[  رِ إِن ُكنُتمرۡ َل َتعرۡ

َل ٱذّلِكرۡ هرۡ
َ
لُٓواْ أ أم�ر اهلل بالرج�وع إليهم فقال: }فَسرۡ َٔ

و]األنبي�اء: 7[. وباقي املس�لمني يف االنتامء إىل الدين س�واء؛ ينتس�بون إلي�ه ويدافعون عنه 
وحيمونه إذا جد يف األمر جديد. 

ء لعلما ر�ب�ق ا م �بمحا
سلا ل�أ ر�ب�ق ا محا

إن االس�تعامر حارب اإلس�الم بوس�ائل ش�تى، كام حارب اإلس�الم بمحاربت�ه للعلامء، 
وحماربة العلامء بإظهار اجلهلة عليهم. ولقد توصل املستعمرون يف مجيع البلدان إىل ذلك 
بالقضاء عىل املؤسسات اإلسالمية التي نشأت منها حركات التجديد اإلسالمي يف أكثر 
بلدان املس�لمني، كحركة الش�يخ عمر بن سعيد الفويت يف السودان الغريب )مايل وماسنة، 
والسنغال وغينيا(، وكحركة املجاهد عمر املختار، يف ليبيا، وحركة عبد الكريم اخلطايب، 
يف املغرب األقىص، وإس�امعيل الشهيد يف اهلند، وكحركة اجلهاد والتجديد للشيخ عثامن 
فودي، والش�يخ حممد األمني الكانمي عندما بسط الغازي البيطاين نفوذه عىل نيجرييا، 

أو قبل ذلك بقليل عن طريق املبعوثني من الرواد واملبرشين.
وكان م�ن أول األع�امل التي قام هبا هؤالء مما يعتب حربا ضد اإلس�الم جتريد العلامء من 
مضمون أعامهلم يف املجتمعات اإلس�المية، وإلغاء املحاكم الرشعية واس�تبداهلا بقوانني 

وضعية خالصة أو خملوطة ببعض مسائل من األحوال الشخصية.
ومه�ام يكن من أمر ف�إن الرشيعة بحدودها وأحكامها ألغيت متام�ا يف مجيع البلدان التي 
اس�تولوا عليه�ا، كام عملوا عىل تقليص التعليم الدين�ي مجلة أو بتحويله، إىل تعليم حريف 
مادي ال عالقة له بروح اإلسالم، وإنام هو عمل وظيفي خاضع للتعيني والعزل والرتقية 
والتأديب واملساءلة من السلطة العليا  )التي ليس هلا والء لإلسالم(. وعىل هذا األساس 
ُأنِشئت املدارس احلديثة من االبتدائي حتى التعليم العايل يف بالدنا، وكان إللغاء املحاكم 
الرشعية واس�تبداهلا باألعراف والعادات والقوانني الوضعية أثٌر كبري يف غياب الش�عور 

واإلحساس بالوالء لرشع السامء واالنتامء له.
وم�ن األعامل اخلطرية التي قام هبا املس�تعمرون يف س�بيل حتقي�ق أهدافهم قضاؤهم عىل 
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التعليم اإلس�المي واألوقاف اإلس�المية، وعندما اضطروا إىل إنش�اء بعض املؤسسات 
اإلس�المية العلمي�ة يف نيجرييا -مث�ال- منعوا إضافتها إىل اإلس�الم؛ فأنش�ئت مدارس 
الدراس�ات العربي�ة، وكلي�ات تدري�ب معلم�ي اللغ�ة العربي�ة يف مجي�ع أنح�اء ش�امل 
نيجريي�ا- كل ذل�ك إمعانا يف إبعاد الناس عن اإلس�الم وعن االنتامء إليه. كل هذا س�ببه 
أن املس�تعمرين عرفوا أن أعظم وس�يلة لتحقيق أهدافهم هي تربية اجليل الذي أدركوه، 
وكانوا يف األصل يريدون إعداده لقيادة البالد بعد رحيلهم عىل اجلهل الكامل باإلسالم. 
وكنتيجة هلذه السياسة الظاملة، ألغى االستعامُر التعليَم الدينيَّ شيئا فشيئا وأَحلُّوا التعليم 

املادي الالديني حمله.
ومن الوس�ائل التي حارب هبا االس�تعامُر اإلسالَم االعتناُء الش�ديد والدقيق باملعتقدات 
والديانات املخالفة لإلس�الم خاصة يف إفريقيا، فأنشأ هلذه الشعوب الوثنية نظاما قانونيا 
ترشيعي�ا يتكون من عادات الوثنيني وتقاليدهم؛ مما أعطاها نفس اعتبار املس�تعمر لألمة 
اإلس�المية ومقدس�اهتا، حت�ى ترى القايض املس�لم يق�ر الوثني عىل احلل�ف يف املحاكم 
باألصنام واألوثان دون حترج؛ امتثاال ألمر املستعمر، ومل يكن هؤالء الناس يف جاهليتهم 

يتمون بذلك لتعدد األوثان واملقدسات الوثنية عندهم. 

ء لعلما � ا ىق �قع�قسث
ب
لد ع ا

ق
� لوا ا

إن العل�امء بحك�م اإلس�الم جيب أن يكونوا -وه�م هبذه املنزلة- يف مقدم�ة الفئات التي 
يتك�ون منها املجتمع سياس�يا واجتامعيا، ولكنَّ الواق�ع يقيض بخالف ذلك؛ فقد انحس 
دور العل�امء يف بعض البلدان اإلفريقية واقترص ع�ىل التأييد األعمى لكل ناعق، وحدث 
ه�ذا بمكٍر وكيٍد من االس�تعامر الذي يعلم مكانة العلامء يف األمة اإلس�المية، فاتبع أكثَر 
د  من سياس�ة هت�دف كلُّها إىل ع�زل العلامء بعلمه�م وثقافتهم العربية واإلس�المية، ومهَّ
هلذا بفصل الدين عن الدولة وتوس�يع ش�قة اخلالف بني العلامء والس�لطات التي حتكم 
املس�لمني م�ن خالل رؤية اس�تعامرية صليبي�ة، وقام ه�ذا املخطط كله ع�ىل خلق كوادر 
وكفاءات متش�بعة بالروح الغربية والتسليم املطلق للس�ادة املستعمرين لتحل حمل علامء 

اإلسالم يف جمال الرتبية والتوجيه، وقد تم كل ذلك بالفعل.



251

لحسل  لحدجسود/ لحسراإ إفرلهل  رلحك لحدتلعع شلا أ ر لء سلإ  ع ليسقرلد لحماسمعلت 

وبم�رور الزم�ن أصبح واقع العلامء عىل اختالف مس�توياهتم -كام نراهم- معزولني عن 
املش�اركة يف مجيع أوجه احلياة العامة، ومهش دورهم واقترص عىل إقامة الش�عائر الدينية 
يف نطاق ضيق مثل مراقبة األهلة، وحتديد مواقيت املناسبات الدينية، أو االشتغال بخطة 
الوع�ظ واإلرش�اد يف إطار يريض احلاك�م، ويتضمن عمدا تفريق أفراد األمة اإلس�المية 
َق  ورضب بعضه�ا ببعض، وس�مح ببع�ض االجتهادات الفردي�ة مما ال يس�تحق؛ مِمَّا َعمَّ
ِج�راَح األم�ة، كل ه�ذا ليخل�و اجلو للس�ادة خلفاء االس�تعامر. ودور العلامء يف أحس�ن 
أحوال�ه ال يتعدى الدع�اء عند افتتاح االجتامعات واختتامه�ا وأحيانا تالوة بضعة آيات 

من القرآن الكريم ويرجع ذلك إىل عدة عوامل:
العام�ل األول: جهل أكثر املس�لمني بحقيقة اإلس�الم؛ حيث يعتقد كث�ري منهم أن العامِل 
احلقيق�ي جي�ب أن ال يكون له عالقة بالدنيا وال بش�ئون املجتمع وال بأم�ور احلياة كلها، 
ويعتب الَعامِلَ الذي يتم بشئون املجتمع وال ينسى نصيبه من الدنيا عاملا فاسدا َفَتنَْتُه الدنيا 
وال ُيْرَج�ع إليه ألنه دنياوي. وهذا االعتقاد الس�يئ كان يف األصل موجودا ولكنه يعتقد 
ق هذا االعتقاد يف نفوس العامة  خاصة بالنس�بة لزعامء التصوف، وملا جاء االس�تعامر عمَّ
َم�ه ليش�مل مجيع علامء اإلس�الم؛ ليكون ذلك وس�يلة لتوجيه هتم�ة الدنيوية إليهم  وعمَّ
بحيث إن رؤس�اء العش�ائر وحكام العادات يتلقون هذا االعتقاد بحس�ن نية، ويرون أن 
الع�امِل ال�ذي يتج�اوز دائرة االنكامش يف بيت�ه واالنزواء يف ناحية مهمش�ة يف املجتمع هو 
ع�امِل جيب اخلوف من�ه، ويمكن اهتامه بالتدخل يف الش�ئون السياس�ية؛ األمر الذي يدد 
وجودهم عىل رأس املجتمع كورثة ألجدادهم، حتى بلغ األمر بأغلبية اجلهال من العوام 
إسقاط العامِل إذا كان حيافظ عىل مظهره أو تظهر عليه أدلة اليقظة واالنتباه ملا جيري حوله 

من شئون سياسية أو حياتية.
العامل الثاين: عزلة العلامء عن شئون احلياة وانطواؤهم عىل أنفسهم يف بعض املجتمعات 
نتيجة ملراءاهتم للعامة واجلهلة يف اعتقادهم اخلاطئ حتى أصبح هذا املوقف السلبي غري 
اإلسالمي هو السمة املميزة للعامِل الذي يدين له الناس بالوالء، وليس هذا وصف سيدنا 
أيب بكر الصديق، وال هو وصف س�يدنا عمر بن اخلطاب، وال هو وصف س�يدنا عثامن 
بن عفان، وال هو وصف س�يدنا عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهم وعن س�ائر أصحاب 
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س�يدنا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وال ه�و وص�ف علامء الس�نة أه�ل التحقيق والتجدي�د كاألئمة 
األربعة وورثتهم، وكذلك علامء التجديد يف نيجرييا، كاملجدد عثامن بن فودي، واملحقق 
اإلمام حممد األمني الكانمي. وهذه الس�لبية هي التي أفس�دت حياة املس�لمني وضيعت 
عىل العلامء أكثر حقوقهم، وترتب عىل ذلك انحطاط األمة وتأخرها. ومع أن املس�لمني 
ي�رون ه�ذا االنحطاط يف حياهتم اليومية ويرون تنامي ق�وة اآلخرين وتقدمهم عليهم يف 
مجيع أوجه احلياة ال يعتبون بذلك وال يتعظون، ومع كل هذا لنا أن نقول إن للعلامء كل 
الع�ذر يف اعتزال مثل هذا املجتمع الذي يس�ود فيه اجله�ل والضالل، ويتقدم اجلهال فيه 
ُمون حتى باملراسيم الرسمية من الدولة، وألن العامل إذا شارك يف تسيري  عىل العلامء وُيَقدَّ
األمور قالوا إنه صار عاملا دنيويا، وال َيْسَلم إال يف اهلروب بنفسه من خوض هذه املعمعة 
أو املش�اركة يف مع�رتك احلياة م�ن أجل هذه النتيجة التي يعرفها س�لفا ولو أنني ال أوافق 

عىل ذلك بإطالق.
العام�ل الثالث: م�رض االنفصام يف الش�خصية الذي أصيب به أكثر أه�ل هذا العرص؛ 
فف�ي الوقت الذي حكم هؤالء الناس فيه باملوت ع�ىل العلامء وهم أحياء نتيجة ألخطاء 
غريهم، أو للبالء الذي حل باملجتمع يف كل يشء، وانتشار الفساد يف شتى صوره يف كثري 
من البلدان، سياس�يا واقتصاديا، وإداريا، باإلضافة إىل اس�تغراق املسلمني يف املعامالت 
غري اإلس�المية، واالنحطاط اخللقي الذي قىض عىل كل يشء مجيل يف حياة الناس، فإذا 
ُعون  س�ألت هؤالء من أصح�اب املناصب واملراكز م�ن ذوي النيات الس�يئة والذين َيدَّ
اإلص�الح ال ي�رتددون أب�دا يف ع�زو كل ذلك اإلخف�اق إىل العلامء دون ت�ورع أو حياء؛ 
فيقول�ون: العلامء هم الس�بب!!! عل�ام بأن كل من يرتكب فعال حمرم�ا، أو ممنوعا قانونا، 
أو يظل�م ويدي�ر ظهره للعدالة االجتامعي�ة يعلم يقينا أنه خيال�ف القانون وخيالف احلكم 
الرشعي الساموي، فام هو وجه تقصري العلامء يف هذا؟ ويف نفس الوقت ال جيرؤ أحد من 
هؤالء أن يعرتض عىل احلاكم يف أي أمر خمالف ملصلحة العباد والبالد، بل تراهم جَيُْرون 

مع كل حاكم جديد يف هواه مهام كان.
العام�ل الراب�ع: هو جه�ل أغلب املثقف�ني ثقافة غربية م�ن أبناء املس�لمني بحقيقة حكم 
اإلس�الم يف العلامء، والس�بب يف ذلك تأثرهم بآراء غري املسلمني يف علامء دياناهتم، وهم 
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ع�ادة يطعن�ون يف الع�امل منه�م وينتقدونه باهل�وى، وأحيانا يتن�اول هؤالء، عل�امَء الدين 
باجل�رح والتنقيص عموما، وبالرس�وم الكاريكاتورية، مما هو خمالف للرشع اإلس�المي 
م اهلمز واللمز والسخرية واالستهزاء، فيظن هؤالء املثقفون من أبناء املسلمني  الذي حُيَرِّ
أن م�ا رأوه يف كت�ب الغربيني الذين ينتقدون علامء دينهم ينطبق عىل علامء اإلس�الم وهو 
َوْهٌم غري صحيح؛ ألن علامء اإلس�الم ال يقولون يف يشء ش�يئا ما مل يكن ذلك مسندا إىل 
آية قرآنية، أو س�نة صحيحة نبوية، وهم يف كل ما يقولون حمكومون بس�ياج الرشع، وقد 
رشح اإلم�ام الغزايل -رمحه اهلل- يف كتابه )البي�ان والتبيني يف غرور اخللق أمجعني( أمورا 

تكون دائام نصب أعني العلامء العاملني.
ثم إن علامء اإلسالم مل حيرموا البحث العلمي، وال عارضوا العلامء يف أبحاثهم علام منهم 
ب�أن اإلس�الم يدعو إىل العلم والتوس�ع يف البحث عن احلقيقة، ويعط�ي للباحث احلرية 
املطلقة -يف حدود الرشع- يف بحثه يف الكون بخالف ما حدث لبعض علامء الغرب من 

رجال الدين املسيحي أيام حماكم التفتيش التي أنشأها الباباوات يف القرن الثالث عرش.
العامل اخلامس: ظهور عدد غري قليل عىل مدى مخسة عقود من بعض الدعاة الذين تبنوا 
خط�ة يف الوعظ متيزت باهلجوم ال�رشس ضد العلامء، وهم يف أغل�ب األحيان يتكونون 
من بعض اإلس�الميني الذي�ن يبحثون عن موطئ قدم هلم يف املجتمع والذين درس�وا يف 
الغرب ونظروا إىل املرشوع اإلس�المي من وجهة نظر الغرب واملس�ترشقني، أو من دعاة 
الالمذهبية من غري املتخصصني يف العلوم اإلس�المية، أو من خرجيي اجلامعات احلديثة 
يف بعض البلدان اإلس�المية، ممن جرفهم تيار الس�لفية املعارصة والتي ُتِكنُّ َعَداًء س�افرا 
ملخالفي نحلتهم من العلامء وهم مجهور علامء السنة من األشاعرة وغريهم ممن مل يتأثروا 
بكتب ابن تيمية وأنصاره. ولألسف قد فتح هذا الباب بعُض املنتسبني إىل العلم بالتوازي 
مع زيادة النش�اط الكنيس وحركات التنصري يف إفريقي�ا، فأحلق رضرا بالغا بوحدة األمة 
اإلس�المية، ويعتب هو املس�ئول مسئولية مبارشة عام أصاب املسلمني يف كثري من البلدان 
الي�وم، م�ن ظهور مجاعات التكفري التي تبنت العنف وس�يلة لنرش فكرها مما هو ُمَش�اَهد 

اليوم يف كثري من البلدان العربية واإلسالمية.
العامل الس�ادس: الفرقة الناش�ئة عن االنحراف عن أدب اإلسالم يف البحث واملناظرة، 
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فاالخت�الف يف وجه�ات النظر أمر طبيعي ب�ني البرش، ولكنَّ التف�رق والتالعن والتنابز 
قُواْ دِيَنُهمرۡ َوَكنُواْ  ِيَن فَرَّ باأللقاب ظلام وعدوانا أمٌر َنَْت عنه الرشيعة. قال تعاىل: }إِنَّ ٱذلَّ
َعلُوَن{ ]األنعام:  ِ ُثمَّ يُنَّبُِئُهم بَِما َكنُواْ َيفرۡ ُرُهمرۡ إَِل ٱللَّ مرۡ

َ
َمآ أ ٍءۚ إِنَّ َت ِمنرُۡهمرۡ ِف َشرۡ َّسرۡ ِش��َيٗعا ل

.](59
ِ ٱلَِّ� َفَطَر ٱنلَّاَس َعلَيرَۡهاۚ َل َتبرِۡديَل  َرَت ٱللَّ َهَك لِّلِيِن َحنِيٗفاۚ فِطرۡ قِمرۡ وَجرۡ

َ
وقال تعاىل: }فَأ

لَُموَن ٣٠ ۞ُمنِيبنَِي إَِلرۡهِ َوٱتَُّقوهُ  َثَ ٱنلَّاِس َل َيعرۡ كرۡ
َ
ِۚ َذٰلَِك ٱدّلِيُن ٱلرَۡقّيُِم َوَلِٰكنَّ أ ِلَلرِۡق ٱللَّ

قُواْ دِيَنُهمرۡ َوَكنُواْ ِش��َيٗعاۖ ُكُّ  ِيَن فَرَّ ِكنَِي ٣١ ِمَن ٱذلَّ رُۡمشرۡ لَٰوةَ َوَل تَُكونُواْ ِمَن ٱل قِيُمواْ ٱلصَّ
َ
َوأ

ِ َجِيٗعا َوَل  َتِصُمواْ ِبَبرِۡل ٱللَّ يرِۡهمرۡ فَرُِحوَن{ ]ال�روم: 30- )3[. وقال: }َوٱعرۡ ِح��زرۡبِۢ بَِما دَلَ
{ ]آل عمران: 03)[. ْۚ قُوا َتَفرَّ

�ق �قمعا لمحب ر ا را
س�ق�ق �ق ا

ب
ء � �قا

ب
� ل�أ ر ا

�ث
أ
ا

إن اإلس�الم دي�ٌن كتاُبه الق�رآن، وبقدر تعظي�م القرآن وإجالل�ه َتْعُظُم ه�ذه األمة وجَيِلُّ 
ر العل�امء أو يعطيهم حقهم، ففي  قدُره�ا، وال ُيَعظُِّم ش�أَن القرآن أو اإلس�الم من ال ُيَقدِّ
احلديث يقول رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ليس منا من مل جُيِلَّ كبرينا ويرحم صغرينا ويعرف لعاملنا 

حقه((. رواه أمحد، واحلاكم يف املستدرك، عن عبادة بن الصامت بإسناد حسن.
ومت�ى تىل املس�لمون ع�ن تعظيم علامء اإلس�الم وإعطائه�م حقهم امل�رشوع وقعوا يف 

الضياع؛ ألن ذلك يؤدي ال حمالة إىل تضييع الدين بسبب اجلهل به وبأحكامه.
ومما تقدم يتضح جليا أن سائر املجتمعات التي يعيش فيها املسلمون وحدهم أو يعيشون 
فيها مع َمْن جتمعهم هبم رابطة الوطن كانت جمتمعات تنعم باألمن والسالم واالستقرار، 
ويس�ود فيها الس�الم والوئام، ومل تؤثر يف التعايش الس�لمي فوارُق الدين، وال النعراُت 

القبلية.
وظل األمر هكذا يف كثري من البلدان خاصة إفريقيا، إىل أن جاءت فرتة االس�تعامر الذي 
مل خي�رج م�ن بلدانن�ا إال بعد أن زرع فيها كاف�ة بذور الفتن التي تفن�ي وال تبقي وال تذر، 
فأصبح�ت ق�رارات قياداتنا مرهونة بقرارات الدول املس�تعِمرة، ومل يتحقق االس�تقالل 
احلقيقي لبلداننا باملعنى الذي يؤدي إىل دوام األمن والسالم واالستقرار، وإرساء دعائم 
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التنمي�ة والتقدم واالزدهار. وبينام كان التخلف يتم�دد يف بعض جمتمعاتنا خالل العقود 
الس�تة املاضية بس�بب سياس�ة املس�تعمر الذي غزا الفضاء. إذا بنا نجد أنفسنا أمام كارثة 
أخ�رى أبطاهلا ج�زء من هذه املجتمعات لك�ن صيغت عقوهلم وأفكاره�م بطريقة تدم 
أه�داف املس�تعمر. فبدأت هذه املجموعة كام هو ُمَش�اَهد اليوم وباس�م اإلس�الم تعيث 
يف األرض فس�ادا، قت�ال وترشيدا، وتدم�ريا، وتكفريا للمجتمع بأسه باس�م اإلصالح، 

وباسم التجديد يف الدين.
أيا السادة احلضور:

إذا أردنا ملجتمعاتنا األمن والسالم واالستقرار والتقدم فال بد من القيام بخطوات جريئة 
تعيد األمور إىل نصاهبا، والعامل كله يعرف أن اإلس�الم دين الس�الم، ويدعو إىل السالم، 
يرَۡطِٰنۚ  ��لرِۡم َكٓافَّٗة َوَل تَتَّبُِعواْ ُخُطَوِٰت ٱلشَّ ُخلُواْ ِف ٱلّسِ ِيَن َءاَمُنواْ ٱدرۡ َها ٱذلَّ يُّ

َ
أ قال تعاىل: }َيٰٓ

بنِٞي{ ]البقرة: 08)[. إِنَُّهۥ لَُكمرۡ َعُدّوٞ مُّ
َتقِيٖم{ ]يونس: 5)[. سرۡ ِدي َمن يََشآُء إَِلٰ ِصَرٰٖط مُّ َلِٰم َوَيهرۡ ُعٓواْ إَِلٰ َدارِ ٱلسَّ ُ يَدرۡ وقال: }َوٱللَّ
كام نذكر أنفسنا -نحن العلامء- بأن قول الرسول الكريم -صلوات اهلل وسالمه عليه- : 
))العل�امء ورث�ة األنبي�اء(( معن�اه أنم ورث�ة األنبي�اء يف الدع�وة إىل اهلل باحل�ق وباحلكمة 

واملوعظ�ة احلس�نة، ويف الصب والتحمل، واجل�د واالجتهاد، واإلخ�الص، والثبات يف 
األمر وقول احلق، والصدق، ويف الرفق والشفقة باخلَْلِق، وعدم التخاذل، وعدم اخلوف 
والطم�ع، ويف العفة والنزاهة، وع�دم اخليانة، بل ويف تبليغ األمان�ة كاملة دون تبديل أو 
حتريف. كام أن االنفالت األمني اخلطري الذي تشهده كثري من املجتمعات اليوم إنام سببه 
الرئيس واملبارش هو ترك أمر العلم والدعوة اإلس�المية لغري املتخصصني من غري رقيب 
أو حس�يب؛ حيث اس�تغل العدوُّ هذه الفرصة ولعب بالعواطف اإلس�المية اجلياشة يف 

شبابنا فانقلب اجلهاد املزعوم ضد األمة اإلسالمية.
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اخلامتة والتوصيات
ونحن إذ نثمن غاليا القرارات اجلريئة التي اتذهتا وزارة األوقاف والش�ئون اإلس�المية 
بجمهوري�ة مرص العربي�ة، مؤخرا بخصوص املحافظة عىل املذاهب اإلس�المية املعروفة 
فيها ومحايتها، ومحاية املجتمع من كل األفكار واملذاهب التي تدعو إىل العنف والتطرف، 
نؤكد أن لكل دولة احلرية املطلقة واحلق الكامل يف املحافظة عىل املذهب -أو املذاهب- 

السائدة فيها، ومحاية مواطنيها من كل عمل أو فكر يكدر السلم واألمن فيها.
ومن هنا، فإنه يرشفنا أن نتقدم إىل هذا املؤمتر اهلام بالتوصيات اآلتية:

)- جي�ب ع�ىل كل دول�ة إس�المية أن حترتم س�يادة الدول اإلس�المية األخ�رى؛ وذلك 
باح�رتام حرية املس�لمني فيها بالعم�ل باملذاهب املقررة عندهم والت�ي عليها مجهور أهل 

السنة واجلامعة.
)- جيب عىل كل دولة إس�المية أن ال تسعى إىل زعزعة أمن واستقرار الدول اإلسالمية 
األخ�رى ع�ن طري�ق فرض مذه�ب متطرف مع�ني جديد ومغاي�ر ملا هو س�ائد يف تلك 
املجتمعات، والتوقف عن تقديم الدعم املادي واللوجستي لرواد وقادة الفكر املتطرف، 

وعدم الدفع هبم إىل تلك البالد مما ير بوحدة األمة اإلسالمية.
3- رضورة التعاون والتنسيق املستمر بني وزارات األوقاف والشئون اإلسالمية وهيئات 
اإلفت�اء، وجممع�ات البحوث الفقهي�ة يف الدول العربية واإلس�المية، يف رصد وتتبع كل 
فكر جديد ينش�أ يف جمتمع باملخالفة ملا عليه أئمة اإلسالم من أهل السنة واجلامعة وإيقافه 

عند حده.
4- إحياء وتفعيل س�نة التواصل بني املؤسس�ات اإلس�المية العريقة التي رضبت أروع 
األمث�ال يف املحافظ�ة ع�ىل الثوابت اإلس�المية، كاألزهر يف م�رص، واحلرمني الرشيفني، 
والقرويني يف املغرب، والزيتونة يف تونس، ويف اليمن، واملراكز العلمية يف اهلند وباكستان، 
والش�ام، وإفريقيا، واملراكز اإلس�المية يف البلقان ومجهوريات االحتاد السوفيتي السابق، 

وغريها من مراكز إشعاع احلضارة اإلسالمية.
5- رضورة االهت�امم بالتكوي�ن العلم�ي الصحيح املس�تمد من اهل�دي النبوي الرشيف 
للذي�ن يامرس�ون اإلفتاء واخلطاب�ة واإلمامة؛ وذلك بتقوي�ة مراكز تعليم ه�ذا النوع من 

التخصص.
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6- رضورة االهت�امم بتعليم امل�رأة والطفل خاصة يف القرى والبوادي؛ حيث تقل فرص 
التعلي�م وينترش الفق�ر، لتحصينهم من األف�كار املتطرفة التي تس�تغل اجلهل والظروف 

االجتامعية السيئة يف بعض البلدان.
7- رضورة االهتامم بوسائل النرش واالتصال احلديثة املتاحة عب اإلنرتنِت وكذا القنوات 
الفضائية، وتكثيف دحض مجيع الش�بهات التي يتش�بث هبا املتطرفون ويغزون هبا عقول 

الشباب لتجنيدهم.
8- جتدي�د الني�ة للعمل من أجل اإلس�الم واحتس�اب األجر عند اهلل تعاىل، واس�تذكار 
م�ا لقي�ه احلبيب املصطف�ى ملسو هيلع هللا ىلص، وصحابته الكرام م�ن أنواع البالء م�ن حصار وترشيد، 
وتعذيب، وتغريب، وطعن بالرماح، ورضب بالس�يوف، واستش�هاد يف س�بيل اهلل، من 
أج�ل املحافظ�ة عىل هذا الدين حتى وصل إلينا صافيا نقي�ا، ومل يكونوا ينتظرون دولة أو 
مؤسسة ُتْغِدق عليهم األموال للقيام بواجب الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة!!!

كام ال يسعنا يف اخلتام إال أن نتوجه بخالص الشكر وفائق التقدير جلمهورية مرص العربية 
الش�قيقة حكومة وش�عبا، ومؤسس�ات دينية عريقة، حلسن االس�تقبال، وكرم الضيافة، 
وهل�ذه اجله�ود املباركة واملتواصلة من أجل رفعة اإلس�الم، والدف�اع عنه يف هذا الظرف 
العصيب، وأن يكلل كل هذه املس�اعي احلميدة واملباركة بالنجاح الباهر. نسأل اهلل العيل 
القدير، أن حيفظ مجهورية مرص العربية وسائر البالد اإلسالمية بام حفظ به الذكر احلكيم، 
وأن حيل فيها األمن واألمان والسالم واالستقرار، وأن يرد كيد أعدائها يف نحورهم وأن 

ينرصها النرص املؤزر. 
وشكرا لكم

والسلم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبراكته

CON الشيخ ادلكتور الرشيف/ إبراهيم صالح احلسيين
رئيس هيئة اإلفتاء واملجلس اإلسليم انليجريي

عضو جملس حكماء املسلمني
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أ.د/ حممد أبو زيد الدينية واألوقاف باجلزائر.

األمري، 
رئيس قطاع املعاهد 

األزهرية

فضيل�ة الدكتور/ حممد حممد ش�لبي، مدير ع�ام اإلدارة 
العامة لألبحاث االجتامعية بدار اإلفتاء املرصية.

الدكتور/ حممد وسام عباس خر
املكتوب�ة  الفت�وى  إدارة  ومدي�ر  الفت�وى   أم�ني 

بدار اإلفتاء املرصية





املوضوع األول:

فقه األقليات ومعايري التطرف يف الفتوى
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﷽�

خطة البحث

املبحث األول:
املطل�ب األول: تعري�ف املصطلح�ات: مصطل�ح األقلية/ نش�أة  مصطل�ح »األقليات 

املسلمة«.
املطلب الثاين: فقه األقليات املسلمة: التعريف/ النشأة/ خصائصه/ مصادره.

املبحث الثاين:
املطلب األول: األسس العامة لفقه األقليات املسلمة.

املطلب الثاين: مقاصد يف فقه األقليات املسلمة.
املبحث الثالث: قواعد يف فقه األقليات املسلمة.

املطلب األول: القواعد وأمهيتها يف فقه األقليات املسلمة.
املطلب الثاين: القواعد يف فقه األقليات ودورها يف رفع احلرج.
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املبحث الرابع: االجتهاد اجلامعي سبيل توحيد األمة وتنظيم أقلياهتا املسلمة.
املطلب األول:   إشكاليات يف جماالت فقه األقليات املسلمة.

املطلب الثاين: بعض املراجع واملصادر املهتمة بفقه األقليات املسلمة.
اخلامتة.

واهلل ويل اتلوفيق،،،
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���اَذهُب���ا امَل��َق��اِص��ُد وال���ُف���ُروُعُع��ُق��وُد امُل��س��ِل��م��نَي ب���َداِر َغ��رٍب جَتَ
َط���وًرا جَيُ���وُر  الَفِقيه  ُيِضيُعوِم���ي���َزاُن  أو  َف��ُي��ْف��ِرُط  َط���َرٍف  إىل 
واْن��ِح��َص��اٌر ِضيُق  اجلُ��ْزِئ��يِّ  َوِس��ي��ُعَفِفي  ُم��نْ��َف��َس��ٌح   ِّ ال��ُك��يلِّ ويف 
ُس��ُط��وُعوُن���وُر احلَ���قِّ َم��ْص��َل��َح��ٌة ُت���واَزى َل��ه  ال��نُّ��ُص��وِص  بُِجزئي 
ُيطِيُعَم����آالُت األُُم�����وِر هَلَ���ا اع��تِ��َب��اٌر َق��ْد  ورِة  ُ ال����رَّ وَح��اِج��يُّ 
هِب���َذا وَذا  ب����َذاَك  ه���َذا  الَبِديُعَف����ِزْن  َمنَْهُجك  الَقيِس  يف  َيُكْن 
َف��َدْع��ه أم���ًرا  َت��ْس��َت��طِ��ْع  مَلْ  َت��ْس��َت��طِ��ي��ُع«»فِ���إْن  َم���ا  إىل  وَج�����اوزه 

)اإلمام املجدد الشيخ العالمة/ عبد اهلل بن بيه(
»... فمهام جتّدد العرف اعتبه، ومهام س�قط أس�قطه، وال جتمد عىل املس�طور يف الكتب 
ط�ول عمرك. إذا جاء رجل من غري أهل إقليمك يس�تفتيك، ف�ال جتره عىل عرف بلدك، 
واس�أله ع�ن ع�رف بل�ده، وأفته ب�ه دون عرف بل�دك، واملق�رر يف كتبك فه�ذا هو احلق 
الواضح، واجلمود عىل املنقوالت أبًدا ضالل يف الدين، وجهل بمقاصد علامء املس�لمني 

والسلف املاضني...«.
)اإلمام القرايف(
»... م�ن أفت�ى الن�اس بمج�رد املنق�ول يف الكتب ع�ىل اخت�الف عرفه�م، وعوائدهم، 
وأزمنتهم، وأمكنتهم، وأحواهلم، وقرائن أحواهلم، فقد ضّل وأضّل، وكانت جنايته عىل 
الدين أعظم من جناية من طّبب الناس كلهم عىل اختالف بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم 
وطبائعهم بام يف كتاب من كتب الطب عىل أبدانم، بل هذا الطبيب اجلاهل، وهذا املفتي 

اجلاهل أرّض عىل أديان الناس، وأبدانم، واهلل املستعان...«.
)اإلمام ابن قيم اجلوزيَّة(
»... ما برح أولو الفتوى يفتون، فيحّل هذا، وحيّرم هذا، فال يرى املحّرم أّن املحّلل هلك 

لتحليله، وال يرى املحّلل أّن املحّرم هلك لتحريمه...«.
)اإلمام حييى بن سعيد(
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فقه األقليات املسلمة بني االجتهاد النظري والواقع العملي

�ق لمصطلحا  ا
ب

�قعر�ق�

مصطلح »األقلية«:
عندم�ا نتط�رق إىل كلمة أو مصطل�ح »األقلية« يتب�ادر إلينا مبارشة الكلم�ة أو املصطلح 
املتض�اد أو النقي�ض، فتأيت كلمة » األغلبية« أو مصطل�ح »الكثرة« مبارشة؛ لفهم مدلول 
ال�كالم ع�ن األقلية مطلًقا، لك�ن الكلمة أو املصطل�ح قد يأخذ عدة تفاس�ري ومعاين بل 
ووظائ�ف -ك�ام يق�ول عل�امء اللغة- خمتلف�ة ت�ارة، ومتباينة ت�ارة أخرى، ل�ذا فكلمة أو 

مصطلح »األقلية« تتلف معانيه حسب التداول ووظائفه.
مفهوم األقلية يف القرآن:

إذا كان�ت »األقلية« تش�عر »بالضي�ق« و»التضييق« وعدم وضوح املس�تقبل، فإن القرآن 
الكريم عندما يتناول مصطلح »األقلية« يعطيه بعًدا رساليًّا مرتبًطا بمدى إقدامه عىل خط 
التدين  ممارس�ًة وفهاًم وس�لوًكا وحاال؛ ليتجسد يف الفئة الناجية من النار واملبرشة بالنرص 
يف الدنيا، واجلنة يف اآلخرة. }َكم ّمِن فَِئةٖ قَلِيلٍَة َغلََبترۡ فَِئٗة َكثَِيةَۢ بِإِذرِۡن ٱلل{))(. بل 
رك�ز القرآن الكريم عىل رجل واحد هو س�يدنا إبراهيم -عليه الس�الم- عندما أنزل اهلل 
علي�ه الوح�ي، وأمره بتخليص أمته من عبادة الطواغيت إىل عبادة إله واحد، وهو وحده 
ٗة{))(، فقرن تعاىل  مَّ

ُ
ومستعينًا بقدرة اهلل سبحانه وتعاىل، فقال تعاىل: }إِنَّ إِبرَۡرٰهِيَم َكَن أ

عم�ل إبراهي�م -عليه الس�الم- بعمل وجهد أم�ة كاملة. والرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ))جتدون 
الناس كإبل مائة، ال جيد الرجل فيها راحلة(()3(، ويف املقابل جتد تعامل القرآن الكريم مع 
املفه�وم املتض�اد لألقلية -وهو األكثرية عدًدا- بدعوة املس�لمني إىل احلذر من االنخداع 
بمظاهر القوة وعىل رأس�ها العدد والكثرة القائمة عىل غري نج يف احلياة، وهيأ لإلنس�ان 
اليابس�ة دون البحار واملحيط�ات )وهي متثل ثلث األرباع من الك�رة األرضية(؛ ليعيش 

))( البقرة: 49).
))( النحل: )).

)3( رواه مسلم عن ابن عمر.
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فيه�ا ويتوال�د، فه�دى البعض من الن�اس، وضلت أنف�س طريقها فاخت�ارت -طوًعا- 
مس�الك ومناه�ج ما أتى اهلل هبا من س�لطان. وجعل درجة اإليامن بعد درجة اإلس�الم؛ 
ليجته�د املؤمنون داخل دائرة جمتمع املس�لمني أكثر، بل ليصطف�ي احلق تعاىل رجااًل من 

املؤمنني؛ ألنم أصدقوا القول، وصدقوا اهلل، فكان وعده تعاىل هلم باجلنة.
 ،)((}ِۚ ۡرِض يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل ٱللَّ

َ َثَ َمن ِف ٱلرۡ كرۡ
َ
ويأيت التحذير واضًحا }ِإَون تُِطعرۡ أ

فيذم القرآن األكثرية القائمة عىل الضياع، وحيذر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص املسلمني من الذل، فيقول: 
))يوشك األمم أن تداعى عليكم كام تداعى األكلة إىل قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن 

يومئ�ذ؟ فقال: بل أنتم يومئذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء الس�يل، ولينزعن اهلل من صدور 
عدوكم املهابة لكم، وليقذفن يف قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رس�ول اهلل، وما الوهن؟ 

قال: حب الدنيا وكراهية املوت((.
فتفرد اإلسالم بمعيار خيالف فيها مجيع األنظمة القديمة واحلديثة، والتي تقوم يف نظرياهتا 

فقط عىل مقاييس العدد واألكثرية، فالنوعية أساس كل بناء حضاري.
مفهوم األقلية يف األعراف الدولية احلديثة:

أخ�ذت كلمة األقلية حظها -وال تزال- يف مجي�ع املعاهد الدولية واملحلية بل والقطرية، 
لتحميه�ا من االنق�راض وحتقيق مظاهر وجودها، فال تكاد تل�و كل االتفاقيات الثنائية 
بني البلدان -خصوًصا بني الشامل واجلنوب- من قضية األقليات لتحمي كل بلد مصدر 
للهجرة من رعاياه األقلية يف هذا البلد املضيف. فظهرت عدة مؤسسات نوعية لألقليات 
انطالًق�ا من القواعد املش�رتكة هلذه الطائفة -األقلية- من حي�ث خصوصياهتا: العرقية، 
القومية، اللغوية، الدينية أو املذهبية، السياسية أو االجتامعية أو اللوبية أو الفكرية أو …
فجاءت محاية األقليات يف املواثيق الدولية وعىل رأس�ها اخلاصة بحقوق اإلنسان، فاملادة 
الثانية من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تنص عىل أنه »لكل إنسان حق التمتع بجميع 
احلق�وق واحلري�ات املذكورة يف هذا اإلع�الن دونام متييز من أي نوع، ال س�يام التمييز يف 
العنرص أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياس�يًّا أو غري س�يايس أو األصل 
الوطن�ي أو االجتامع�ي أو الثروة أو املول�د أو أي وضع آخر. وفض�ال عن ذلك ال جيوز 

))( األنعام: 6)).
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التمييز عىل أس�اس الوضع الس�يايس أو القانوين أو الدويل للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي 
إليه الشخص؛ سواء كان مستقال أو موضوًعا حتت الوصاية أم غري متمتع باحلكم الذايت 
أم خاضًعا ألي قيد آخر عىل سيادته، فاملواد التي تؤمن لألقليات حياة مثلها مثل األغلبية 

كثرية، فمن احلقوق املوكولة لكل إنسان:
). احلق يف احلصول عىل اجلنس�ية، وال جيوز حرمان أي ش�خص من جنسيته، ومن حقه 

يف تغيري جنسيته )املادة 0)(.
). احل�ق يف ال�زواج وتكوي�ن أسة، ودون أي قيد يرجع إىل العرق أو الدين أو اجلنس�ية 

)املادة 6)(.
3. حق التملك )املادة 7)(.
4. حق العقيدة )املادة 8)(.

5. حق الرأي والتعبري )املادة 9)(.
6. حق االشرتاك يف االجتامعات واجلمعيات السلمية.

7. احلق يف الضامن االجتامعي )املادة ))(.
8. احلق يف العمل وحرية اختيار العمل الذي يناسبه )املادة 3)(.

9. حق امللكية الفكرية )املادة 7)(.
0). احلق يف التعليم.

إىل غ�ري ذلك من النصوص التي تكرس مبدأ املس�اواة، واحلق يف عيش مناس�ب وحرية 
ممارسة الشعائر التعبدية، والوقوف ضد مجيع ألوان التمييز العنرصي فكانت إصدارات 

منها:
). إعالن األمم املتحدة للقضاء عىل مجيع أش�كال التمييز العنرصي، القرار رقم 904) 

)80)( سنة  963)م ثم 965)م.
). االتفاقي�ة الدولي�ة لقمع جريمة التميي�ز العنرصي واملعاقبة عليه�ا، قرار رقم 3068 

)80)( سنة 973)م.
3. اتفاقية منع التمييز يف جمال التعليم – املؤمتر العام لليونسكو يف ديسمب 960)م.

4. اتفاقية منع التمييز يف جمال التوظيف واملهنة. املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يونيو 
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985)م.
5. االتفاقية اخلاصة بالقضاء عىل أشكال التمييز ضد املرأة. اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

يف ديسمب 979).
6. االتفاقي�ة اخلاص�ة باملس�اواة يف األجور، املؤمت�ر العام ملنظمة العم�ل الدولية يف يونيو 

.(95(
7. إعالن بشأن العنرصية والتمييز العنرصي. املؤمتر العام لليونسكو نوفمب 978).

8. إعالن بش�أن القضاء عىل مجيع أش�كال التعصب والتمييز القائم عىل أساس الدين أو 
املعتقد.

9. إعالن بش�أن املبادئ األساس�ية اخلاصة باس�تخدام وس�ائل اإلعالم يف دعم الس�الم 
والتفاهم. وتقرير حقوق اإلنسان ومكافحة العنرصية. املؤمتر العام لليونسكو يف نوفمب 

978)م))(. 
2- كيفية نشأة مصطلح »األقليات املسلمة«. 

2-1 - مصطلح األقليات:
مل�ا ضعف�ت الدولة اإلس�المية، وفقدت نفوذه�ا بدأ ه�ذا املصطلح بالظه�ور، مما يؤكد 
القول بأن مصطلح األقليات ليس مصطلًحا إس�الميًّا، وإنام هو مصطلح س�يايس جديد 

بدأ ظهوره واستعامله بشكل كبري يف بداية العهد االستعامري احلديث. 
وقد وردت عدة تعريفات هلذا املصطلح، منها: 

)- األقلي�ة: جمموع�ة من س�كان ُقْط�ٍر أو إقليٍم أو دولة م�ا، تالف األغلبي�ة يف االنتامء 
العرقي أو اللغوي أو الديني، دون أن يعني ذلك بالرورة موقًفا سياسيًّا متميًزا))(.

)- وه�ي يف العرف الدويل: فئات من رعاي�ا دولة من الدول تنتمي من حيث اجلنس أو 
اللغة أو الدين إىل غري ما تنتمي إليه أغلبية رعاياها.

وم�ن ثم يمكن القول: إن األقلية اإلس�المية هي كل جمموع�ة برشية تعيش بني جمموعة 

))( د. جعفر عيل عبد السالم مؤمتر األقليات اإلسالمية بأوروبا باريس – يونسكو ))- 3) يناير )00)م.
))( عبد الوهاب الكيايل، موس�وعة السياس�ة ص44)، الطبعة األوىل، املؤسس�ة العربية للدراس�ات والنرش - بريوت 

987)م.
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أكب منها، وتتلف عنها يف كونا تنتمي إىل اإلسالم، وحتاول بكل جهدها احلفاظ عليه.
2-2- كيفية نشأة األقليات املسلمة: 

مل يكن ملصطلح األقليات وجود عند املسلمني؛ ألن اإلسالم ال يعرتف بالتجزئة اجلغرافية 
ب�ني ال�دول التي كانت الس�بب الرئي�يس يف ظهور األقلي�ات يف املجتمعات اإلس�المية 

وغريها من املجتمعات. 
وإن كان املس�لمون فعال قد شكلوا أقلية يف بداية العهد اإلسالمي األول يف مكة املكرمة 
عندما كانوا مضطهدين من قبل كفار قريش، فهذا يش�به إىل حد كبري األقليات املس�لمة 

اليوم؛ حيث نشأت األقليات املسلمة يف العرص احلايل بواحدة من الطرق التالية: 
أ- اعتن�اق اإلس�الم: فإن�ه من املمك�ن أن تش�كل األقلية املس�لمة يف أي بقع�ة من بقاع 
األرض إذا اعتنق بعض أهلها اإلسالم، كحال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمني الذين أسلموا يف 

بداية الدعوة اإلسالمية وسط جمتمع مكة املرشك.
ب- هج�رة بع�ض املس�لمني إىل أرض غ�ري مس�لمة، وه�ذه اهلجرة قد تكون ألس�باب 
سياس�ية أو اقتصادية أو اجتامعية، كام هو احلال اليوم يف تكون األقليات املسلمة يف أوربا 

وأمريكا وغريها. 
ج��- احت�الل أرض املس�لمني، فقد حي�دث أن حتتل أرض إس�المية من قب�ل دولة غري 
إس�المية، فتح�اول الدول�ة املحتل�ة بط�رق خمتلف�ة ط�رد س�كان األرض األصليني، أو 
أن يندم�ج هؤالء املس�لمون مع س�كان البل�د املحتل، ك�ام ح�دث يف رشق أوربا واهلند 

وتركستان الرشقية. 
د- ويمكن أحياًنا أن تتكون األقلية اإلسالمية من أكثر من طريق واحد، كأن تتكون عن 

طريق اهلجرة واعتناق اإلسالم.
وال بد من اإلش�ارة هنا إىل أنه إذا كانت األقلية اإلس�المية متمس�كة باإلسالم والعقيدة 
اإلس�المية متامس�كة متحدة في�ام بينها فال بد -ب�إذن اهلل- أن تصبح ه�ي األكثرية ببكة 
اإلس�الم وتعاليم�ه، ويصب�ح البل�د بكامل�ه بل�ًدا إس�الميًّا، وه�ذا ما ح�دث بالفعل يف 

أندونيسيا وماليزيا.
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2-3- أبرز خصائص األقليات: 
)- إن األقليات املس�لمة حتاول أن تنظم نفس�ها يف مؤسس�ات خمتلفة؛ لكي تس�تطيع أن 
تتص�دى للمخاطر التي هتددها، وحتاول القضاء عىل اإلس�الم الذي هو قلبها، والضامن 
الوحيد لبقائها، واس�تقالهلا الش�خيص والثقايف واالجتامعي، وهذه اخلاصية تشرتك فيها 

مجيع األقليات اإلسالمية. 
)- إنا جمموعة اجتامعية حمكومة، وأفرادها يعانون من التمييز والتفرقة واالحتقار. 

3- إن أعضاء األقلية يتمتعون بصفات طبيعية وثقافية خاصة، غالًبا ما تعتبها األكثرية 
صفات منحطة.

4- العضوية يف جمموعة األقليات ليس�ت يف الغالب اختيارية؛ حيث إن الش�خص يولد 
فيها. 

5- أفراد األقليات يف الغالب يتزوجون من بعضهم بعًضا. 
أما بالنس�بة ملشكالهتم فس�نعرض ملش�كالت كل أقلية عند احلديث عنها؛ حيث تتلف 

مشكالهتم من منطقة إىل أخرى. 
3- تعريف الفقه: 

هو الفهم مطلًقا، واصطالحا هو: »العلم باألحكام الرشعية العملية املكتسب من أدلتها 
التفصيلية«. وهو س�بيل بلوغ اخلري وحتقق اهل�دى: ))من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف الدين(( 

حديث رشيف.
إذا كان االجتهاد الفقهي: هو استنباط األحكام الرشعية من أدلتها التفصيلية يف الكتاب 
والس�نة يف ض�وء مراتب احلكم الرشع�ي، بالكيفية املعروفة عند أه�ل االختصاص، مع 
رضورة إع�ادة النظ�ر يف ال�رشوط التي وضعت ألهلي�ة االجتهاد، يف ضوء م�ا توفر من 
تقني�ات ومعلوم�ات ووس�ائل حفظ واس�رتجاع))(، فإن فق�ه األقليات املس�لمة هو فقه 
نوع�ي يراعي ارتب�اط احلكم الرشعي بظ�روف اجلامعة، وباملكان ال�ذي تعيش فيه، فهو 
فق�ه مجاعة حمصورة هلا ظروف خاصة يصلح هلا م�ا ال يصلح لغريها. وحيتاج متناوله إىل 
ثقاف�ة يف بع�ض العلوم االجتامعية عام�ة، وعلم االجتامع واالقتصاد والعلوم السياس�ية 

))( االجتهاد اجلامعي: تقديم: عمر عبيد حسنة ص9).
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والعالقات الدولية خاصة))(. أو تتم االستعانة بمن هو أهل اخلبة واالختصاص يف كل 
جمال يقدمون لإلنس�ان املجتهد -أو اجلهة املعنية باالجتهاد- خالصة معارفهم، فام عليه 
إال أن يتمت�ع بأهلي�ة النظر الرشعي، ويتعامل مع هذه املعطي�ات، للوصول إىل ما يغلب 

عىل الظن أنه حكم إسالمي يف القضية.
فق�ه األقلي�ات املس�لمة جزء من الفق�ه العام لألمة اإلس�المية تكم�ن خصوصيته يف أنه 
جمموع�ة أح�كام وأقضي�ة فقهية خاصة وحم�ددة يف إط�ار اجتهاد فقهي ع�ام، يعمل عىل 
التأطري الرشعي لواقع األقليات املسلمة؛ أفراد ومجاعات خمتلفة، فام ينتجه الفقه والفقهاء 

يسري متفاعال ومتالئاًم مع ما ينتجه الواقع من نوازل وتطورات.
معن�ى ه�ذا أن هن�اك ظروًفا مكانية أدت إىل نش�وء ح�االت اضطرارية تلج�ئ املفتي إىل 
اإلفت�اء بام خيال�ف فتاوى املفتني يف أماكن تكون الغلبة والس�لطان فيها للمس�لمني، وال 

شك أن لالستضعاف فقًها ال بد أن خيتلف عن فقه التمكني))(.
أم�ا إضاف�ة الفق�ه إىل األقلي�ات فه�ي من ن�وع اإلضاف�ات التي ي�راد هبا متيي�ز املضاف 
وتصيصه، وهي من نوع اإلضافة شبه املحضة، فقد ذكر ابن مالك يف األلفية نوعني من 

اإلضافة؛ مها: اإلضافة اللفظية واإلضافة املعنوية وهي اإلضافة املحضة. 
وهذه منها ألن املضاف إليه خيصص األول أو يعرفه، قال ابن مالك: 

ال َأوَّ واْخ��ُص��ص  َتال..............  ��ذي  ب��الَّ التَّْعِريَف  َأْع��طِ��ه  أو 

وأشار إىل هذه اإلضافة بقوله بعد أبيات:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��ْه. وتِ���ْل���َك حمْ���َض���ٌة وَم��ْع��نَ��ِويَّ

واملطلوب هنا أن نبني أن إضافة الفقه لألقليات ال تعني إنشاء فقه خارج الفقه اإلسالمي 
وأدلت�ه املعروفة، وإنام تعني أن هذه الفئة هلا أحكام خاصة هبا؛ نظًرا لظروف الرورات 
واحلاجي�ات ك�ام يقول فقه الس�فر أو فقه النس�اء، وس�يتضح ذلك أثناء نرشن�ا لطي هذا 

املوضوع، وبسطنا لبساطه وال مشاحة يف االصطالح كام يقول العلامء)3(.

))( مدخل إىل فقه األقليات: إسالمية املعرفة، العدد 9)، ص))، د. طه جابر العلواين.
))( فقه األقليات تأصيل وتوجيه: الدكتور حممد أمحد لوح ص4.

)3( صناعة الفتوى وفقه األقليات: الشيخ العالمة/ عبد اهلل بن بيه ص9).
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ولق�د نظم الش�يخ العالمة/ عب�د اهلل بن بيه أبياًت�ا يف إح�دى دورات املجلس األورويب 
للبحوث واإلفتاء عندما كان  املجلس يناقش موضوع تأصيل فقه األقليات املسلمة))(: 

���اَذهُب���ا امَل��َق��اِص��ُد وال���ُف���ُروُعُع��ُق��وُد امُل��س��ِل��م��نَي ب���َداِر َغ��رٍب جَتَ
َط���وًرا جَيُ���وُر  الَفِقيه  ُيِضيُعوِم���ي���َزاُن  أو  َف��ُي��ْف��ِرُط  َط���َرٍف  إىل 
واْن��ِح��َص��اٌر ِضيُق  اجلُ��ْزِئ��يِّ  َوِس��ي��ُعَفِفي  ُم��نْ��َف��َس��ٌح   ِّ ال��ُك��يلِّ ويف 
ُس��ُط��وُعوُن���وُر احلَ���قِّ َم��ْص��َل��َح��ٌة ُت���واَزى َل��ه  ال��نُّ��ُص��وِص  بُِجزئي 
ُيطِيُعَم����آالُت األُُم�����وِر هَلَ���ا اع��تِ��َب��اٌر َق��ْد  ورِة  ُ ال����رَّ وَح��اِج��يُّ 
هِب���َذا وَذا  ب����َذاَك  ه���َذا  الَبِديُعَف����ِزْن  َمنَْهُجك  الَقيِس  يف  َيُكْن 
َف��َدْع��ه أم���ًرا  َت��ْس��َت��طِ��ْع  مَلْ  َت��ْس��َت��طِ��ي��ُع«»فِ���إْن  َم���ا  إىل  وَج�����اوزه 

فمث�ل الفقه والواقع كمثل احلبل املضفور، تكون�ه خصلتان تلتف إحدامها عىل األخرى 
م�ن أوله إىل آخره. فإذا التف الواقع بمش�اكله ونوازله ومطالبه واستفس�ارته عىل الفقه، 
والتف الفقه باجتهاداته: فتاويه وتوجيهاته عىل الواقع، كانت احلياة تس�ري س�رًيا مفتوال 
يعطيه�ا متانة وق�وة، ولو كان الفقه بعيًدا ع�ن الواقع فقدت الضف�رية ضفرها، وفقدت 

بذلك قوهتا ومتانتها))(.
وتفقد بذلك األقليات املسلمة املعيار الذي من خالله تنظم حياة أفرادها املادية، وحتافظ 
م�ن خ�الل ذلك عىل هويته�ا احلضاري�ة، وتف�رض يف حميطها خصوصيات ش�خصيتها 

الثقافية.
وعن جدلية تأثري الواقع عىل الفكر، وتأثري الفكر عىل الواقع جتد برهنتها عب تاريخ الفقه 
اإلس�المي، فالفقه أوال إنام ينمو بنمو الواقع ويتطور بتطوره، مثلام أنه ينكمش بانكامشه 
ويركد بركوده. بل إن الواقع إذا كان جامًدا راكًدا ال حيتاج أصال إىل فقهاء جمتهدين، بل 

بكيفية بعض من الكتب، وبعض ممن يرشحون ما يف الكتب ملن ال حيسنون قراءهتا.
أم�ا الفقه احلق، واالجتهاد الفقهي، فمام حيتاج إليه�ام يف حياة متحركة متطورة متجددة، 

))( صناعة الفتوى وفقه األقليات: الشيخ العالمة/ عبد اهلل بن بيه ص9).
))( االجتهاد النص، الواقع، املصلحة )ص60- )6(، د. أمحد الريسوين.
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حياة تثري اإلشكاالت وتلد املستجدات خصوًصا الفقه والفقهاء أمام التحديات))(.
خصوًصا وأن األمة اإلسالمية تعيش اليوم مرحلة من أصعب مراحل حياة البرشية، فها 
هو النظام الدويل اجلديد يفرض عليها خيارات سياس�ية وعس�كرية ال خيار هلا فيه، وها 
هي العوملة جتعل من العامل اإلسالمي سوًقا تابًعا لإلدارة املركزية االقتصادية بدون سياج 

وقائي يضمن له احلياة والبقاء يف الفضاء احلضاري املعارص.
ب�ل هي مؤامرة عىل كل أدوات املناعة الثقافي�ة واحلضارية لألمة، وال حل هلذه األمة إال 
إذا أخذ علامؤها بأس�باب التق�دم، ولقد المس هذه احلقيقة ونبه عليه�ا الفقيه الواقعي، 
ومؤرخ الفقه اإلسالمي، األستاذ حممد احلجوي الثعالبي )ت: 376)ه�( بقوله: ويظهر 
يل أن ن�ذرة املجتهدي�ن أو عدمه�م  ه�و من الفتور ال�ذي أصاب عموم األم�ة يف العلوم 
وغريها. فإذا اس�تيقظت من س�باهتا، وانجىل عنها كابوس اخلمول، وتقدمت يف مظاهر 

حياهتا بزوا فطاحل علامء الدنيا، فيظهر املجتهدون))(.
وعن التش�ديد لواقعية الفقه اإلس�المي، يذه�ب الدكتور املقاصدي أمحد الريس�وين إىل 
أن االجته�اد الفقه�ي احلق هو الذي يقع يف خضم الواقع، وهو الذي يتعامل مع الواقع، 
ويأخ�ذ من�ه ويعطيه، وهذا يعني –فيام يعني�ه- أن يكون للفقه أثر ومكانة يف الواقع، فام مل 
يس�ع ومل ينجح أهل الفقه يف أن جيعلوا لفقههم مكانة وأثًرا يف الواقع الذي جيتهدون فيه 

وله، فلن يبقى الجتهادهم معنى وقيمة، وشيًئا فشيًئا سيتجه نحو االنعزال واملوت)3(.
وِ 

َ
ِن أ مرۡ

َ ٞر ّمَِن ٱلرۡ مرۡ
َ
وهلذا نبه القرآن الكريم عىل هذه الواقعية يف قوله تعاىل : }ِإَوَذا َجآَءُهمرۡ أ

َتۢنبُِطونَُهۥ  ِيَن يَسرۡ رِ ِمنرُۡهمرۡ لََعلَِمُه ٱذلَّ مرۡ
َ ْوِل ٱلرۡ

ُ
وهُ إَِل ٱلرَُّسوِل ِإَوَلٰٓ أ َذاُعواْ بِهۦِۖ َولَورۡ َردُّ

َ
َورِۡف أ ٱلرۡ

��ررِۡث{)5(. ويف  ُكَماِن ِف ٱلرَۡ ۗ{)4(، وقول�ه س�بحانه: }َوَداوُۥَد وَُس��لَيرَۡمَٰن إِذرۡ يَرۡ ِمنرُۡه��مرۡ
قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: ))إذا حك�م احلاك�م فاجتهد فأص�اب...(( ومعن�ى ذلك أن االجته�اد الفقهي 
مق�رون بالوقائ�ع والن�وازل، والتوجيه النب�وي للحاكم الذي ي�امرس حكمه عىل أرض 

))( االجتهاد النص، الواقع، املصلحة )ص 60- )6(، د. أمحد الريسوين.
))( الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ج )/ 460، حممد احلجوي الثعالبي.

)3( االجتهاد: النص، الواقع، املصلحة، ص)6، د. أمحد الريسوين.
)4( النساء: اآلية 83.

)5( األنبياء: اآلية 78.
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الواقع أن جيتهد وله اجلزاء يف اإلصابة، وحتى يف اخلطأ فله جزاء االجتهاد))(.
 ل�ذا وج�ب التنبيه إىل أن فق�ه األقليات ليس مرادًفا لفقه الرتخ�ص، وإنام هو يراعي كال 
من فقه املقاصد، وفقه الواقع، وفقه املوازنات، وفقه األولويات، فضال عن فقه املآالت، 
وال يعني بحال من األحوال التنازل عن الثوابت التي وضعها اإلسالم، وتعارفت عليها 

األمة))(.
ب�ل إن خصوصيت�ه أنه فقه الن�وازل؛ والنوازل هي: الواقعات واملس�ائل املس�تجدة التي 
تن�زل بالع�امل الفقيه، فيس�تخرج هلا حك�اًم رشعيًّا. كام تس�مى ب��: األح�كام، والفتاوى، 

والعمليات، واألجوبة.
ويلف�ت الدكتور طه جابر العلواين النظ�ر إىل أن »فقه األقليات« ينبغي أال يقصد به »فقه 
الفروع«، بل جيب أن يعنى به »الفقه باملعنى العام الذي يشمل كل جوانب الرشع اعتقاًدا 
وعم�ال باملعنى الذي قصده النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف قول�ه: ))من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف الدين(()3(، 

أو الفقه األكب كام دعاه اإلمام أبو حنيفة -رمحه اهلل-)4(.
 وكام أن فقه األقليات جتتمع فيه الفروع واألصول، فكذلك هو »فقه نوعي يراعي ارتباط 
احلك�م الرشعي بظروف اجلامعة، وبامل�كان الذي تعيش فيه، فهو فقه مجاعة حمصورة، هلا 

ظروف خاصة يصلح هلا ما ال يصلح لغريها.
أم�ا الدكتور عجيل النش�مي فهو يعتب مصطلح األقلي�ات غري دقيق، وال يعكس حقيقة 
عق�د املواطنة املحصور بني الفرد والدول�ة يف تلك الدول العلامنية. ويرى أنه كان األوىل 
اس�تخدام مصطل�ح )فقه التعايش( أو ما ش�ابه)5(. وقال بقريب من ه�ذا الرأي آخرون؛ 
حي�ث ذهب�وا إىل أن جتاوز فق�ه األقليات إىل فقه املواطنة أم�ر رضوري)6(،  وعىل العموم 

يمكن أن يقال يف هذا املوضع أن ال مشاحة يف االصطالح.

))( انظر حديث معاذ املشهور.
))( فقه األقليات تأصيل و توجيه: الدكتور حممد أمحد لوح ص 4.

)3( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم.
)4( نظرات تأسيسية يف فقه األقليات، الدكتور طه جابر العلواين، ص0).

)5( تعلي�ق عىل بحث "مدخل إىل أصول وفقه األقليات-  للعلواين". الدكتور عجيل جاس�م النش�مي، اجتامع املجلس 
األورويب لإلفتاء والبحوث. يف الفرتة من 0) – 4)  مجادى اآلخرة 5)4)ه�.
)6( جدل التأصيل واملعارصة يف الفكر اإلسالمي، حممد املستريي، ص4)).
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ففق�ه األقلي�ات إذن هو مصطل�ح حديث مل يكن معروًف�ا يف القديم، وقد نش�أ يف القرن 
امل�ايض وتأكد يف مطل�ع القرن اخلامس عرش اهلجري مع قيام اهليئات اإلس�المية املهتمة 

بأوضاع اجلاليات املسلمة واملجتمعات املسلمة يف بالد الغرب.
وإضافة الفقه لألقليات ال تعني إنش�اء فقه خارج الفقه اإلس�المي وأدلته املعروفة، وإنام 
تعن�ي أن هذه الفئة هلا أحكام خاصة هبا نظ�ًرا لظروف الرورات واحلاجيات كام يقول 

فقه السفر أو فقه النساء ونحو ذلك.
4- مصادر فقه األقليات املسلمة:

وفق�ه األقليات))(  كس�ائر فروع الفقه يرجع إىل مصدري الرشيعة: الكتاب والس�نة، إال 
أن�ه عند التفصي�ل يرجع أوال إىل كلي�ات الرشيعة القاضية برفع احل�رج، وتنزيل أحكام 
احلاج�ات ع�ىل أحكام ال�رورات، واعتب�ار عموم البل�وى يف العب�ادات واملعامالت، 
وتنزيل حكم تغري املكان عىل حكم تغري الزمان، ودرء املفاسد وارتكاب أخف الررين 
وأضع�ف الرشي�ن، مما يس�ميه البعض فق�ه املوازنات واملصال�ح املعتبة واملرس�لة دون 
امللغ�اة. )ف�إن الرشيعة مبناها وأساس�ها عىل احلكم ومصالح العب�اد يف املعاش واملعاد(؛  
كام يقول ابن القيم يف إعالم املوقعني، وهي كليات ش�هدت الرشيعة باعتبار جنس�ها فيام 

ال حيرص وال حيىص من النصوص.
وال ش�ك أن مصادر فقه األقليات املس�لمة))( ال يكاد أن خيرج عن نج الس�لف الصالح 
ممن عرضت عليهم النوازل الفقهية؛ حيث كانوا يفزعون إىل املصادر األصيلة املتفق عىل 

حجيتها )القرآن والسنة واإلمجاع والقياس(.
ث�م كان�وا يعتم�دون عىل كث�ري من املص�ادر األخ�رى؛ س�واء أكانت من كت�ب احلديث 
بمختل�ف علومه أم يمك�ن اإلفتاء بإمام املذهب املتبع يف املنطق�ة خصوًصا، أم من كتب 
الفقه املقارن عموًما، أم من كتب اللغة واألصول، أم التاريخ أم غريها. ومل يلتزم املفتون 
ذك�ر املصدر يف كل مس�ألة أفتوا هبا، وإنام يذكرون�ا -أحياًنا- لدعم اجتاههم يف الفتوى، 

أو إلحالة املستفتي عليها للتثبت، أو ملزيد من التوسع يف فهم اجلواب.

))( رقم الفتوى: 660)7 ، التصنيف: مصادر الفقه اإلسالمي.
))( نامذج من جهود فقهاء املالكية املغاربة يف تدوين النوازل الفقهية، د. مبارك جزاء احلريب- بترصف.
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وعىل سبيل املثال: نجد أن البن رشد يف فتاويه كامًّ هائاًل من املصادر املتنوعة - باإلضافة 
إىل الكت�اب والس�نة - فنجد مثاًل: املدونة لس�حنون، والعتبية للعتب�ي، وخمترص ابن عبد 
احلك�م، والواضح�ة البن حبي�ب، واملوازية البن املواز، واإلجياز يف الناس�خ واملنس�وخ 

ملكي بن أيب طالب، واإلعالم يف نوازل األحكام البن سهل.
ومن مصادر البزيل يف فتاويه: املدونة، واملوازية، والعتبية، ورسالة ابن أيب زيد القريواين، 
وكب�ار كتب�ه: كالنوادر، والزي�ادات، وهتذي�ب الباذعي، ومؤلفات اب�ن احلاجب وغري 

ذلك.
وم�ن مصادر التس�ويل: فتاوى ابن رش�د، والتلق�ني للقايض عبد الوهاب، واملس�تصفى 
للغزايل، وتبرصة احلكام البن فرحون، وأحكام القرآن البن العريب، وتفس�ري ابن عطية، 

والكشاف للزخمرشي.
لمسلم�ق �ق ا ل�قا

ق
�

ل�أ �ق� ا م�ق ل�ب لعا سس ا
ل�أ ا

إن االجتهاد الفقهي –عموًما- رشع وفاء بحاجات األمم ومصالح الشعوب واجلامعات، 
ويف قدرته عىل مسايرة التطور اإلنساين، ومالحقة التقدم العلمي، ومحاية مصالح الناس 
أف�راد أو مجاع�ات، ك�ام يتميز ه�ذا الفقه بمنه�ج فري�د يف املوازنة بني املصالح واملفاس�د 
وتقدي�م األوىل منه�ا بالرعاي�ة وف�ق ضوابط دقيق�ة اس�تنبطها املجته�دون من نصوص 

الرشيعة اإلسالمية بطريق االستقراء املفيد للقطع.
وإذا كان املقصد األس�مى للحكم هو أن تتحقق به لإلنسان مصلحة، وهو املقصد الذي 
ُبن�ي علي�ه يف أصل جتريده، فإن األف�راد العينية من وقائع احلي�اة ال تتحقق فيها املصلحة 
باضطراد إذا ما أجريت عليها األحكام إجراء آليًّا، رضورة أن اعتبارات الش�خص التي 
تس�تقل هب�ا كل منها قد تش�تد يف بع�ض منها، فتصبح هب�ا متميزة عن أفراد جنس�ها متيًزا 
يرجح القدر املش�رتك الذي تش�اهبت فيه، والذي عىل أساس�ه بني احلكم الرشعي العام 
وق�در حتقيق�ه للمصلح�ة، وحينئ�ذ فإنه لو أج�رى احلكم عىل ه�ذا البعض املتمي�ز متيًزا 

راجًحا ما أدى احلكم مقصده، وألصاب الناس احلرج))(.
وهل�ذا األمر ذهب املجتهدون انطالًقا من احلف�اظ وأمهية املقاصد يف األحكام واألقضية 

))( يف املنهج التطبيقي للرشيعة اإلسالمية، ص3)، 4)، 5)، د. عبد املجيد النجار.



278

مؤتمر: لحفسوى - إشكلحللت لحولقع وآ لق لحمتسقبل                      17، 18 أغتطس 2015م / 2، 3 ذي لحقعدة 1436هـ

اإلسالمية أن جعلوا منهًجا مرشوًطا ومؤصال لذلك، مبنيًّا عىل األسس التالية: 
التجزئة واإلفراد:

إن األح�كام الفقهي�ة ليس�ت أحكاًما جام�دة أو عامة كوصفة طبية موح�دة، وإن كانت 
مظاهر املرض موحدة ويف تناس�ق العلل، يذه�ب الدكتور عبد املجيد النجار))( يف قوله: 
ا بمنهج التجريد، فإن املجتهد عند تطبيق  إذا كان احلكم الرشعي حيصل يف الفهم كليًّا عامًّ
ذل�ك احلكم يف واقع احلياة ينبغي أن ينحو به منح�ى التجزئة واإلفراد يف املوضوع الذي 
س�يطبق علي�ه؛ ذلك أن الواقع ه�و أعيان مش�خصة متمثل يف أفراد من الن�اس، وأفعال 
تص�در عنهم، وأحداث ونوازل فردية ومجاعية تتواىل عىل الزمن، فاملجتمع يف نزوعه إىل 
تنزيل احلكم املتقرر يف ذهنه كليًّا ينبغي أن يكون نظره إىل الواقع بحسب طبيعته املجزأة؛ 

ليجري احلكم عىل كل جزء وعىل كل فرد من أجزاء الواقع وأفراده.
ويرب الدكتور عبد املجيد النجار مثال من حكم اإلباحة يف امللكية الفردية، فلو أجري 
يف التطبيق عىل ظاهرة التملك الفردي كظاهرة عامة دون نظر يف تفاصيل أفرادها بحسب 
املالك�ني ومواضي�ع التملك وزمان امللكية، لعاد إجراؤه ع�ىل بعض هذه األفراد بالرر 
الفاح�ش ع�ىل جمموع األم�ة، كام لو أجري عىل ح�االت االحتكار يف الغ�ذاء، وحاالت 
القح�ط واملجاعة الضاربة، وحاالت الش�دة يف احلروب وفواج�ع الطبيعة. ومن ثم كان 
النظ�ر التفصييل يف أفراد الواق�ع هو النهج العاصم من احلرج عند تطبيق أحكام الرشيعة 

عليها.
وال يفه�م عرض هذا األس�اس وه�و حيقق مصلحة يف حال�ة واقعية معين�ة أن ينتج عنه 

مفسدة يف حاالت أخرى.
حتقيق املناط:

وهو أس�اس منهجي متف�رع عن منهج التجزئة، ولكنه خمتص بمع�ان مميزة، وقد ورد يف 
مدون�ات أصول الفقه وجًها من وج�وه االجتهاد التطبيقي، وقال فيه اإلمام الش�اطبي: 
»معناه أن يثبت احلكم بمدركه الرشعي، لكن يبقى النظر يف تعيني حمله؛ ذلك أن الرشيعة 
مل تن�ص عىل حك�م كل جزئية عىل حدهتا، وإنام أتت بأمور كلي�ة مطلقة تتناول أعداًدا ال 

))( يف املنهج التطبيقي للرشيعة اإلسالمية، ص3)، 4)، 5)،  د. عبد املجيد النجار.
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تنحرص، ومع ذلك فلكل معني خصوصية ليست يف غريه ولو يف نفس التعيني، وليس ما 
به االمتياز معتًبا يف احلكم بإطالق، وال هو طردي بإطالق. فال يبَقى صورٌة من الصور 
ق حتت أيِّ دليل تدُخُل«))(. الوجودية املعينة إال وللعامل فيها نظٌر سهل أو صعب حتى حُيقِّ
  يعتب حتقيق املناط تس�عة أعش�ار النظ�ر الفقهي كام قال الغزايل، ومن ث�م فإن املفتي هو 
م�ن يتوص�ل بمعرفة الواق�ع والتفقه في�ه إىل معرفة حكم اهلل ورس�وله، ومعرف�ة الواقع 
تعني اإلحاطة بحقيقة ما حيكم عليه من فعل أو ذات أو عالقة أو نس�بة ليكون املحكوم 
به –وهو احلكم الرشعي املش�ار إلي�ه بالواجب يف الواقع- مطابًق�ا لتفاصيل هذا الواقع 
ومنطبًق�ا عليه عىل حد قول اب�ن القيم. فالواقع رشيك يف عملية اس�تنباط األحكام؛ أي 

تنزيل األحكام وإن مل يكن رشيًكا يف تقرير أصل احلكم))(.
ومقتىض هذا التعريف أن األحكام الرشعية تتعلق من أفعال اإلنسان بأجناسها مشخصة 
بفاعليه�ا وأزمانا وأماكنه�ا املخصوصة، وقد تكون أفراد األفعال واألحداث متش�اهبة 
يف ظاهره�ا، ولك�ن بالتأم�ل يتب�ني أن عن�ارص تش�خيصها قد تف�رق بينه�ا يف حقيقتها، 
وإن تش�اهبت صورها، مثلام هو األمر بالنس�بة للسقة واالغتصاب يف تش�اهبها بالظاهر 

وافرتاقهام يف النوع)3(.
ولدقة إصدار احلكم الفقهي يف هذا األس�اس يذهب الدكتور املقاصدي أمحد الريس�وين 
إىل أن »حتقي�ق املن�اط« معناه معرفة املحك�وم فيه عىل حقيقته، ومعرفة م�ا يدخل فيه وما 
ال يدخ�ل في�ه. وهذا يقت�يض املعرفة اجلي�دة بالواقع ومكونات�ه، وباألش�ياء وأوصافها، 
وباألفعال وأس�باهبا وآثارها... إذ من دون هذا يمكن أن يقع تنزيل األحكام عىل غري ما 
وضعت له، أو عىل أكثر مما وضعت له، وعىل أقل مما وضعت له، ويمكن أن يقع تعطيل 

احلكم مع وجود حمله ومناطه.
ا  ولقد ذهب اإلمام الش�اطبي يف »حتقيق املناط« -كام يقول أمحد الريس�وين)4(- مذهًبا فذًّ

))( املوافقات: 3/ 57 الشاطبي، نقال عن يف املنهج التطبيق ص5)، 6)، د. عبد املجيد النجار.
))( ورشة االجتهاد  بتحقيق املناط: فقه األقليات لندن – الشيخ العالمة/ عبد اهلل بن بيه 6) – 7) نوفمب ))0).

)3( املنهج التطبيقي للرشيعة اإلسالمية، ص 6)، د. عبد املجيد النجار.
)4( االجتهاد ص 65 د. أمحد الريسوين.
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وارتقى به مرتقى صعًبا، وهو الذي سامه )حتقيق املناط اخلاص())(، وهو الذي ال يكتفي 
املجتهد فيه بتحقيق املناط بصفة عامة وإمجالية، وتنزيل األحكام والتكاليف عىل من هم 
داخل�ون حتت عموم مقتضياهتا، وإنام ينظر يف احل�االت الفردية ويقدر خصوصياهتا وما 

يليق ويصلح هلا يف خصوصياهتا تلك.
ف�إذا كان حتقيق املن�اط العام يقتيض معرفة الواقع يف عمومه، ومعرفة احلاالت يف إمجاهلا، 
فإن حتقيق املناط اخلاص يقتيض معرفة الواقع اخلاص ومقدار خصوصيته، وما تستوجبه 

تلك اخلصوصية يف ميزان الرشع.
إن الواق�ع املعارص جعل العامل قرية واحدة تتعايش فيه�ا الديانات والثقافات، وحتكمها 

مواثيق دولية، ويتأثر كل طرف منها بام جيري يف الطرف اآلخر.
املطل�وب هو معرف�ة الواقع بكل تفاصيل�ه، وبامضيه الذي أفرز احلارض وأس�س له، مع 
اس�ترشاف مس�تقبل تتوجه إليه تداعيات احلياة وتفاعالت املجتمعات؛ وذلك ما يسمى 

بالتوقع، وبذلك تكتمل الصورة التي متثل كيل الواقع))(.
بعب�ارة أخرى: ف�إن املجتهد صاحب حتقيق املن�اط العام جيتهد لقضاي�ا موضوعة مبينة، 

وصاحب املناط اخلاص جيتهد حلاالت معروفة معينة.
فالنظر األول: »نظر يف تعيني املناط من حيث هو ملكلف ما«)3(، وأما النظر الثاين هو: »نظر 
يف كل مكلف بالنسبة إىل ما وقع عليه من الدالئل التكليفية...«، وهو نظر »فيام يصلح بكل 
مكلف يف نفس�ه بحس�ب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص... 
فصاحب هذا التحقيق اخلاص هو الذي رزق نوًرا يعرف به النفوس ومراميها، وتفاوت 
إدراكه�ا، وقوة حتملها للتكاليف، وصبها عىل مح�ل أعبائها أو ضعفها، ويعرف التفاهتا 
إىل احلظ�وظ العاجل�ة أو عدم التفاهتا. فهو حيمل عىل كل نف�س من أحكام النصوص ما 

يليق هبا، بناء عىل أن ذلك هو املقصود الرشعي يف تلقي التكليف«)4(.
أما وس�ائل حتقيق املناط التي أس�امها أبو حام�د الغزايل املوازين؛ ه�ي: اللغة، والعرف، 

))( املوافقات 4/ 98، الشاطبي.
))( ورشة االجتهاد  بتحقيق املناط: فقه األقليات لندن – الشيخ العالمة/ عبد اهلل بن بيه 6) – 7) نوفمب ))0).

)3( املوافقات 4/ 98 الشاطبي، نقال عن االجتهاد، د. أمحد الريسون، ص 65، 66.
)4( املوافقات 4/ 98 الشاطبي، نقال عن االجتهاد، د. أمحد الريسوين ص65، 66.



281

حم مدمـــد فســــلدي  قأ لعقتللت لحمتتما فلا لاجسهلح لحعلري ولحولقع لحعمتع 

واحلس، والعقل، والطبيعة. 
ويمكن أن يضاف إليها ميزان املصالح واملفاسد، والنظر يف املآالت، واعتبار احلاجات يف 

إباحة املمنوعات؛ كاعتبار الرورات يف إباحة املحظورات كام يقول ابن العريب.
إن حتقي�ق املن�اط يف معظ�م القضاي�ا -س�واء كان يف القضاي�ا االجتامعية أو املش�كالت 
االقتصادي�ة أو األوضاع السياس�ية أو النوازل الطبية- جدير بأن يكون ناش�ئا عن جهد 

مجاعي، ومنبثًقا عن اجتهاد جممعي.
كام أن واقع األقليات هو واقع املجتمع الذي يعيشون فيه ونظمه وقوانينه، ومدى مرونتها 
وصالبتها وفلسفتها وخلفياهتا، وواقع األقلية من ضعف وقوة وفقر وثراء وتعلم وجهل 

وانسجام وخصام، فواقعها يبحث عن أحكام استثنائية ألوضاع استثنائية))(.
لذا فإن يف فقه األقليات))( ال بد من مالحظة الفروق الدقيقة بني مقاصد الشارع ومقاصد 
املكلف، وال بد كذلك من حتقيق املناط؛ ليتنزل احلكم املستنبط عىل الواقع تنزال صحيًحا، 
وإال فإن اخللل يف الفتوى ينعكس عليه خلل يف التطبيق. وبعبارة العلواين »تكون عملية 
اس�تنباط األحكام وتقديم الفتاوى عبارة عن جدل متواصل بني الفقه والواقع، فالواقع 
خمتب يس�تطيع أن يبني لنا مالءمة الفت�وى أو حرجها. وكل ذلك زاد احلاجة لبيان قواعد 

الفقه احلاكمة لفقه األقليات املسلمة)3(.
ونستخلص بالقول أن عىل الفقيه املجتهد لكي يتمكن من حتقيق املناط، سواء يف مستواه 
الع�ام أو يف مس�تواه اخلاص، ال بد وأن يكون عىل دراية واس�عة بواقعه، وواقع األقضية 
الفقهية، وطبيعة الوجود اإلس�المي ذي األقلية البرشية والدينية يف جمتمع غري إسالمي، 
وبلد ال يتحاكم إىل اإلس�الم، وأكثر هذه البل�دان غري دينية أي علامنية، فلذا أوجب عىل 

الفقيه املجتهد أن يعرف هذا الواقع معرفة دقيقة حتى جيتهد فيه وفيه يقيض.

))( ورشة االجتهاد  بتحقيق املناط: فقه األقليات - لندن، الشيخ العالمة/ عبد اهلل بن بيه 6)– 7) نوفمب ))0)م.
https://fiqhoflife. /  القواع�د الفقهي�ة احلاكم�ة يف فق�ه األقلي�ات املس�لمة، إع�داد: أن�ور ياس�ني حمم�د )((

(54/06/03/(0(5/wordpress.com
)3( جدل التأصيل واملعارصة يف الفكر اإلسالمي، حممد املستريي، ص8).
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ج- حتقيق املآل:
يقول اإلمام الش�اطبي))(: وذلك أن املجتهد ال حيكم عىل فعل من األفعال الصادرة عن 
املكلف�ني باإلقدام أو باالحت�كام إىل بعد نظره إىل ما يئول إليه ذلك الفعل«، ومعنى ذلك 
أن�ه ع�ىل الفقيه املجته�د قبل إقدامه ع�ىل إصدار فت�واه أو أحكامه عىل األقضي�ة الفقهية 
املعروض�ة علي�ه، أن يعرض أمامه نتائج حكمه عىل امل�دى القريب والبعيد، ومدى تأثري 
ذلك عىل الفرد املس�لم أو اجلامعة املس�لمة موضوع فتواه، ولنا يف تاريخ الصحابة الكرام 

عظة يف ذلك.
عندم�ا أجل اخلليفة الث�اين عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- تطبيق حكم السقة يف عام 
املجاعة، مقدًرا أن تطبيقه يف ذلك خطء كبري وخطري، فام كان خلليفة املسلمني -وخصوًصا 
عمر بن اخلطاب- أن يعطل حكام إهليًّا، وإنام هو اجتهاد اخلليفة يف الواقع وتداعياته وآثار 
تطبيق حكم فقهي خارج عن الواقع واملحيط املعاش. لذا جعل املجتهدون هذا األساس 
؛ حيث يكون بدونه عن�د تطبيق أي حكم وإن حقق  »حتقي�ق املآل« واعتب�اره منهًجا مهامًّ
مناطه إيقاع اجلامعة املسلمة يف مشاق وإحلاق األرضار هبا. وعليه بنى املجتهدون األصل 

املعروف ب� »سد الذرائع«.
د- مراعاة التغريات:

لق�د بوب الفقي�ه العالمة ابن قيم اجلوزية باًبا أس�امه »فصل يف تغي�ري الفتوى واختالفها 
بحس�ب تغري األزمن�ة واألمكنة واألحوال والني�ات والعوائد«))(، هذا م�ا دفع الدكتور 
املقاصدي أمحد الريسوين للقول أنه إذا ثبت أن االعتبارات التي تغريت كانت هي مناط 
احلكم، وعليها وألجلها وضع احلكم، فال بد للفقيه أن يعيد النظر يف ذلك احلكم، موازًنا 
بني ما تغري وما جدَّ لتقرير احلكم املالئم للوضع اجليد وللحالة اجلديدة؛ ذلك أن احلكم 
الذي وضعه الرشع، أو اجتهد فيه املجتهدون مل يوضع للحالة اجلديدة التي بني أيدينا)3(.
وعموًم�ا يطبق هذا األس�اس جممال ومطلًقا يف تلك النص�وص التي جاءت يف صيغ غري 
قاطع�ة الداللة، أو »الظنية«؛ ألنا تعتمد »مصالح متغرية« غري ثابتة، وهلذا أمكن القول: 

))( املوافقات 4/ 94)، الشاطبي.
))( إعالم املوقعني 3/ 3.

)3( االجتهاد: النص، الواقع، املصلحة، ص 69، د. أمحد الريسوين.
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إن عوامل اس�تمرار الرشيعة وصالحيتها للبقاء واحلكم يف كل زمان ومكان أنا جاءت 
بعنرصين يف نصوصهام:

)- النصوص التي تضمنت الثوابت.
)- النصوص التي تضمنت املتغريات.

هذا، وجمال االجتهاد يف األوىل عموًما هو يف »التطبيق« عىل الوقائع بظروفها ومالبساهتا؛ 
حي�ث يكون للظروف أثر بالغ يرعاه املجتهد، لكونه -كام قدمنا- عامال يش�كل الوقائع 
فقهيًّ�ا، أو يكيفها تكييًفا رشعيًّا، واالجته�اد بالرأي فيه جمال كبري، فضال عامَّ يف ذلك من 

خصيصة الواقعية التي امتاز هبا هذا الترشيع.
أما جمال االجتهاد بالرأي يف الثانية فهو أوسع مدى وأرحب أفًقا؛ ألنه يتجه إىل ناحيتني: 

األوىل: استنباط للحكم املالئم للواقعة؛ حيث يستنبط من النص الظني ال القطعي.
والثانية: االجتهاد يف التطبيق عىل النحو الذي قدمنا))(.

وجيد هذا األس�اس علنه اليوم -بإحلاح ش�ديد- والعامل يشهد تغريات كل حلظة، والعامل 
اإلس�المي لي�س منقطًع�ا عن هذا الع�امل، هذا من جه�ة، ومن جهة أخرى م�ا يمكن أن 
يكون صاحلًا فقهيًّا للمجتمع اإلسالمي ليس بالرورة صالحه للجامعة املسلمة، وهي 
تعيش كطائفة دينية يف جمتمع غري إسالمي، وما يصلح هلذه الطائفة املسلمة يف أوربا قارة 
احلري�ات ال يصل�ح بالرورة للطائفة املس�لمة وهي تعيش يف بع�ض البلدان التي تقهر 

األقليات املسلمة.
لمسلم�ق �ق ا ل�قا

ق
�

ل�أ �ق� ا
ب
�ق �

ب
صد � م�قا

إن اهلل العيل القدير قد امتن عىل البرشية ببعثة النبي املختار ملسو هيلع هللا ىلص رمحة للعاملني: إنًسا وجنًّا، 
وجعل سه تعاىل يف هذه الرسالة اخلالدة إىل أن يبعث اهلل األرض ومن عليها، كتب هلذا 
الدي�ن الصريورة وجعل معجزته أنه صالح لكل زمان ومكان عقيدة وممارس�ة أنتج عن 

ذلك سلوك ونظام يقومان احلياة.
فقي�ض هل�ذه األمة من جيدد هلا أمر دينها؛ لينعم نور هذه الرس�الة اإلنس�انية كلها. وكان 

))( مناه�ج االجته�اد والتجديد يف الفكر اإلس�المي، ص35، حمارضة للدكتور حممد فتحي الدريفي، مركز دراس�ات 
العامل اإلسالمي، سنة )99)م - مالطا.
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اإلمام الشاطبي -رمحه اهلل- يف مقدمة هؤالء، وإن كان هناك من مل يتم بتعريف املقاصد، 
وإن�ام اهت�م بإثباهتا وإظهاره�ا بالبهان القاطع، ف�إن آخرين اهتموا بتعريفه�ا من أمثال 
الش�يخ حممد طاهر بن عاش�ور وعالل الف�ايس؛ حيث يقول هذا األخ�ري معرًفا املقاصد 
تعريًفا موجًزا: »املراد بمقاصد الرشيعة الغاية منها، واألسار التي وضعها الش�ارع عند 

كل من أحكامها«))(. 
ويقول أيًضا يف موضع آخر:

»املقص�د الع�ام للرشيع�ة اإلس�المية ه�و ع�امرة األرض، وحفظ نظ�ام التعاي�ش فيها، 
واس�تمرار صالحها بصالح املس�تخلفني فيها، وقيامهم بام كلفوا به من عدل واستقامة، 
ومن صالح يف العقل ويف العمل، وإصالح يف األرض، واستنباط خلرياهتا، وتدبري ملنافع 

اجلميع«))(.
واملقاص�د التي تتعرض هلا هنا هي املقاص�د التي نرى أنا يمكن توظيفها توظيًفا مبارًشا 

يف أحكام تتعرض هلا األقليات املسلمة، ويدخل عليها احلرج بسببها؛ ومن ذلك:
نرش اإلسالم ومحل الدعوة وتبليغها:

ال ش�ك أن هذا مقصد أس�ايس من مقاصد الرشيعة اإلسالمية، دلت عىل ذلك نصوص 
ا َونَِذيٗرا ٤٥  ٗ ررَۡس��لرَۡنَٰك َشِٰهٗدا َوُمبَّشِ

َ
آ أ َها ٱنلَِّبُّ إِنَّ يُّ

َ
أ وترشيع�ات كث�رية، قال تعاىل: }َيٰٓ

ُع إَِلٰ َس��بِيِل َرّبَِك  نِ��ٗيا{)3(، وقال تع�اىل: }ٱدرۡ اٗجا مُّ ِ بِإِذرۡنِ��هِۦ َوِسَ َوَداِعًي��ا إَِل ٱللَّ
ََس��َنةِ{)4(، كام دلت س�رية املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص والصحاب�ة الكرام  رَۡمورِۡعَظ��ةِ ٱلرۡ َم��ةِ َوٱل ِكرۡ بِٱلرۡ
واخللف�اء الراش�دين بع�ده،أن أم�ر الدع�وة ونرشه�ا يف مرتبة القي�ام بالش�عائر التعبدية 
كالص�الة والص�وم والزكاة، بل وأكثر لضامن ممارس�ة هذه الش�عائر، وأن الدعوة إىل اهلل 

فرض عني عىل كل مسلم ومسلمة إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها. 

))( مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها: ص5، عالل الفايس.
))( مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها: ص45- 46، عالل الفايس.

ويقول اإلمام حممد الطاهر بن عاشور: "أن املقصد العام من الترشيع... هو حفظ نظام األمة واستدامة صالحه بصالح 
املهيمن عليه، وهو نوع اإلنسان. ويشمل صالحه صالح عقله وصالح عمله، وصالح ما بني يديه من موجودات العامل 

الذي يعيش فيه"، مقاصد الرشيعة، ص88)، حممد الطاهر بن عاشور.
)3( األحزاب: اآليتان 44، 45.

)4( النحل: اآلية 5)).
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فهو فقه يدف إىل ترس�يخ اإلس�الم يف نفوس هذه األفراد وهذه األقليات، ويمكنها من 
حسن تبليغ اإلسالم، ومن مزايا فقه األقليات أنه ينظر يف الرتاث بجانب الواقع مع تغري 
الزم�ان واملكان، ويتمس�ك بنصوص الرشع يف ضوء املقاص�د العليا للرشيعة مع مراعاة 

املصالح الرشعية))(.
وقيد اخلالق س�بحانه نرش الدعوة اإلسالمية باحلكمة واملوعظة احلسنة سبيل الدعاة أينام 

كانوا ومتى كانوا.
والدع�وة يف ب�الد غ�ري اإلس�الم تصب�ح فرض ع�ني ع�ىل املس�لمني أف�رادا ومجاعات، 
حت�ى يتس�نى هلذا الدي�ن التمكني املوعود به م�ن طرف اهلل -س�بحانه وتعاىل-، ويكتب 
للجامعة املس�لمة الثب�ات واالعتصام بحب�ل اهلل، ويف زمان تض�ارب الثقافات وتناقض 
األيديولوجيات، واهتام اإلس�الم ومعتنقيه بأش�د ألوان األوص�اف اهلمجية: كالتطرف 
واإلرهاب كان لزاًما عىل األقليات املس�لمة حتى متكث يف هذه البلدان أن حتول إقامتها 
من اجلمود والسلبية إىل حركة دعوية مستمرة ونوعية يف خطاهبا الديني، وهذا من أعظم 
أن�واع اجلهاد وه�و املمكن اليوم ف�ال جيوز أن يق�ال بتعطيله )أي اجله�اد بالكلمة الطيبة 

والسلوك احلسن(.
يقول الس�يد احلافظ عبد العزيز بن الصديق الغامري: »وملا تعطل اجلهاد بالس�يف ونرش 
كلمة التوحيد بالقوة وجب أال يتعطل اجلهاد باللسان، والتبليغ بالبيان والتعليم؛ وذلك 
ال يكون وال يمكن إال باإلقامة بينهم، وهذا وحده كاف للمسلم يف الرتغيب يف اإلقامة 
بأورب�ا وأمريكا وغريمها من بالد الكفر، وهي أفضل من اإلقامة ببالد املس�لمني كام قال 

املاوردي -رمحه اهلل-.
وه�ذا معل�وم يف رشيعتنا وديننا ال حيتاج إىل تقرير، بل ما بعث رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إال ليدعو 
إىل دين اهلل وطاعته، وأمر أمته بذلك أيًضا. وقد أخب ملسو هيلع هللا ىلص أن هذا الدين سيظهر وال يبقى 
بي�ت حج�ر وال مدر إال دخله، وقد ب�دأ يظهر اآلن مصداق هذا احلديث بس�بب العمل 
ال�ذي يقوم به املس�لمون املقيم�ون واألصليون يف أوربا وأمريكا م�ن الدعوة إىل دين اهلل 

))( القرضاوي، يوسف، يف فقه األقليات املسلمة،  ص)).
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تعاىل، وتعريف الكفار بكلمة التوحيد الواجب عىل العبيد«))(.
وليس بعد هذا أشد دليال عىل جواز اإلقامة ببالد غري اإلسالم، الرشط أن يقيم املسلم هبا 
وفق أخالقيات الدين وأحكامه وأن يدعو له ببصرية، قال اهلل تعاىل: }قُلرۡ َهِٰذهِۦ َسبِيِلٓ 

نَا۠ َوَمِن ٱتََّبَعن{))(.
َ
ٰ بَِصَيٍة أ ِۚ َعَ ُعٓواْ إَِل ٱللَّ درۡ

َ
أ

فقد قررت هذه اآلية أن سبيل رسول اهلل والذين اتبعوه، يتمثل يف أمرين:
أ- الدعوة إىل اهلل وإىل دينه.

ب- أن تكون هذه الدعوة عىل بصرية.
وم�ن البصرية كام يقول الدكتور أمحد الريس�وين: أن يكون الداعية بص�رًيا بزمانه وبأهل 
زمان�ه وقضايا زمانه، بصرًيا بمن خياطبهم ويدعوهم، بص�رًيا ببيئته وجمال حتركه، بصرًيا 

بالوسائل واألساليب ما يالئم منها وما ال يالئم...
ولك�ن قبل البص�رية يف هذه األمور الظرفية والعملية حيتاج الدعاة إىل البصرية يف دينهم، 

والبصرية يف الدين ال تتحق إال بمعرفة مقاصده يف عقائده وأحكامه وآدابه... 
يقول العالمة شاه ويل اهلل الدهلوي: »وأوىل العلوم الرشعية -عن آخرها فيام أرى- وأعالها 
منزلة وأعظمها مقداًرا، هو علم أسار الدين، الباحث عن حجج األحكام وأسار خوص 
األع�امل ونكاهتا، فهو واهلل أحق العلوم بأن يصدق فيه من طاقة نفائس األوقات، ويتخذه 
ع�دة ملع�اده بعدما فرض عليه م�ن الطاعات، إذ به يصري اإلنس�ان عىل بص�رية فيام جاء به 
الرشع...«)3(، والدعوة باحلكمة تقتيض معرفة احلكمة وبيان احلكمة، ومن احلكمة حكمة 

الرشع احلنيف فيام جاء به من األحكام والتكاليف، وهي املقاصد.
واملوعظة احلس�نة تكون حس�نة أو تزداد حسنًا، حني حتىل وتعزز بتعريف املخاطب بعلل 
لَِك َمنرۡ  َهرۡ األم�ور، وبام وراءها من مصالح ومنافع أو مفاس�د ومضار، يق�ول تعاىل: }ّلِ
َيٰ َمنرۡ َحَّ َعۢن بَّيَِنةٖ{)4(، وهذا من متام البيان وكامل احلجة، يقول  َهلََك َعۢن بَّيَِنةٖ َوَيحرۡ

))( حكم اإلقامة ببلدان الكفار وبيان وجوهبا يف بعض األحيان، ص)4- 43، احلافظ عبد العزيز بن الصديق.
))( سورة يوسف: اآلية 08).

)3( حجة اهلل البالغة )/ ))، للعالمة شاه ويل اهلل الدهلوي.
)4( األنفال: اآلية )4.
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َد ٱلرُُّسِل{))(. ُۢة َبعرۡ ِ ُحجَّ تعاىل: }ِلَلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس َعَ ٱللَّ
وإذا كان�ت دعوة الناس حتتاج بصفة دائم�ة إىل بيان املقاصد، ملزيد من اإلقناع واإلفهام، 
وملزي�د م�ن تقوية العمل وااللت�زام، فإنا اليوم أش�د احتياًجا إىل ذلك ألس�باب إضافية 
تتعلق بعرصنا، فاإلسالم اليوم حتى بني أبنائه ويف عقر داره - مل يعد هو العقيدة الوحيدة 
واملوحدة، وال هو الرشيعة الوحيدة املهيمنة، وال هو الثقافة الوحيدة الس�ائدة، بل نحن 

يف زمن املنافسة واملزايدة، ويف زمن العوملة الغربية واالكتساح األجنبي.
ويتعرض اإلس�الم بال�ذات إىل خمططات ومح�الت ترمي إىل تصفيت�ه، واقتالعه أحياًنا، 
وترم�ي إىل تش�ويه والتش�كيك فيه أحياًنا أخ�رى، وحتى بدون خمطط�ات وال محالت، 
ف�إن املنافس�ة الثقافي�ة واملذهبي�ة، السياس�ية والترشيعية، أضح�ت اليوم ش�ديدة حامية 

الوطيس))(.
ف�إذا كان احل�ال هك�ذا يف بالد اإلس�الم، فام القول يف حالة املس�لمني يف ب�الد الغرب يف 
غياب املرجعية الدينية املوحدة، ويف شهود اهلجامت اإلعالمية -يف الزمن احلقيقي- عىل 

اإلسالم واملسلمني؟
هل�ذا يتحت�م صحوة علمي�ة مقاصدية تك�ون مرجعي�ة كل الدع�اة إىل اهلل –خصوًصا يف 

الغرب- لتصبح دعوهتم عىل بصرية يف دينهم وعقيدهتم.
ويف قول�ه -ج�زاه اهلل عنا خريا-: »وال ب�د أن نعرف طبيعة عرصن�ا، وطبيعة الناس فيه، 
وتزي�ل احلرج من صدوره�م ببيان حكمة اهلل فيام رشع، وبذل�ك يتقبلون احلكم راضني 

منرشحني. فمن كان مرتاًبا ذهب ريبه، ومن كان مؤمنًا ازداد إيامًنا«)3(.
ونخل�ص بالق�ول: إنه م�ا ال يتم الواج�ب إال به فهو واج�ب، وقيام أم�ر الدعوة إىل اهلل 
ودين�ه واج�ب وال يتم ذل�ك إال باحلكمة واملوعظة احلس�نة، إذن عىل الدع�اة يف الغرب 
أن يعرضوا صورة اإلس�الم الصحيحة النقية بطريقة احلكمة واملوعظة احلسنة والسلوك 

القويم والكلمة الطيبة وحسن اجلوار ومشاركة اآلخرين أفراحهم وأحزانم. 

))( النساء: اآلية 65).
))( الفكر املقاصدي: قواعده وفوائده، د. أمحد الريسوين، ص 3))، 4))، 5)).

)3( فتاوى معارصة، )/ 6)، د. يوسف القرضاوي.
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 الشهود احلضاري لألقليات املسلمة:
»الش�هود احلض�اري« ه�و مفه�وم اس�تنبطه العل�امء وعىل رأس�هم املفكر مال�ك بن نبي 
َُكونُواْ ُش��َهَدآَء َعَ  ٗة وََس��ٗطا ّلِ مَّ

ُ
-رمحه اهلل- من اآلية الكريمة: }َوَكَذٰلَِك َجَعلرَۡنُٰكمرۡ أ

ٱنلَّاِس{))(، انطالًقا من التزايد العددي لألقليات املس�لمة وصوال لآلالف من أبنائها؛ 
أي مراك�ز صناع�ة الق�رار الس�يايس والنف�وذ االقتص�ادي والتأثري الثق�ايف واإلعالمي، 
ويمك�ن توظي�ف ه�ذا الوجود املتمي�ز يف حركية التداف�ع احلضاري؛ لتجس�ري اهلوة بني 
املنظومت�ني الفكريت�ني الغربي�ة واإلس�المية، وإذا كان�ت التعددي�ة هي منطل�ق التدافع 
الفك�ري واالجتامع�ي واحلضاري، ف�إن من مقاصد ه�ذا التدافع كام يق�ول عامرة: »هو 
حتقيق الصالح واإلصالح ملا حيدث يف االجتامع اإلنس�اين من فساد وإفساد«))(، الشهود 
بمعنى احلضور املنايف للغياب أي أن تكون األقلية املسلمة حارضة كقيم ومفاهيم ونظم 

ورشائع للخري والعدل.
الش�هود أي أن تكون األقلية املسلمة ش�اهدة عىل سائر املكونات الدينية األخرى وتعود 

لألمة اإلسالمية أستاذيتها ودورها الرسايل للبرشية يف جو التعاون والتدافع. 
الش�هود بمعنى املش�اهدة والش�هادة املورث�ة لليقني، واإلي�امن العميق الص�ادق بجميع 
أحكام اإلس�الم املؤدية لس�عادة بني البرش دون متييز عىل أساس الدين أو اللغة أو العرق 

أو اجلنس.
  الش�هود بمعنى فناء النفس لوجه اهلل تعاىل يف س�بيل إقامة احلق والعدل ونرش املحبة يف 

املجتمع عىل أساس من التعارف والعيش السعيد.
لذل�ك ف�إن التدافع املطلوب اليوم)3( ه�و ذلك التدافع ذو املقص�د التعاوين الذي ينطلق 
من إرشاك اجلميع يف حتمل مصري ومس�تقبل اإلنسانية كافًة، وينقل العالقة بني األطراف 
املتدافعة من اجلمود والس�كون إىل الفعل احلضاري؛ ألن يف الس�كون مواًتا، وربام أفىض 

))( سورة البقرة:  اآلية 43).
))( النم�وذج الثق�ايف: د. حمم�د ع�امرة، سلس�لة يف التنوير اإلس�المي- الع�دد)5)(، دار نضة م�رص للطباعة والنرش 

والتوزيع، الطبعة األوىل مارس 998)م، ص 5)- 6)، بترصف.
)3( التداف�ع التع�اوين ومنط�ق التعم�ري احلضاري، عبد الصم�د االزدهار،  جملة الداعي الش�هرية دارالعل�وم - ديوبند، 

العدد: 4.
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إىل التبعي�ة والتقلي�د، اللذي�ن ينتهي�ان إىل الواحدي�ة واملركزي�ة احلضاري�ة«))(، وينته�ي 
بإصالح املعمور من الفس�اد واإلفس�اد املنترش يف األرض والبحر والب بام كس�بت أيدي 
ٍل  َ ُذو فَضرۡ ۡرُض َوَلِٰكنَّ ٱللَّ

َ ٖض لََّفَسَدِت ٱلرۡ َضُهم بَِبعرۡ ِ ٱنلَّاَس َبعرۡ ُع ٱللَّ َل َدفرۡ الناس،}َولَورۡ
َعَ ٱلرَۡعٰلَِم��نَي{))(، وحينئ�ٍذ تئ�ول احلض�ارات إىل الدمار، واملجتمع�ات إىل االنحالل 
والب�وار)3(، ومن ثمة فالنفري احلضاري بتعبري الدكتور عبد املجيد عمر النجار هو عنرص 
أسايس، ومقوم من املقومات العاملة يف نشوء احلضارات، ف�األمم ال تصنع احلضارة إالَّ 
هبّبة مجاعية حتشد فيها قوى الفرد يف نطاقه الداخيل، ثم حتشد قوى األفراد حشًدا مجاعيًّا؛ 
د غاية احلي�اة، وإنَّ أي تلف هلذا النفري من  لتحقي�ق ه�دف معني حتمله الفك�رة التي حتدِّ
ش�أنه أن يفيض إىل عطال�ة وتوقف يف احلركة احلضارية. ومن هن�ا كان العمل احلضاري 
سواء كان إبداعيًّا أو استئنافيًّا، عمل أمم وليس عمل أفراد، فإنجاز التحر ال يتأّتى إال 
بانخ�راط مجاع�ي ألفراد أمة ما يف عمل ُموحد يقوم به األف�راد يف نطاق اهليئة االجتامعية 

لألمة، فيكون الفاعل احلقيقي هو اهليئة االجتامعية وليس األفراد باعتبارهم أفراًدا.  
لذل�ك فاهل�دف ينبغ�ي أن يك�ون واضًح�ا وجليًّا عن�د أبن�اء اإلس�الم وخصوًصا لدى 
أبن�اء األقلي�ات املس�لمة بالغ�رب يف حتقيق الش�هود احلض�اري، إذ اإلص�الح واإلعامر 
املنوطان باالس�تخالف مس�ائل تتداخل فيها كل الفاعليات احلضاري�ة، مادية وأخالقية 
وروحية...)4(، وإن أي رضر أو فساد يلحق بأحدها ينعكس بشكل أو بآخر عىل اجلوانب 
األخرى؛ لذلك يطلب من األقليات املسلمة أن تتحرك لوقفه بأسع ما تستطيع وبأقىص 
م�ا تطيق، لئال يتحول الفس�اد إىل فتن�ة عمياء، ال ترحم أحًدا وال تبق�ي)5(، فهدفنا ينبغي 

))( يف فق�ه املواجهة بني الغرب واإلس�الم: د. حممد عامرة، املرجع الس�ابق، ص )7، وانظ�ر مؤلفه: احلضارات العاملية 
تدافع أم رصاع، املرجع السابق، ص8).

))( البقرة: )5).
)3( س�نن  الق�رآن يف قيام احلضارات وس�قوطها حممد هيش�ور، إص�دارات املعهد العاملي للفكر اإلس�المي - القاهرة، 

الطبعة األوىل، ص 37.
)4( التداف�ع التع�اوين ومنط�ق التعمري احلضاري، عب�د الصمد االزدهار، جملة الداعي الش�هرية، دارالعل�وم - ديوبند، 

العدد: 4.
)5( التفسري اإلسالمي للتاريخ، عامد الدين خليل، دار العلم للماليني، بريوت - لبنان، طبعة نوفمب983)م، ص96) 
وما بعدها، وانظر مؤلفه حول تش�كيل العقل املس�لم، تصدير: طه جابر العلواين، تقديم: عمر عبيد حسنة، الدار العاملية 

للكتاب اإلسالمي، واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الطبعة اخلامسة 5)4)ه� - 995)م، ص).
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أن يظل دائام متمثال يف محاية احلضارات واحلفاظ عليها، وليس اهلجوم عليها وتدمريها، 
 Albert[فاحلضارات تشكل التقدم املادي والروحي لإلنسانية كام يقول ألبت شفيتس
Chafitsar[، إن�ا حصيل�ة جت�ارب البرشي�ة يف س�عيها نح�و التقدم والرقي والس�الم 
ع�ىل م�دى التاريخ، إن�ا تعني التس�امح وقبول اآلخ�ر، واالنفتاح ع�ىل كل احلضارات 
والثقافات واألديان، ومن أجل ذلك فإنا متثل حصون اإلنس�انية ضد النزاعات العبثية 
املدم�رة، ولكنها ليس�ت بالقطع س�بًبا هلا؛ ألن ه�دف احلضارات احلقيقي ه�و بناء نظام 
يضم�ن لإلنس�انية الع�دل واألمن واالس�تقرار))(، وم�ن ثم�ة فالتع�اون والتعايش بني 
املتغايري�ن من احلضارات هي وس�يلة للجنس البرشي؛ لتحقيق األمن والس�الم اللذين 
حيقق�ان العم�ران، وليس التص�ارع والتقاتل، ومن ثمة ال ينبغي النظ�ر إىل اآلخر عىل أنه 
ع�دو ينبغ�ي قهره، ولكن عىل أنه إنس�ان مكرم ينبغ�ي التعامل معه بص�ورة حتقق حريته 
وكرامت�ه))(، وهذا املبدأ ينبغي أن تتحىل به اجلامعة املس�لمة يف مهمتها االس�تخالفية قبل 
غريها؛ ألن مهمة االستخالف والشهادة عىل الناس كام يقول الدكتور طه جابر العلواين: 
»ال تس�محان لن�ا بالتحيز ضد أحد من خلق اهلل أو طل�ب العلو يف األرض، وال يف إطار 
تكريس الرصاعات احلضارية بني البرش لنس�ود عليهم، فعامليتنا اإلسالمية وخروج أمتنا 
من قبل بالرسالة اخلامتة إىل الناس كافة، واستيعابنا للحضارات والثقافات واألعراق...، 
وإلغاؤنا بتوجيه من رسول اهلل لثنائيات احلضارات املتصارعة، والتزامنا بعقيدة التوحيد 
والتع�ارف ب�ني الناس يوجب علينا الدخول يف الس�لم كافة؛ فكل هذا ال يس�مح لنا بأن 
ننغمس يف تعصب أو حتيز ضد اآلخرين أو اس�تعالء عليهم، بل إننا َنعذر الغري يف حتيزه 
ضدنا، فللغري من موروثه التارخيي ونسقه احلضاري والهوته الديني ما قد يدفعه لذلك، 
أم�ا نح�ن فام كنا متحيزين من قبل، وما ينبغي لنا أن نكون متحيزين أو طالبي اس�تعالء، 
فنحن ش�هداء ع�ىل الناس، ينبغ�ي أن يكون ش�هودنا وحضورنا بينهم قائ�اًم عىل منطلق 
االنتامء إىل البرشية كلها، وس�لوك س�بيل الرأفة هبا والرمحة بأبنائه�ا)3(، وينبغي أن يكون 

))( اإلسالم وقضايا احلوار: حممود زقزوق، ترمجة: د. مصطفى ماهر، مكتبة الرشوق الدولية - القاهرة، الطبعة األوىل 
ص )6.

))( اخلصوصية والعاملية يف الفكر اإلسالمي املعارص، طه جابر العلواين، ص37).
)3( اخلصوصية والعاملية يف الفكر اإلسالمي املعارص، طه جابر العلواين، ص78.
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جوهر ومضمون هذا الفعل االس�تخاليف هو بناء الثقافة واحلضارة والس�مو هبا، وإعامر 
األرض خرًيا وصالًحا، وحتقيق السالم واألمن عىل احلياة، واملمتلكات وتنظيم البرشية 
يف جمتمع�ات منظمة ق�ادرة عىل إنتاج حاجات اإلنس�ان، وتوفري الطع�ام، وعىل معاجلته 
وتزينه وتوزيعه عىل اجلميع بش�كل كاٍف كامًّ ونوًعا، فحينئذ تكون األقليات املسلمة قد 
أسهمت وأبلت البالء احلسن يف تعمري األرض، ونفع أهلها بام متلك من مقومات احلياة 
الس�عيدة اآلمنة املطمئنة، والبرش عىل هذا املس�توى مس�ئوليته يف هذه احلياة، هي س�عي 

باخلري واحلق واإلعامر وفق السنن واألسباب التي سخرها اهلل لإلنسان. 
لذا فإن حتقيق هذا الش�هود -أي الش�هود احلض�اري لألقليات املس�لمة بالغرب- يقوم 

حسب الدكتور عبد املجيد النجار عىل ثالثة رشوط رئيسية كبى))(:
أوال: أن تقوم عىل مبدأ االستخالف الشامل يف بعديه العقائدي والرشعي.

ثانًي�ا: أن تلتزم مبدأ الش�هادة عىل الناس؛ ألن احلضارة اإلس�المية هي حضارة إنس�انية 
يف أساس�ها التكوين�ي واملقاصدي، حضارة تنش�د خدمة اإلنس�ان، وتتج�ه إليه بالرتقي 

األخالقي والعمراين سواء يف ذاته الفردية أو االجتامعية.
ثالثا: مبدأ التس�خري أو ما أس�امه الدكت�ور عبداملجيد النجار: باالرتف�اق الكوين؛ والذي 
يعني يف داللته العامة أن التحر اإلس�المي يقوم عىل تعامل استثامري نفعي ملخزونات 
الك�ون، ولكن وفق تس�ديد خلقي قوامه عالقة رفق ولط�ف بالكون ال عالقة إتالف أو 

تدمري أو تلويث.
مقاصد لفقه األقليات املسلمة عند الشيخ عبد اهلل بن بيه

حيتل علم املقاصد مكانة جوهرية وأساس�ية عند موالنا الش�يخ العالمة األصويل الشيخ 
عب�د اهلل ب�ن بي�ه))( يف بن�اء تي�ار التدين الراش�د واصًف�ا أن املقاصد هي فلس�فة الترشيع 

اإلسالمي معلال ذلك بتقديمها اإلجابة لثالثة أسئلة أساسية تواجه كل ترشيع:
السؤال األول: ما مدى استجابة الترشيع للقضايا البرشية املتجددة؟ وهو ما سامه بعض 

http:// 399    قراءة يف كتاب "الش�هود احلضاري لألمة اإلس�المية"، رفيق عبد الس�الم، صحيفة الوسط العدد )((
www.alwasatnews.com

))( حمارضة املقاصد يف الرشيعة التي ألقاها العالمة عبداهلل بن بيه يف مركز املقاصد بمكة املكرمة عرض األس�تاذ حممدو 
بن عبد اهلل بن بيه.
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القدماء بالقضايا الالمتناهية كابن رشد.
السؤال الثاين: ما مدى مالءمة الترشيع للمصالح اإلنسانية ورضورات احلياة؟

السؤال الثالث: ما هي املكانة املمنوحة لالجتهاد البرشي املؤطر بالوحي اإلهلي؟   
مذك�ًرا ب�أن للغربيني ما يس�مى ب�روح القوانني وعىل ضوئه�ا يفس القض�اة واملحامون 
القوانني ويتأولونا، فإن فلس�فة الترشيع يف الغرب قد ال تبدو ش�مولية مستوعبة للزمان 

واملكان إذا قيست بنظرية املقاصد يف الرشيعة اإلسالمية.
ودع�وة موالن�ا الش�يخ االس�تنجاد باملقاص�د واس�تثامرها: نعن�ي هب�ذا أن املقاصد بعد 
اس�تنباطها واس�تخراجها م�ن مكامنه�ا، كيف نجن�ي ثمرهت�ا؟ وكيف تنجدن�ا وترفدنا 
وتسعفنا وتتحفنا بفوائد ترشيعية؟ فأول استثامر هلا هو ترشيح املستثمر الذي هو املجتهد 
ليكون جمتهًدا موصوًفا هبذا الوصف ال بد من اتصافه بمعرفة املقاصد، لقد بنى الشاطبي 

اجتهاد املجتهدين عىل دعامتني من املعرفة مها: 
أواًل: معرفة اللغة العربية فيام يتعلق بدالالت األلفاظ ومقتضيات النصوص.

ثانًي�ا: معرف�ة مقاص�د الرشيعة مجل�ة وتفصي�اًل إذا تعلق االجته�اد باملعاين م�ن املصالح 
واملفاسد. 

وهل�ذا فيمك�ن أن نقرر وجود مقاصد كبى قطعية ثابت�ة بأكثر من دليل يف حكم التواتر، 
ومقاص�د ثانوي�ة ثبوهت�ا كثب�وت العل�ل، ومقاص�د عامة تنت�رش يف كل باب م�ن أبواب 

الرشيعة، ومقاصد خاصة تص باًبا واحًدا أو طائفة من أحكام أحد األبواب.
وهب�ذا يتض�ح توالد املقاص�د وترابطه�ا وتضامنها وتسلس�لها وتراتبها يف س�لم العموم 
واخلص�وص تتدرج بني الع�ام واخلاص، وبني األع�م واألخص. وهن�اك أيًضا مقاصد 

املقاصد ومقاصد الوسائل. 
وتع�رض اب�ن عاش�ور الحتياج الفقي�ه إىل معرف�ة مقاص�د الرشيعة، فق�ال: إن ترصف 

املجتهدين بفقههم يف الرشيعة يقع عىل مخسة أنحاء.
ولبي�ان ما دن�دن حوله أبو املقاصد أبو إس�حاق الش�اطبي، والعالمة الش�يخ الطاهر بن 
عاش�ور -رمحهام اهلل تعاىل-، نقول: إنه يس�تنجد باملقاصد يف أكث�ر من ثالثني منحى من 
مس�ائل األصول يمكن أن نس�تعري هلا كلمة املحائر واألكنسة؛ ألنا مكامن لؤلؤ احلكم، 
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ومكانس ظباء املقاصد وجذور أرومتها وأقناس أجناسها.
خالص�ة القول: عند موالنا الش�يخ عبد اهلل بن بيه: إن املقاص�د روح الرشيعة وحكمها 

وغاياهتا ومراميها ومغازيا.
ويف تطبيقات علم املقاصد يف فقه األقليات املس�لمة خيلص موالنا الش�يخ عبد اهلل بن بيه 

إىل إبراز وتأكيد مقاصد أخرى))(:
- مقص�د ع�ام: وه�و املحافظ�ة عىل احلي�اة الديني�ة لألقلية املس�لمة عىل مس�توى الفرد 

واجلامعة.
- التأصي�ل لفق�ه العالق�ة مع الغري يف الواق�ع احلضاري والعاملي وه�و أمر قد ال خيتص 

باألقلية؛ لتداخل األوضاع العاملية إلجياد حالة من الثقة املتبادلة والقبول.
- التأصي�ل لفق�ه اجلامعة يف حي�اة األقلية بمعن�ى االنتقال م�ن احلالة الفردي�ة إىل احلالة 

اجلامعية.
- التأكي�د ع�ىل م�ا ج�اء يف بيان مؤمت�ر ماردين، وم�ن ذل�ك أن تصنيف الدي�ار يف الفقه 
اإلس�المي تصنيف اجتهادي أملته ظروف األمة اإلس�المية، وطبيعة العالقات الدولية 
القائمة حينئٍذ إال أن تغري األوضاع اآلن، ووجود املعاهدات الدولية املعرتف هبا، وجتريم 
احل�روب غري الناش�ئة ع�ن رد العدوان ومقاوم�ة االحتالل، وظهور دول�ة املواطنة التي 
تضم�ن يف اجلمل�ة حقوق األدي�ان واألعراق واألوطان اس�تلزم جعل الع�امل كله فضاء 
للتسامح والتعايش السلمي بني مجيع األديان والطوائف يف إطار حتقيق املصالح املشرتكة 
والعدال�ة بني الناس، ويأمن فيه الناس عىل أمواهلم وأوطانم وأعراضهم، وهو ما أقرته 
الرشيعة ونادت به منذ هاجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة، ووضع أول معاهدة، تضمن التعايش 
بني مجيع الطوائف واألعراق يف إطار العدالة واملصالح املش�رتكة، وال يس�وغ  التذرع بام 
يشوهبا من نقص أو خرق دول معينة هلا؛ للتنكر هلا، وافتعال التصادم بينها وبني الرشيعة 

السمحة.

))( ورشة االجتهاد  بتحقيق املناط: فقه األقليات – لندن، الشيخ العالمة/ عبد اهلل بن بيه 6) – 7) نوفمب ))0)م.
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القواعد وأمهيتها يف فقه األقليات املسلمة:
القاعدة لغة:

القواعد: مجع قاعدة، وهي أصل اليشء وأساسه، فقواعد البيت أساسه، قال تعاىل: }ِإَوذرۡ 
َت ٱللَُّ 

َ
��َمٰعِيُل{))(، ومن�ه أيًضا قوله تعاىل: }فَأ َيرِۡت ِإَوسرۡ يَررَۡفُع إِبرَۡرِٰه ُۧم ٱلرَۡقَواِعَد ِمَن ٱلرۡ

ُبنرَۡيَٰنُه��م ّمَِن ٱلرَۡقَواِعِد{))(، وهي صفة مأخوذة من القعود بمعنى الثبات، قال الزجاج: 
القواع�د أس�اطني البناء الت�ي تعتمده، وقال أبو عبي�د: قواعد بالس�حاب أصوهلا)3(، ثم 
اس�تعملت جماًزا يف القاع�دة املعنوية، فيقال: بنى أمره عىل قاع�دة وقواعد، وقاعدة أمره 

واهية)4(.
القاعدة يف االصطالح الفقهي:

ويف االصط�الح عرفه�ا العالمة التفت�ازاين بأنا: »حكم كيل ينطبق ع�ىل جزئياته لتعرف 
أحكامه�ا من�ه«)5(، وقريب من هذا تعريف ابن خطيب الدهش�ة؛ حيث قال: »حكم كيل 
ينطب�ق عىل مجيع جزئيات�ه لتتعرف أحكامها منه«)6(، وقريب منه أيًضا تعريف أيب س�عيد 
اخلادم�ي: »حك�م ينطبق عىل مجي�ع جزئياته لتعرف ب�ه أحكام اجلزئي�ات«)7(، أما اإلمام 
الس�بكي فقد اختار التعريف التايل: »األمر الكيل ال�ذي ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم 

أحكامها منها«)8(.
وه�ذه التعريفات)9( وإن أطلقها بعضهم عىل القاعدة الفقهية فهي تعطي صورة واضحة 

لتعريف القاعدة بمدلوهلا العام.

))( سورة البقرة: اآلية 7)).
))( النحل: اآلية 6).

)3( لسان العرب، 3/ )36، ابن منظور.
)4( أساس البالغة، ص 6)5، الزخمرشي.

)5( التلويح عىل التوضيح، )/ 0)، د. حممد عيل صبيح.
)6( خمترص قواعد العالئي )/ 5.

)7( منافع الدقاق رشح جمامع احلقائق يف أصول الفقه للخادمي، ص 305.
)8( األشباه والنظائر )/0).

)9( الفكر املالكي يف جمال القواعد الفقهية، د. رشيد املدور، منشورات جملة دار احلديث احلسنية، ص347- 380.
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أما القاعدة يف االصطالح اخلاص بالفقهاء فقد عرفها احلموي يف حاش�يته عىل األش�باه 
والنظائر البن نجيم، بقوله: »إن القاعدة هي عند الفقهاء غريها عند النحاة واألصوليني: 
إذ ه�ي عند الفقه�اء حكم أكثري ال كيل، ينطبق عىل أكثر جزئيات�ه لتعرف أحكامها«))(، 
وعرفها املقري يف قواعده بقوله: »ونعني بالقاعدة كل كيل هو أخص من األصول وسائر 
املع�اين العامة، وأع�م من العقود ومجل�ة الضوابط الفقهية اخلاص�ة«))(، ومن املعارصين 
مصطف�ى الزرق�ا عرفها بأنا: »أص�ول فقهية كلية يف نصوص موجزة دس�تورية تتضمن 

أحكاًما ترشيعية عامة يف احلوادث التي تدخل يف موضوعها«)3(.
ه�ذا وقد متيز تعريف احلموي بكون�ه يؤكد عىل أن القاعدة حكم أكثري وأغلبي ال كيل؛ 
وذلك لوجود املستثنيات والشواذ يف القاعدة الفقهية أكثر مما توجد يف غريها من القواعد 
والعل�وم األخ�رى، وإىل هذا أش�ار بعض املالكي�ة)4( بقوله: »من املعل�وم أن أكثر قواعد 

الفقه أغلبية«)5(.
أمهية القواعد يف فقه األقليات املسلمة:

ويف بيان أمهية املعرفة بالقواعد الفقهية، يقول القرايف: »والقسم الثاين: قواعد كلية فقهية 
جليل�ة كثرية الع�دد، عظيمة املدد، مش�تملة عىل أسار الرشع وحكم�ه، لكل قاعدة من 
الف�روع يف الرشيع�ة ما ال حي�ىص...، وهذه القواع�د مهمة يف الفقه عظيم�ة النفع وبقدر 
اإلحاط�ة هب�ا يعظم ق�در الفقيه وي�رشف، ويظهر رون�ق الفقه ويع�رف، وتتضح مناهج 
الفت�وى وتكش�ف، فيها تنافس العل�امء...، ومن جعل خيرج الفروع باملناس�بات اجلزئية 
دون القواع�د الكلي�ة تناقضت علي�ه الفروع واختلفت...، واحت�اج إىل حفظ اجلزئيات 
التي ال تتناهى، وانتهى العمر ومل تقض نفس�ه من طب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده 
اس�تغنى ع�ن حفظ أكثر اجلزئي�ات، الندراجها يف الكليات، واحتد عن�ده ما تناقض عند 

غريه«)6(.
))( غمز عيون البصائر رشح األشباه والنظائر )/ )).

))( القواعد، املقري، خطبة الكتاب.
)3( املدخل الفقهي العام )/ 947، الشيخ مصطفى الزرقا.

)4( هتذيب الفروق )/ 36، حممد عيل.
)5( الفكر املالكي يف جمال القواعد الفقهية، د. رشيد املدور.

)6( الفروق للقرايف.
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وتنجيل أمهية موضوع القواعد الفقهية -  كام أجاز يف ذلك الدكتور رشيد املدور يف بحثه 
حول »الفكر املالكي يف جمال القواعد الفقهية«.

أصبح يفرض نفس�ه أكث�ر من أي وقت مىض باعتباره علاًم إجرائيًّ�ا عمليًّا؛ حيث النزوع 
يف حارض األمة ومستقبلها نحو تقنني الفقه اإلسالمي - االجتهاد اجلامعي، الذي أمسى 
ظاهرة تستقطب اهتامم املفكرين اإلسالميني عموًما واملشتغلني بقضايا السياسة الرشعية 
واحلك�م والقض�اء خاص�ة... مواجه�ة منهم لتحدٍّ ظ�لَّ زماًن�ا يرمى يف وج�ه الصحوة 
اإلس�المية، يطالبها بمرشوع دس�تور ش�امل متكامل يف جوانبه املختلفة ملصالح تس�يري 

دولة إسالمية معارصة.
ك�ام تظه�ر جليا أمهي�ة املوضوع وبإحل�اح ونحن نق�وم بعملية تأس�يس »لفق�ه األقليات 

املسلمة« يف إطار الفقه اإلسالمي من العام.
كان وال بد من تقعيد هلذه املبادرة وضبط قواعدها حتى ال نس�قط يف متاهات وجزئيات 
ال تق�دم الفق�ه اإلس�المي وآلياته اإلجرائي�ة االجته�اد اجلامعي، وموضوع�ه األقليات 

املسلمة بالغرب، باجتناب احليل املحظورة املنافية لتحقيق املقاصد.
ومل�ا كان الواق�ع والظروف من زم�ان متطور ومكان متغري وأع�راف متبدلة ومدى تأثري 
ذل�ك عىل اإلنتاج الفقهي والفكري يف اإلس�الم، فإن الرتكي�ز عىل اخلصوصية املكانية - 
الزماني�ة والنوعية )أقليات مس�لمة اليوم بالغرب(، وضبطها ضمن قواعد فقهية س�هلة 
التطبيق واالس�تنباط س�تنتج أحكاما فقهية -ال حمالة- تراع�ي مقاصد املكلفني، كام أكد 
ع�ىل ذلك اب�ن الع�ريب))(، وال تتعل�ق األح�كام باأللف�اظ، إال أن ترد ع�ىل موضوعاهتا 
األصلي�ة يف مقاصدها املطلوبة، فإن ظه�رت يف غري مقصدها مل تتعلق بمقاصد. أال ترى 
ِمننَِي  رُۡمؤرۡ ٰى ِمَن ٱل َتَ َ ٱشرۡ أن البيع والرشاء معلوم اللفظ واملعنى، وقد قال تعاىل: }إِنَّ ٱللَّ

َنََّة{))(. نَّ لَُهُم ٱلرۡ
َ
َوٰلَُهم بِأ مرۡ

َ
نُفَسُهمرۡ َوأ

َ
أ

ورغ�م أن قاع�دة: »األم�ور بمقاصدها« تعت�ب يف كل املذاه�ب الفقهية إح�دى أمهات 
القواع�د، وق�د افتتحت جملة األح�كام العدلية املغربية قواعدها التس�ع والتس�عني هبذه 

))( أحكام القرآن البن العريب 3/ 500).
))( التوبة: اآلية ))).
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القاعدة ثم اتبعتها ببنيتها، وهي »العبة يف العقود للمقاصد واملعاين، ال لأللفاظ واملباين« 
ف�إن املذه�ب املالك�ي يظل رائ�د املذاهب يف مراع�اة مقاص�د املكلفني، وبن�اء األحكام 

عليها))(. 
إن صل�ة مثبت�ة ب�ني القواعد الفقهي�ة ومقاصد الرشيعة اإلس�المية، قال اإلم�ام القرايف: 
»وقدي�ام قال العلامء: من راعى األص�ول كان حقيًقا بالوصول، ومن راعى القواعد كان 

خليًقا بإدراك املقاصد«))(.
وحيرص الش�يخ العالم�ة األصويل/ عبد اهلل بن بي�ه قواعد حتقيق املن�اط يف فقه األقليات 

املسلمة يف:
أ- قاعدة الرورات.

ب- قاعدة احلاجة.
ج- قاعدة املصلحة.

د- قاعدة عموم البلوى.
ه�- قاعدة عس االحرتاز.

و- قاعدة املآالت.
ز- التعاون عىل اخلري عىل أساس املواطنة الصاحلة انطالًقا من اآلية الكريمة }َوَتَعاَونُواْ 
َوٰىۖ{)3( ومن حل�ف الفضول، ومن وثيقة املدين�ة، ومن حديث فديك،  ِ َوٱلَّقرۡ رۡ��ِبّ َعَ ٱل
واهلجرة إىل احلبشة املسيحية، وعمل النبي يوسف -عليه السالم- مع ملك مرص...إلخ.

ح- قاعدة أن األصل يف األشياء والعوائد اإلباحة، سوى ما ني عنه.
ط- قاعدة التدرج يف التطبيق.

القواعد يف فقه األقليات ودورها يف رفع احلرج:
إن قواع�د الفق�ه تعتب بالفعل راف�ًدا أثًرا من روافد الفقه اإلس�المي، ومصدًرا أساس�يًّا 
من مصادره، ومنبًعا ألسار الرشع وحكمه، هبا تضبط األحكام وهبا تناط، وبمامرس�تها 
حتصل أهلية التخريج واالستنباط، وقد وصفها القرايف بقوله: »والقسم الثاين من األصول 

))( الفكر املالكي يف جمال القواعد الفقهية، دار رشيد املدور.
))( الفروق للقرايف.
)3( املائدة: اآلية ).
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قواعد كلية فقهية جليلة كثرية العدد عظيمة املدد؛ مشتملة عىل أسار الرشع وحكمه... 
وه�ي مهمة يف الفقه عظيمة النفع، وبقدر اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيه ويرشف، ويظهر 
رون�ق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكش�ف، فيها تناف�س العلامء، وتفاضل 

الفضالء، وبرز القارح عىل اجلذع، وحاز قصب السبق من فيها برع«))(.
فلق�د أج�اد القرايف يف تلخيص دور هذه القواعد يف رونق الفقه يف رفعه احلرج واملش�قة، 

أو تفيضها بحيث يمكن للمكلف أن يتحملها.
كام أن  الش�اطبي قال: إن الش�ارع مل يقصد إىل التكليف بالش�اق واإلعنات فيه، والدليل 
َُهمرۡ  عىل ذلك أمور: أحدها: النصوص الدالة عىل ذلك كقوله تعاىل: }َوَيَضُع َعنرُۡهمرۡ إِصرۡ
لرَۡتُهۥ  ٗا َكَما َحَ ِملرۡ َعلَيرَۡنآ إِصرۡ {))(، وقوله: }َربََّن��ا َوَل تَرۡ ۚ َلٰ��َل ٱلَِّ� َكنَترۡ َعلَيرِۡهمرۡ غرۡ

َ َوٱلرۡ
ِي��َن ِمن َقبرۡلَِن��اۚ{)3(، ويف احلديث: ))قال اهلل تعاىل: قد فعل�ت(()4(، ويف احلديث:  َعَ ٱذلَّ

))ُبعثُت باحلَنيفية السمحة(()5(.

َ رس�ول اهلل بني أمري�ن أحدمها أيس من اآلخر إال اختار أيسمها ما مل  وحديث: ))ما ُخريِّ
يكن إثاًم، فإن كان إثاًم كان أبعد الناس منه(()6(.

ولو كان قاصًدا للمشقة ملا كان مريًدا لليس وال التخفيف، ولكان مريًدا للحرج والعس، 
وذلك باطل.

أض�ف إىل ذل�ك ما ثبت أيًضا م�ن مرشوعية الرخص وهو أمر مقط�وع به، ومما علم من 
دين األمة رضورة كرخص القرص والفطر واجلمع وتناول املحرمات يف االضطرار؛ فإن 
هذا نمط يدل قطًعا عىل مطلق رفع احلرج واملشقة، وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق 

والتكلف والتسبب يف االنقطاع عن دوام األعامل. 
ولو كان الشارع قاصًدا للمشقة يف التكليف ملا كان ثم ترخيص وال تفيف.

ويقع رفع احلرج يف صميم فقه األقليات املسلمة واملعتمد أساًسا عىل فقه األولويات لذا 
))( الفروق، )/ ص)- 3، للقرايف.

))( األعراف: اآلية 57).
)3( البقرة: اآلية 86).

)4( رواه مسلم.
)5( رواه أمحد والطباين بإسناد صحيح.

)6( رواه أبو داود بإسناد صحيح.
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كانت رعاية الشارع احلكيم لرفع احلرج، ومن ذلك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حينام سئل عن الرتتيب 
ب�ني أع�امل احلج يوم النحر م�ن ) رن حط( أي الرم�ي، والنحر واحلل�ق والطواف قال: 
))افع�ل وال ح�رج(())( إباحة لرتك الرتتيب بني هذه الش�عائر، ورفًعا لإلثم عمن مل يرتبها 

كرتتيب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
ويبدو هذا احلرج واضًحا عندما تنزل باملسلم مشقة أو رضر ويريد إزالته، فكيف يزيله. 

هل يزيله برر مثله أو برر أخف منه؟
إن الفقي�ه املجته�د ينبغ�ي أال خيتار مع اإلم�كان إال ما ال حرج في�ه؛ ألن الرشيعة ال تأيت 
ب�ام فيه ح�رج أو رضر، وإن كان وال بد من الوقوع يف الرر فإن عليه أن يوازن بني هذه 

املضار وخيتار أخفها.
وإذا كان يف اإلم�كان إزال�ة هذا الرر فينبغي أن يكون ب�رر أخف من الرر املزال، 
وم�ن هنا وضع العلامء عدة قواعد اس�تنبطوها، وهي كث�رية ومرنة ويمكن توظيف كثري 
منها- عىل حسب النوازل- يف فقه األقليات املسلمة، وإن كانت تتفاوت يف ذلك ظهوًرا 
وخف�اء- ك�ام ذهب إىل ذلك فضيلة الش�يخ حمم�د املختار بن أمبال�ة يف حمارضة خمطوطة 

قيمة.
وكان الغ�رض من ه�ذه القواعد ضبط هذه الترصفات من جهة واختيار األوىل واألوفق 

من جهة أخرى. ومن هذه القواعد:
1- الرضر يزال:

وهي قاعدة مش�هورة يف الفقه اإلس�المي حتدث عنها الفقهاء واألصوليون، واعتبوها 
إح�دى القواع�د األساس�ية األرب�ع أو اخلم�س الت�ي عليها م�دار الفقه، يق�ول العالمة 

الشنقيطي سيدي عبد اهلل بن احلاج إبراهيم )ت: 33))ه�( يف ألفيته يف األصول.
2- الرضورات تبيح املحظورات:

ب�رشط ع�دم نقصانا وال خيفى ارتباطها بس�ابقتها، وقد أخاف العل�امء هذا الرشط اهلام 
ا مم�ا يعني رضورة املوازنة بني ال�رر املرتتب عىل املحظ�ور، واملصلحة املرتتبة عىل  ج�دًّ

اإلباحة، فإن تساويا فال إباحة، وإن زادت املصلحة أبيح هذا املحظور.
))( متفق عليه.
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ولذل�ك فإن الس�يوطي -رمحه اهلل- بع�د أن ذكر العديد من األمثلة ع�ىل أن الرورات 
تبيح املحظورات ذكر احلكمة يف هذا الرشط قائال: »ليخرج ما لو كان امليت نبيًّا، فإنه ال 
حي�ل أكله للمضطر؛ ألن حرمته أعظم يف نظر الرشع من مهجة املضطر، وما لو أكره عىل 
القت�ل أو الزنا، فال يب�اح واحد منهام باإلكراه ملا فيهام باإلكراه، ملا فيهام من املفس�دة التي 
تقاب�ل حف�ظ مهجة املكره، أو تزي�د عليها، وما لو دفن بال كفن، فال ينبش، فإن مفس�دة 

هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام السرت بالرتاب مقامه«))(.
3- الرضر ال يزال بالرضر:

وهذه القاعدة مرتبطة بقاعدة الرر يزال أي يزال ولكن ال برر؛ ألنه لو أزيل بالرر 
ملا حتققت الفائدة.

وه�ي قاعدة ذكرها ابن نجيم أيًضا يف األش�باه والنظائر )ص87( ولذلكم جيب الرشيك 
يف الع�امرة، وإن�ام يقال ملريدها: عمر إن ش�ئت وهي قاعدة مهمة أيض�ا، وكذلك قوهلم: 
»حيتم�ل الرر اخلاص ألجل دفع الرر العام«؛ ألن اجلميع يش�كل قانوًنا للتعامل مع 
ال�رورات كيف نزيله�ا، وبم نزيلها، وطريقة املوازنة بينها عن�د التعارض، وهذه كلها 
أم�ور يف غاي�ة األمهي�ة إذ ال يمك�ن أن نجعل اعتبار ال�رورات أمرا عام�ا ال حدود له 
وال ضواب�ط، وم�ن ثم يتذرع به كل إنس�ان إىل ما يريد، فال ب�د أن حتقق الرورة، وبعد 
ذل�ك تق�در بقدرها، وال بد من املوازنة بني ال�رورات إذا تعارضت، فإذا كان املحتكر 
يت�رر بجبه عىل بيع طعامه بالس�عر، فإن العامة تت�رر باالحتكار، فال بد من املوازنة 
بني الررين، وال ش�ك أن رضر العامة أش�د من رضر شخص واحد، وكذلك بالنسبة 

للتسعري وغري ذلك مما يتعارض فيه الرر العام والرر اخلاص))(.
4- إذا تعارضت مفسدتان أو مكروهان حمظوران:

روع�ي أعظمه�ا رضًرا بارت�كاب أخفه�ام، وه�ذه القاع�دة ذكره�ا املق�ري يف قواع�ده 
))/456( وتعرض هلا الزقاق يف املنهج، فقال:

رضي��نأخ���ف م��ك��روه��ني حم��ظ��وري��ن ك��ف��ى  ب���د  ي��ك��ن  مل  إن 

))( األشباه والنظائر )/))) جلالل الدين السيوطي.
))( حمارضة الشيخ حممد املختار بن أمبالة - خمطوط.
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أنفذاق����دم ك��ب��ق��ر وع������راة وك���ذا نكاح  م��ن  م��ا  أو  مضطًرا 

وقال أيًضا: 
ألكب الرين ينفى األصغر

ويشهد لذلك ما وقع يف صلح احلديبية، قال القرايف: »قال بعض العلامء: إنام التزم رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف صل�ح احلديبي�ة إدخال الضيم عىل املس�لمني دفًعا ملفاس�د عظيم�ة، وهي قتل 
املؤمن�ني واملؤمن�ات احلاليني بمك�ة، فاقتضت املصلحة أن ينعقد الصل�ح عىل أن يرد إىل 
الكف�ار م�ن جاء منهم إليه؛ ألنه أهون من قتل املؤمنني، مع أن اهلل تعاىل علم أن يف تأخري 
 ُ ِخَل ٱللَّ ُدرۡ القتال مصلحة عظيمة، وهي إس�الم مجاعة منهم؛ ولذلك قال اهلل تعاىل: }ّلِ
يَن َكَفُرواْ ِمنرُۡهمرۡ َعَذابًا  َنا ٱذلَِّ برۡ َتِهِۦ َمن يََشآُء{))(، وكذلك قال: }لَورۡ تََزيَّلُواْ لََعذَّ ِف رَحرۡ

ِلًما{))( أي لو متيز الكافرون من املؤمنني«. 
َ
أ

وقال أيًضا يف مناقش�ته ألخذ اجلزية من الكفار: عادة الرشع دفع أعظم املفسدتني بإيقاع 
أدنامها، وتفويت املصلحة الدنيا لتوقع املصلحة العليا، ومفسدة الكفر تربو عىل مصلحة 
املأخ�وذ م�ن أموال الكفار، بل عىل مجلة الدنيا، فلم أقره�م الرشع؟ وجوابه: أن هذا من 
باب التزام املفسدة الدنيا لتوقع املصلحة العليا؛ وذلك ألن الكافر إذا قتل انسد عنه باب 

اإليامن فرشعت اجلزية رجاء أن يسلم هو أو أحد من ذريته)3(.
5- درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح:

وهي قاعدة مشهورة أيًضا، ذكرها الزقاق يف املنهج بقوله:
عىل م���ق���دم  امل���ف���اس���د  نقالدرء  م��ا  ف��خ��د  امل��ص��ال��ح  ج��ل��ب 

وه�ي يف الواق�ع تعود إىل ارتكاب أخف املفس�دتني، فرتجع يف النهاي�ة إىل اجتهاد الفقيه 
املجتهد يف املصالح واملفاسد، فيجوز ارتكاب أخف الررين لتحقيق أعظم املصلحتني، 
األمر الذي حيتاج إىل إمعان النظر، وترتيب املصالح، وترتيب املفاسد، ثم املقارنة واختيار 
ما يراه حمقًقا أخف الررين، أو أعظم املصلحتني؛ ولذلك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

))( سورة الفتح: اآلية 5).

))( سورة الفتح: اآلية 5).
)3( الذخرية )ج3)/ )45- 453( القرايف، نقال عن حمارضة للشيخ حممد املختار بن أمبالة - خمطوط.
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»لي�س العاق�ل الذي يعلم اخل�ري من الرش، وإن�ام العاقل الذي يعلم خ�ري اخلريين، ورش 
الرشين«))(.

رَۡميرِۡسِۖ قُ��لرۡ فِيِهَمآ إِثرۡٞم َكبِ��يٞ َوَمَنٰفُِع لِلنَّاِس  رِ َوٱل َمرۡ لُونََك َع��ِن ٱلرۡ وق�ال تع�اىل: }يَسرۡ َٔ
عِِهَماۗ{))(. َبُ ِمن نَّفرۡ كرۡ

َ
ِإَوثرُۡمُهَمآ أ

6-املشقة جتلب التيسري:
وهي قاعدة مش�هورة معدودة من القواعد التي عليها مدار الفقه، وقد أحلها الس�يوطي 

بقوله تعاىل: }َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم ِف ادّلِيِن ِمْن َحَرٍج{)3(.
وهذه القاعدة قال العلامء: إنا يتخرج عليها مجيع رخص الرشع وتفيضاته)4(.

7-ما أبيح للرضورة يقدر بقدرها:
ذكر هذه القاعدة ابن نجيم يف األشباه والنظائر)5( ومن فروعها: أن املضطر ال يأكل امليتة 
إال ق�در س�د الرم�ق، وأن الطعام يف دار احلرب يؤخذ عىل س�بيل احلاج�ة؛ ألنه إنام أبيح 

للرورة.
ا وتقرر معياًرا للتعامل مع الرورة، كي ال نسف يف  وه�ي قاعدة مهمة ألنا تضع ح�دًّ

اعتبارها فتتجاوز احلد، وهذا موضع تزل فيه األقدام كثرًيا.
8- احلاجة تنزل منزلة الرضورة عامة كانت أم خاصة.

9- إذا ضاق األمر اتسع.
إىل جانب هذه القواعد، هناك أخرى، نذكر منها:

- حفظ املوجود أوىل من حتصيل املفقود.
- السالمة من املكروه أوىل من حتصيل املستحب.

- اليقني ال يزول بالشك.
- كلام جاوز األمر حده انعكس ضده.

))( جمموع الفتاوى ج0)/ 504، شيخ اإلسالم ابن تيمية.
))( سور البقرة: اآلية 9)).

)3( سورة احلج: اآلية 78.
)4( األشباه والنظائر ص 74، ابن نجيم.

)5( ص 86.
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- كل ما كان سبًبا للفتنة فإنه ال جيوز.
- يتحمل الرر اخلاص ملنع الرر العام.

- إذا بطل األصل يصار إىل البدل.
- امليسور ال يسقط باملعسور.

- كل ما ال يتوصل إىل املطلوب إال به فهو مطلوب.
10-  سد الذريعة:

الذريعة هي الوس�يلة، وس�د الذريع�ة يعني املنع من الفعل اجلائز، مل�ا فيه من املصالح يف 
احل�االت والظ�روف التي ت�ؤدي فيها إىل تفويت مصلحة أهم، أو جلب مفس�دة أش�د. 
وكام أن الرشيعة اإلسالمية منعت ما فيه الفساد ابتداء، كذلك منعت ما فيه الفساد ناية، 
وهذا ما يسمى بسد الذرائع، وقد عرفه املازري يف رشح التلقني: »بأنه منع ما جيوز لكي 
ال يتطرق به إىل ما ال جيوز«))(، وقد وصفها اإلمام ابن القيم ذات يوم بقوله: »... إن سدَّ 

الذرائع ربع الدين«))(.
وهلذا جعل العلامء رشوًطا ثالثة للضابط؛ أوهلا: أن يؤدي الفعل اجلائز إىل مفسدة، ومن 

املفسدة تفويت مصلحة أهم من مصلحة الفعل اجلائز.
وثانيه�ا: أن يك�ون أداء الفعل إىل املفس�دة غالًب�ا، وقد عب بعض األصولي�ني عن الغلبة 

بالقطع أو الظن القريب منه.
واملتتب�ع لفق�ه الذارئع جي�د أن هناك ذرائع أمجعت األمة عىل س�دها. وذرائع أمجعت عىل 
عدم س�دها، والش�افعي ومن نج نجه ال يس�دها، وضابط األوىل هو أداء الوس�يلة إىل 
املفس�دة قطًعا أو ظنًّا غالًبا، وضابط الثانية هو ما كان أداء الوس�يلة إىل املفسدة فيه نادًرا، 
وضابط الثالثة: هو ما كان أداء الوسيلة فيه إىل املفسدة كثرًيا، ال قطًعا وال ظنًّا غالًبا،  وال 

نادًرا)3( . 
وقد بنى الش�اطبي قاعدة س�د الذرائع عىل قصد الش�ارع إىل النظ�ر إىل مآالت األفعال؛ 
س�واء كانت موافق�ة أو خمالفة؛ ألن املجتهد ال حيكم عىل فعل م�ن األفعال الصادرة عن 

))( مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها ص 58)، عالل الفايس.
))( إعالم املوقعني، ابن القيم � ج3 ص)7).

)3( فقه األولويات وتطبيقاته ص ))، حمارضة خمطوطة للدكتور حسني حامد حسان.
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املكلف�ني باإلق�دام أو اإلحج�ام إال بع�د نظ�ره إىل ما يئول إلي�ه ذلك الفع�ل، فقد يكون 
مرشوًعا ملصلحة فيه تس�تجلب، أو ملفس�دة تدرأ، ولكن له مآل عىل خالف ما قصد فيه، 
وقد يكون غري مرشوع ملفس�دة تنش�أ عن�ه أو مصلحة تندفع به، ولك�ن مآله عىل خالف 
ذلك. فإذا أطلق القول يف األول باملرشوعية فربام أدى استجالب املصلحة فيه إىل مفسدة 

تساوي املصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانًعا من إطالق القول باملرشوعية.
وكذل�ك إذا أطلق الق�ول يف الثاين بعدم املرشوعية وهو جمال للمجتهد صعب املوارد إال 

أنه عذب املذاق حممود الغيب جار عىل مقاصد الرشيعة))(.
وق�ال أبو إس�حاق أيًضا: إن س�د الذرائع أصل رشعي قطعي متف�ق عليه يف اجلملة وإن 
اختل�ف العل�امء يف تفاصيله. وقد عمل به الس�لف بناء عىل ما تكرر م�ن التواتر املعنوي 

يف نوازل متعددة دلت عىل عموميات معنوية، وإن كانت النوازل خاصة ولكنها كثرية.
وق�د أقام الش�اطبي األدل�ة التي تقطع بأن س�د الذريعة مقصود للش�ارع، وق�ام بعملية 
اس�تقراء لنصوص الرشيعة التي متنع من الفعل امل�أذون فيه، يف احلاالت التي يؤدي فيها 
إىل املفس�دة، وم�ن هذه األدلة امتناع النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن قت�ل من ظهر نفاقه، خمافة أن يتحدث 
الن�اس ب�أن حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص يقت�ل أصحابه، وامتناعه ملسو هيلع هللا ىلص ع�ن هدم الكعبة وإع�ادة بنائها عىل 
قواع�د إبراهيم -عليه الس�الم-، خمافة الفتن�ة، مع أن كل من قتل من ظه�ر نفاقه، وبناء 
البيت عىل قواعد إبراهيم -عليه الس�الم- مصلح�ة، إال أن حتصيل هذه املصلحة يؤدي 

إىل تفويت مصلحة أهم أو حدوث مفسدة أشد.
وم�ن أدلة هذا األصل حتريم س�ب املرشكني خمافة أن يس�بوا اهلل عز وجل، وهو مفس�دة 
أك�ب، والنه�ي عن قطع األي�دي يف الغزو خمافة أن يلحق املحدود بالكفار، وهو مفس�دة 
ِبرَۡن  أش�د، ولذل�ك ال تق�ام احل�دود يف الغزو. ومنها م�ا جاء يف قول�ه تع�اىل: }َوَل يَضرۡ
{))(، ومنها نيه -عليه الس�الم- عن منع فضل  لََم َما ُيرۡفِنَي ِمن زِينَتِِهنَّ ررُۡجلِِه��نَّ ِلُعرۡ

َ
بِأ

املاء، خشية أن يمنع به رعي الكأل، وهو مفسدة)3(.
برَۡصٰرِهِمرۡ 

َ
واْ ِمنرۡ أ ِمننَِي َيُغضُّ ويستشهد عالل الفايس من كتاب اهلل قوله تعاىل: }قُل ّلِلرُۡمؤرۡ

))( املوافقات 4/ 95)، الشاطبي، نقال عن مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها ص 60)، عالل الفايس.
))( سورة النور: اآلية )3.

)3( فقه األولويات ومنطلقاته، حمارضة خمطوطة، د. حسني حامد احلسان.
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َنُعوَن{))( اآلية. َ َخبُِيۢ بَِما يَصرۡ ۚ إِنَّ ٱللَّ َكٰ لَُهمرۡ زرۡ
َ
ۚ َذٰلَِك أ َفُظواْ فُُروَجُهمرۡ َوَيحرۡ

ا للذريعة؛ ألن إطالق احلرية للنظر يؤدي إىل الش�هوة  فقد أمرنا اخلالق بغض البرص س�دًّ
املفضية النتهاك احلرمة التي تؤدي إىل فساد األعراض، وفساد املجتمع بانتشار الفواحش 

فيه، وذلك ما يقصد الشارع إىل تالفيه.
ومن األدلة عىل ذلك -يضيف عالل الفايس- يف صحيح البخاري: ))إن من أكب الكبائر 
أن يلعن الرجل أبويه، قيل: يا رس�ول اهلل، كيف يلعن الرجل أبويه؟ قال: يس�ب الرجل 

أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه((.
فإذا أراد الرجل أن ال يشتم أحد والديه فعليه أن حيرتم والدي الناس، عىل أن سب والدي 
الغري فس�اد ذايت، أي هو ممنوع من األصل. ولكن الش�ارع أكد ببيان الفساد الذي يفيض 
إليه وهو جر سب والدي الشاتم األول، فالسب األول ذريعة لسب والدي اإلنسان))(.

وش�دد املجته�دون يف تطبيقهم هل�ذا األصل عىل الن�وازل والوقائع الت�ي ليس فيها نص 
حك�م للش�ارع، وكانت مناًطا ملصلحة ومفس�دة زائ�دة، فمنعوا من الفع�ل اجلائز تقدياًم 
لدفع املفسدة عىل جلب املصلحة، فقالوا بمنع هدايا احلكام والقضاة والوالة خشية أداء 
ذلك إىل إفساد الذمم والظلم واملحاباة. ومنعوا من قبول شهادة العدو عىل عدوه، ملا قد 
ت�ؤدي إليه من مفس�دة الكذب يف الش�هادة، ومنعوا تقديم أح�د اخلصمني عىل اآلخر يف 

جملس القضاء ألدائه إىل مفسدة كس خاطر املؤخر وعجزه عن اإلدالء بحجته.
وم�ن ه�ذا الب�اب اخت�الف العلامء يف قض�اء الق�ايض بعلمه، قي�ل بحرمته؛ ألن�ه طريق 

يستعمله بعض القضاة للحكم بالباطل، وقيل ال حيرم)3(. 
وهن�ا ال بد من اإلش�ارة إىل ع�دم املبالغة يف تطبيق ه�ذا األصل بحج�ة املصلحة أو دفع 
امل�رة، وأن يطب�ق وف�ق القواع�د وببعد النظ�ر، وأن مصلحة املكلف ه�ي اهلدف دون 

اخلروج عن الثوابت من رشيعة اإلسالم السمحاء.
و لضبط موضوع سد الذرائع خلص جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة 

))( سورة النور: اآلية 30.
))( مقاصد الرشيعة ومكارمها ص 58)- 59)، عالل الفايس.

)3( مقاصد الرشيعة ومكارمها ص )6)، عالل الفايس.
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مؤمتره التاسع بأبو ظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة من ) – 6 ذي القعدة 5)4)ه�، 
املوافق ) – 6 نيسان )إبريل(  995)م، إىل القرارات التالية))(:

).  س�دُّ الذرائ�ع أصل م�ن أصول الرشيع�ة اإلس�المية، وحقيقته: من�ع املباحات التي 
يتوصل هبا إىل مفاسد أو حمظورات.

).   سدُّ الذرائع ال يقترص عىل مواضع االشتباه واالحتياط، وإنام يشمل كل ما من شأنه 
التوصل به إىل احلرام.

3.  س�دُّ الذرائع يقتيض من�ع احليل إىل إتيان املحظورات، أو إبط�ال يشء من املطلوبات 
الرشعية، غري أن احليلة تفرتق عن الذريعة باشرتاط وجود القصد يف األوىل دون الثانية.

4.والذرائع أنواع:
األوىل:    جمم�ع ع�ىل منعه�ا: وهي املنص�وص عليه�ا يف الق�رآن الكريم والس�نة النبوية 
الرشيفة، أو املؤدية إىل املفسدة قطًعا أو كثرًيا غالًبا؛ سواء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة 
أم واجبة. ومن هذا النوع العقود التي يظهر منها القصد إىل الوقوع يف احلرام بالنص عليه 

يف العقد.
والثانية:   جممع عىل فتحها: وهي التي ترجح فيها املصلحة عىل املفسدة.

والثالثة:   خمتلف فيها: وهي الترصفات التي ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها هتمة التوصل 
هبا إىل باطن حمظور، لكثرة قصد ذلك منها.

5. وضاب�ط إباح�ة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إىل املفس�دة ن�ادًرا، أو أن تكون مصلحة 
الفعل أرجح من مفسدته.

وضابط منع الذريعة: أن تكون من ش�أنا اإلفضاء إىل املفس�دة ال حمالة قطًعا أو كثرًيا، أو 
أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يرتتب عىل الوسيلة من املصلحة.

11- فتح الذريعة:
يق�ول ع�الل الف�ايس))(: مل ت�راع الرشيعة اإلس�المية الذرائ�ع من جهة س�دها فقط، بل 
راعتها كذلك من جهة الفتح. فأعطت لكل وس�يلة حكم مقصدها يف الغالب، فوس�يلة 

))( جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، العدد التاسع ج3 ص5 قرار رقم: )9 )9/9(.
))( مقاصد الرشيعة االسالمية ومكارمها ص )6)- عالل الفايس.
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املحرم�ات واملع�ايص يف كراهته�ا واملن�ع منها إن�ام هو بحس�ب إفضائها إليه�ا، وكذلك 
وس�ائل الطاعات والقربات يف جمملها واإلذن فيها بحس�ب إفضائها إىل غاياهتا، كام قال 
ابن القيم: »إن وسيلة املقصود تابعة للمقصود كالمها مقصود، لكنه هو مقصود الغايات 

وهي مقصودة قصد الوسائل«.
ويقصد بفتح الذريعة -إذن- هو اإلذن يف الفصل املمنوع يف األصل، ملا يرتتب عليه من 
املفاس�د، يف احل�االت ويف الظروف التي يؤدي فيها ه�ذا الفعل إىل حتصيل مصالح أهم، 

أو دفع مفاسد أشد.
وقد وضح ذلك القرايف واستدل عليه، ومثل له يف نفس الوقت، فقال: »قد تكون وسيلة 
املح�رم غري حمرم�ة، إذا أفضت إىل مصلحة راجحة، فالتوس�ل إىل فداء أسى املس�لمني 
بدفع املال للكفار الذي هو حمرم عليهم االنتفاع به، بناء عىل أنم مكلفون بفروع الرشيعة 
عندن�ا، وكدفع م�ال لرجل يأكله حراًما حتى ال يزين بام�رأة، إذا عجز عن دفعه عنها إال 
بذل�ك، وكدفع امل�ال للمحارب، حتى ال يق�ع القتل بينه وبني صاح�ب املال عند مالك 
-ريض اهلل عنه-، فهذه الصور كلها الدفع فيها وس�يلة إىل املعصية بأكل املال، ومع ذلك 

فهو مأمور به لرجحان ما حيصل من املصلحة عىل هذه املفسدة.
وي�رب الش�اطبي بع�ض األمثلة هلذا املنه�ج، فيقول: »كاملن�ع من تلق�ي الركبان، فإن 
منع�ه يف األص�ل ممنوع، إذ هو من باب منع االرتفاق، وأصله رضوري أو حاجي، ألهل 
السوق، ومنع بيع احلارض للبادي؛ ألنه يف األصل منع من النصيحة، إال أنه إرفاق ألهل 
احل�ر، وتضمني الصناع قد يكون من ه�ذا القبيل، وله نظائر كثرية، ومن جهة التعاون 
-أي عىل املصلحة- هنا أقوى، وقد أشار الصحابة عىل أيب بكر الصديق إذ قدموه خليفة 
برتك التجارة واالحرتاف والسعي عىل العيال؛ ألجل ما هو أهم يف التعاون عىل حتصيل 
املصلح�ة، وهو القي�ام بمصالح املس�لمني، وعوضه عن ذلك من بيت مال املس�لمني«، 
وهذا يقطع بأن فقه الرشيعة يراعي األولويات عند املوازنة بني املصالح واملفاسد، وذلك 

وفق ضوابط حمددة.
واملعيار يف س�د الذرائع وفتحها معيار موضوعي ال ش�خيص، ينظر فيه إىل الواقع وما قد 
يئول إليه الفعل يف جمرى العادات يف رأي الشخص العادي، وال دخل فيه لقصد الفاعل 
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أو علمه وظنه، وذلك عىل خالف قاعدة املنع من التحليل))(. ويف هذا يقول الشاطبي))(: 
إن متعاط�ي الس�بب إذا أتى ب�ه بكامل رشوطه وانتف�اء موانعه، ثم قصد أال يقع مس�ببه، 
فق�د قص�د حماال، وتكلف ما ليس له رفعه، ومنع ما مل جيعل له منعه، وأيضا فإن الش�ارع 
قاصد لوقوع املس�ببات عن أس�باهبا، فقصد ه�ذا القاصد مناقض لقصد الش�ارع، وكل 

قصد ناقض قصد الشارع باطل.
ونلخ�ص بالق�ول إىل أن عالق�ة اعتب�ار املآل وثيقة الصل�ة، بل يف عمقها بفق�ه األقليات 
املس�لمة؛ ألن املجتهد لن يتوقف عند النظر إىل واقع املصالح أو املفاسد فقط، بل سينظر 
إىل ما هو أبعد من ذلك وهو مآل هذه املصالح أو املفاس�د عىل اجلامعة املس�لمة يف جمتمع 

غري إسالمي.

م�ق 
ل�أ وح�قد ا

�قل �ق ع�ق س�ب ما لحب � ا ها
�ق ل�حب ا

لمسلم�ق  ها ا
�ق ل�قا

ق
�

أ
�قم ا

طب و�ق�ب
األم�ة اإلس�المية أحوج ما تك�ون إىل اجتامع كلمته�ا، واحتاد رؤيتها فيام حيل مش�اكلها، 
لتبن�ي عىل ذل�ك توحدها يف املواقف والتعام�الت، ولن يأيت ذل�ك إال إذا كانت حلوهلا 
ملش�اكلها وقضاياها العامة نابعة من رؤية مجاعية تسعى إىل مجع الكلمة وتوحيد الصف، 
بعي�ًدا ع�ن الرؤى الفردي�ة املتنافرة التي تأيت ع�ىل األمة بالتفرق يف األفكار والتش�تت يف 
الص�ف والتض�ارب يف األح�كام، مما جيع�ل الناس يف ح�رية من أمرهم، وفي�ام ينبغي أن 

يعملوا به يف القضايا العامة التي حتتاج إىل توحيد يف املوقف، واحتاد يف احلكم)3(. 
فإذا كان األمر هكذا قائاًم يف األمة اإلس�المية، فام بالك عن حالة األقليات املسلمة وهي 
تعيش حالة مس�تمرة من الترشذم والتفرقة داخل كل قطر يعيش فيه األقليات املس�لمة، 

فنتج عن ذلك:
أ- جهل باألمور الرشعية وأداؤها عىل وجه غري صحيح.

ب- رواج أصحاب التيارات املنحرفة باسم اإلسالم.

))( فقه األولويات ومنطلقاته، حمارضة خمطوطة- د. حسني حامد حسان.
))( املوافقات )/ )) للشاطبي.

)3( االجتهاد اجلامعي يف الترشيع اإلسالمي، ص 89، د. عبد املجيد أسوسوه الرشيف.
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ا وثقافيًّا. ج- ضياع األقليات املسلمة عقائديًّ
د- فوض داخل املساجد بسبب تضارب الفتاوى.

ولعل االجتهاد اجلامعي هو السبيل إىل إجياد مرجعية دينية موحدة هلذه األقليات ولألمة 
املسلمة -عموما- كمدخل أسايس لوحدهتا السياسية واإلسرتاتيجية.

يق�ول د. عبد الكريم اخلطي�ب))(: »وال جيوز االجتهاد بالرأي لف�رد واحد مهام أويت من 
املواهب واملؤهالت؛ ألن التاريخ قد بني أن الفوض الترشيعية يف الفقه اإلس�المي كان 
م�ن أكب أس�باهبا االجتهاد الفردي؛ حيث تتش�عب اآلراء، وتكث�ر اخلالفات التي تفرق 

وحدة األمة إىل مذاهب وشيع«.
ويق�ول األس�تاذ عيل حس�ب اهلل: »ومنها -أي أفع�ال املكلفني- ما يتعل�ق بمعامالهتم، 
بعضه�م مع بعض، واختالف األحكام يف هذا جماف للنظام وجمانب للعدل، وخاصة يف 
البيئ�ة الواحدة والبيئات املتامثلة واالجتهاد هنا إنام يفيد عمليًّا إذا اجته وجهة مجاعية، بأن 
تكون هناك مجاعة من املجتهدين: ينظرون فيام جد من احلوادث ويستنبطون -مستعينني 
باملأثور من آراء الس�ابقني- ما يالئم أحواهلم من األحكام، وتكون أحكامهم هذه نافذة 

يف الناس: يلزمون مجيًعا باتباعها، وحيكم القضاة بمقتضاه))(.
ويق�ول الش�يخ عبد الوهاب خالف: »الذين هلم االجته�اد بالرأي هم اجلامعة الترشيعية 
الذي�ن تواف�رت يف كل ف�رد واحد منهم املؤه�الت االجتهادية التي قرره�ا علامء الرشع 
اإلس�المي، ف�ال يس�وغ االجته�اد بال�رأي لفرد مه�ام أويت م�ن املواهب واس�تكمل من 
املؤه�الت؛ ألن التاري�خ أثب�ت أن الفوض الترشيعي�ة يف الفقه اإلس�المي كان من أكب 

أسباهبا االجتهاد الفردي«)3(.
إن تنظي�م الفت�وى من خالل حركة االجتهاد اجلامعي سيس�اهم -بال ش�ك- يف القضاء 
ع�ىل الف�وض التنظيمي�ة التي تعيش�ها األقليات املس�لمة يف غي�اب مجعية ديني�ة موحدة 
ق�ادرة ع�ىل أن تتجاوب مع قضاي�ا معارصة هل�ذه الطائفة -خصوًصا- وأن�ا بعيدة عن 
املراجع املعتمدة يف العامل  اإلس�المي، بعيدة عن اآلراء الفقهية يف اجلامعات اإلس�المية، 

))( سد باب االجتهاد، ص 45، د. عبد الكريم اخلطيب.
))( أصول الترشيع، ص 7)- عيل حسب اهلل.

)3( مصادر الترشيع فيام ال نص فيه، ص 3)، الشيخ عبد الوهاب خالف.
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تعي�ش رصاعات داخلي�ة إما نقلتها اجلاليات املس�لمة من بلدانا األصلي�ة، أو تراكمت 
عند األقليات املس�لمة األصلية بعد س�قوط اخلالفة العثامنية وتقزم مس�احتها من أوربا 
الرشقية، تاركة من ورائها أقليات مسلمة عاجزة عىل التقدم نحو األمام ألسباب كثرية.

لمسلم�ق �ق ا ل�قا
ق
�

ل�أ �ق� ا
ب
ل��ق � ا �ق محب

ب
�ق � ل�قا كا سث اأ

الصعوبات أو العقبات التي تواجه املس�لم يف تأكيد هويته يف أوربا الغربية: ال ش�ك بأن 
األنظمة والقوانني وطرق تعاطي السلطات واملجتمع مع اإلسالم كدين، ومع املسلمني 
كمجموعة هلا احلق يف إبراز هويتها الدينية والثقافية، واملحافظة عليها تتلف من بلد إىل 
آخر. وبالتايل فإن املعوقات التي تواجه املس�لمني ليس�ت نفسها يف كافة أنحاء دول أوربا 
الغربي�ة، وأعتقد أن دراس�ة وض�ع كل بلد عىل حدة حتتاج حيًزا كب�رًيا ال نملكه، من هنا 
أثرت أن أش�ري إىل اخلطوط العريضة للمصاعب التي تعرتض املس�لمني يف جممل الدول 

األوروبية دون تفصيل بني ما هو متاح هنا وممنوع هنا.
العبادات:

)- قلة األماكن الالئقة املخصصة للصالة.
)- صعوبة تأدية الصالة يف أوقاهتا بس�بب دوام العمل أو الدراسة أو عدم وجود أماكن 

تسمح بذلك أو بسبب عدم اإلذن من قبل املسئولني.
3- صعوبة اإلفطار يف الوقت املناسب يف رمضان لألسباب املذكورة نفسها.

4- عدم إعطاء إجازة خاصة بتأدية فريضة احلج يف الوقت الرشعي لذلك.
األحوال الشخصية:

5- ع�دم االع�رتاف بنظ�ام اإلس�الم يف األح�وال الش�خصية، وإذا كان عق�د ال�زواج 
اإلس�المي يواكب حالًيا العقد املدين، وبالتايل تقل تأثريات التصادم، فإن الطالق يكون 
غالًب�ا وف�ق املحاكم األوروبي�ة واملخالفة للنظام اإلس�المي تصيب يف الصميم النس�يج 
األسي للعائالت املسلمة. أعني بذلك أحكام املهر – املتعة – النفقة – احلضانة…إلخ.
6- عدم وجود مرجعية إسالمية واحدة يف عقود الزواج املنجزة يف املساجد مما يسبب بلبلة 

جلهة إمكانية أن ينشئ الفرد -رجال كان أو امرأة- أكثر من عقد زواج يف أكثر من منطقة.
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املرياث:
7- حي�ث ال تق�ر النظ�م األوروبي�ة بح�ق املس�لمني يف الت�وارث وفق أح�كام الرشيعة 
اإلس�المية. وأعتق�د أن من أهم ما جي�ب أن يطالب به املس�لمون يف أوربا هو االعرتاف 
بحقهم يف قانون أحوال ش�خصية مؤس�س عىل أحكام الرشيعة مع إنش�اء نظام إجرائي 

وقضائي يضمن تنفيذه والسهر عليه.
األطعمة:

8- من احلقوق اهلامة للمسلمني حقهم يف وجبة طعام وفق أحكام دينهم يف كل املؤسسات 
العامة التي يوجدون فيها: املدرسة – اجليش – أماكن العمل… إلخ. ورضورة تأمني ما 

يتتبع العمل هبذا احلق من مرافق بنية حتتية تضمن تطبيقه عىل أحسن وجه.
الرتبية والتعليم:

9- التعلي�م الدين�ي يف كافة املدارس وفق مناهج متخصصة وضعها خباء مس�لمون يف 
الرتبية الدينية عىل أن يدرس هذه املناهج مدرسون مسلمون أكفاء ضمن نظام تربوي.

0)- اإلذن للمسلمني بإنشاء مدارس خاصة إلعداد األئمة واخلطباء والدعاة.
))- اإلذن للمسلمني بإنشاء مدارس مدنية ومهنية أوروبية.

))- اإلذن للمسلمني بتأسيس جامعة إسالمية.
اخلدمة العسكرية:

3)- حق املس�لم يف ممارس�ة ش�عائره الدينية خالل خدمته العسكرية، وحقه أن ال يرغم 
عىل ما خيالف مبادئه الدينية.

احلياة االجتامعية:
4)- اإلج�ازة أي�ام األعي�اد واملناس�بات الديني�ة م�ن أج�ل تأدي�ة الواجب�ات العائلي�ة 

واالجتامعية.
5)- مجع الشمل.

6)- دع�وة األق�ارب من الدرج�ة األوىل والثاني�ة واالعرتاف بحقهم يف زي�ارة قريبهم 
املقيم.
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ما بعد املوت:
7)- إكرام املتويف املسلم وفق العادات اإلسالمية وعدم معاملته بام خيدش هذه العادات.

8)- إجياد أماكن خمصصة لدفن املسلمني وفق أحكام دينهم.
قضايا فقهية - أحكام العبادات:

9)- هل الكافر طاهر الذات أم نجس الذات؟
0)- هل جيب اخلتان عىل من أسلم؟

))- يف ضبط الصالة يف البالد غري املعتدلة، خاصة القطبني.
))- حكم الصالة يف معابد أهل الكفر.

3)- مجع الصالة للحاجة.
4)- صالة اجلمعة وتعذرها للعامل.

5)- هل يصح الدفن يف التابوت؟
6)- هل يصح دفن املسلم يف مقابر الكفار؟

7)- هل يصح أن حيمل كافر يف جنازة مسلم؟
8)- هل يصح أن يعزي مسلم كافًرا؟

9)- القيام جلنازة غري املسلم.
30- يف إثبات رؤية اهلالل، وهل يصح االعتامد عىل احلسابات الفلكية؟

)3- صيام أهل القطبني.
ا. )3- صيام من يطول نارهم جدًّ

33- هل نعتب األش�ياء كلها طاهرة يف البيت الذي نس�تأجره مهام كانت ديانة الس�اكن 
السابق؟

34- كيف يصيل املسلم يف الطائرة والسيارة والقطار والباخرة؟
35- حكم الصالة يف الرشكات التي يملكها غري املسلمني.

36- حكم الصالة يف أوقات العمل.
37- الصالة باحلزام اجللدي أو املحفظة اجللدية التى قد تكون مصنوعة من خنزير.

38- عن حكم اقتناء الكالب وأحكام الطهارة منها.
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أحكام املعامالت:
39- حكم التعامل يف الربا يف ديار غري املسلمني.

40- حكم رشاء املنازل عن طريق البنك.
)4- حكم استقراض غري املسلم واستيداعه واالستعارة منه.

)4- حكم أكل طعام الكتابيني وغري الكتابيني.
43- حكم األكل يف مقهى- مطعم- بار- يباع فيه اخلمر.

44- حكم أخذ الرواتب بطرق غري مرشوعة.
45- حكم التعاقد مع رشكات التأمني املختلفة.

46- حكم املشاركة السياسية عن طريق االنتخاب.
47- حك�م االنت�امء لألح�زاب والنقاب�ات واملجالس النيابي�ة وال�وزارات يف البلد غري 

اإلسالمي.
48- طبخ وتقديم اللحوم غري املذكاة للمستحلني هلا.

49- اإليداع بالبنوك غري اإلسالمية.
50- حكم دعم مايل ملرتشح غري مسلم.

)5- قضية التجنس – آخذ جنسية البلد املضيف.
النكاح:

)5- حكم نكاح الكتابية يف دار غري اإلسالم.
53- إجراء عقد الزواج بدون وكيل.

54- زواج املسلمة بالكتايب.
55- التلقيح الصناعي واستعامل العقاقري الطبية املانعة من احلمل ووضع اللولب.

56- إسقاط احلمل.
57- إذا أسلمت املرأة وزوجها بقي عىل دينه ومعه أوالد.

58- هل جيوز للمطلقة مدنيا- إداريا- أن تتزوج مرة أخرى؟
59- حكم املولود اخلارج عن مؤسسة الزواج الرشعي.

60- حكم زواج املصلحة وهو زواج من أجل تعديل اإلقامة يف بلد أورويب.
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)6- هل حكم الزواج املدين يقوم مقام الزواج الرشعي؟
مسائل أحكام يف العادات واحلياة اليومية:

)6- حكم صلة املسلمني باملرشكني.
63- حكم إلقاء السالم عىل غري املسلم.

64- حكم الصيام لغري املسلم.
65- حكم مصافحة غري املسلم ومعانقته وإظهار املحبة.

66- حكم هتنئة غري املسلم ومشاركته فيها.
67- حكم شهود أعياد غري املسلم ومشاركته فيها.

68- حكم عيادة مريض غري مسلم.
69- حكم تشييع جنازة غري املسلم وتعزيته.

70- حكم زيارة غري املسلم لتفقد أحواله.
)7- حكم قبول هدية غري املسلم واإلهداء إليه.

)7- عورة املرأة املسلمة للمرأة غري املسلمة.
73- عورة املرأة املسلمة بالنسبة ألقارهبا غري املسلمني )والدها- أخوها(.

74- متى جيوز للمؤمن السفر إىل البلدان غري املسلمة؟ ومتى حيرم؟
75- حق اجلار غري املسلم.

76- حكم ترشيح جسد امليت املسلم لغرض التعلم وغريه.
77- ترقيع جسم اإلنسان بعضو من أعضاء جسد احليوان بام يف ذلك الكلب واخلنزير.

78- موت الدماغ- الترشيع- التبع باألعضاء- زراعة األنابيب- املوت البطيء.
79- استعامل دم غري مسلم.

80- عمليات التجميل.
)8- كتابة دروس البيولوجيا والرتبية املدنية )السباحة مثال( للطالبة املسلمة.

)8- إذا تعارض تغطية الرأس للمرأة املسلمة مع التعليم والعمل.
83- حكم الرسم وصناعة أفالم الكارتون... إىل غري ذلك.

84- حكم حضور الزوج عملية الوالدة لزوجته.
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بعض املراجع واملصادر املهتمة بفقه األقليات املسلمة
صناع�ة الفت�وى وفقه األقليات - الش�يخ عب�داهلل بن الش�يخ املحفوظ بّي�ه - الطبعة  ●

األوىل- دار املنهاج، 8)4)ه� - 007)م
فق�ه األقليات املس�لمة بني النظرية والتطبيق، أرشف عب�د العاطي امليمي، دار الكلمة  ●

للنرش والتوزيع.
نحو تأصيل فقهي لألقليات املسلمة يف الغرب، أ. د. عبد املجيد النجار.   ●
نظ�رات تأسيس�ية يف فقه األقليات، د. طه جابر العلواين، جملة إسالمية املعرفة، العدد  ●

9)، 999)م.
فقه النوازل لألقليات املسلمة تأصياًل وتطبيًقا -: حممد يسي إبراهيم،  دار اليس. ●
يف فقه األقليات املس�لمة، الش�يخ يوس�ف القرض�اوي، دار ال�رشوق، الطبعة األوىل  ●

))4)ه� - )00)م.
اخلالص�ة يف فقه األقليات، مجعه وأعده عيل بن نايف الش�حود، ش�عبان 8)4)ه� -  ●

))/ 8/ 008)م.
األقليات اإلسالمية وما يتعلق هبا من أحكام يف العبادات واإلمارة واجلهاد، حممد بن  ●

درويش حممد سالمة، جامعة أم القرى - السعودية، 9)4)- 0)4)ه�. 
فقه األقليات املسلمة، خالد عبد القادر، الطبعة األوىل 9)4)ه� - 998)م.  ●
املس�ائل الفقهية املتعلقة باملغرتبني يف صالة اجلمعة والعيدين واجلنائز، د. عبد الكريم  ●

ابن يوس�ف اخلر أس�تاذ الفقه املش�ارك بجامعة امللك س�عود، كلية الرتبية – الرياض 
جامعة أم القرى : جملة البحوث، املجلد 3)، العدد ))، ))4)ه� - )00)م.

األحكام السياس�ية لألقليات املس�لمة يف الفقه اإلسالمي، سليامن بن حممد توبولياك،  ●
طبعة دار النفائس، الطبعة األوىل، 8)4)ه� - 997)م.

فق�ه األسة املس�لمة يف املهاجر،  حممد الك�دي العمراين، دار الكت�ب العلمية بلبنان،  ●
الطبعة األوىل ))4)ه� - )00)م.

اختالف الدارين وآثاره يف أحكام الرشيعة اإلسالمية، عبد العزيز بن مبوك األمحدي،  ●
نرش: عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، الطبعة األوىل 4)4)ه�- 

004)م.
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األقلي�ات وأحكامه�ا يف الفق�ه اإلس�المي دراس�ة مقارن�ة، بت�ول ف�اروق حممد عيل  ●
احلسونايل، جامعة الكوفة بالعراق، 8)4)ه� - 007)م.

رؤي�ا فقهي�ة لبع�ض أح�كام األقلي�ات اإلس�المية، حممد عب�د الغفار، وهي رس�الة  ●
ماجس�تري م�ن جامع�ة الكوي�ت- كلي�ة الرشيعة والدراس�ات اإلس�المية- قس�م الفقه 

وأصوله، ))4)ه� -000)م. 
األقليات املسلمة يف أوربا - سيد عبد املجيد بكر. ●
املسلمون يف أوربا وأمريكا لعيل املنترص الكتاين. ●
األقليات املسلمة يف العامل،  نوال عبد العزيز،  دار الفكر العريب. ●
فتاوى العلامء حول األقليات املسلمة يف العامل، ابن باز، حممد بن صالح العثيمني،  ●
عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلبين،  دار اإليامن للطباعة والنرش والتوزيع. ●
 قضايا فقهية يف األقليات املسلمة، خالد سيف الرمحاين، مؤسسة إيفا للطبع والنرش-  ●

اهلند. 
بعض عناوين رسائل علمية يف فقه األقليات:

األح�كام السياس�ية لألقليات املس�لمة يف الفقه اإلس�المي س�ليامن حمم�د توبولياك،  ●
.(995

األح�كام الرشعي�ة الناظمة للع�ادات االجتامعي�ة لألقليات املس�لمة يف أمريكا، عامر  ●
منذر حممد قحف، )00).

التنظيم القضائي لألقليات املسلمة، مهند فؤاد إستيتي، 006). ●
فقه األقليات املسلمة يف مسائل األحوال الشخصية، أمل يوسف القواسمي، 006). ●
دراس�ة مقارنة لألوضاع التعليمية لألقليات املس�لمة يف اهلند وسيالنكا ويوغسالفيا  ●

ومدى جهود العامل اإلسالمي ملواجهة هذه األوضاع، عيل سامل إبراهيم النباهني، 985).
فقه السياس�ة الرشعية لألقليات املس�لمة - درجة ماجستري يف الفقه واألصول، إعداد  ●

الطالبة/ فلة زردومي.
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اخلامتة

إن الوج�ود اإلس�المي يف أوربا الغربية يش�كل حالة غري مس�بوقة يف تاري�خ العالقة بني 
الغ�رب املس�يحي والرشق اإلس�المي، ويمثل ه�ذا الوجود فرص�ة ن�ادرة للتعايش إن 
تواف�رت املقومات التي تضمن اس�تمراريته ولكنه يف الوقت نفس�ه يع�زز حتديات كثرية 
أبرزه�ا الصعوب�ة التي يواجهها املس�لمون عىل مس�توى الفرد أو اجلامع�ة يف التوفيق بني 

االلتزامات الدينية واملشاركة الفاعلة يف احلياة املدنية.
وحت�ى يتم التغل�ب عىل هذه الصعوبات فإنه ال بد من خطوات متقابلة يف هذا الس�بيل. 
فالنظ�ام األورويب مطالب بسلس�لة من الترشيع�ات التي تقر بحق اجلاليات املس�لمة يف 
احلفاظ عىل دينها وهويتها الثقافية، وتنظم هلم الوس�ائل القانونية واإلدارية ملامرس�ة هذا 

احلق يف إطار املجتمع األورويب.
واجلالي�ات املس�لمة مطالب�ة من جهته�ا بتطوير مؤسس�اهتا، وتوجي�ه طاقاهت�ا، وتنظيم 

صفوفها حتى تصل إىل املكانة املتناسبة مع حجمها يف هذا املجتمع.
ومن جهة التأطري الفقهي اإلسالمي ال يشكالن األرضية املناسبة يف هذا املجال، فاألمان 
إنام رشع يف األس�اس لتنظيم ش�ئون املقيمني إقامة مؤقتة، واجلاليات املسلمة يف أوربا قد 
حزم�ت أمره�ا عىل اإلقام�ة الدائمة وأصبحت بالفعل جزًءا من نس�يج كث�ري من الدول 

األوروبية الغربية.
وأمام ما يتعرض له املسلمون من صعوبات يف تأكيد اهلوية الدينية، فإن الفقه اإلسالمي 
-ع�ب املجتهدي�ن املعارصين- ق�ام بمعاجلة خصوصي�ات الوجود اإلس�المي يف أوربا 
استناًدا إىل مبدأ اتصاف الترشيع اإلسالمي باملرونة، وعدم اجلمود والعموم والصالحية 
لكل زمان ومكان، مع األخذ بعني االعتبار ما قرره األصوليون من سلم أولويات يقسم 
مصالح الناس إىل رضوريات وحاجيات وحتس�ينات، وينظر يف حجم املصالح واملفاسد 
إذا تعارض�ت،  فيق�يض بجل�ب املصلحة األعظم، أو دفع املفس�دة األعظ�م بناء عىل أن 

الرشيعة إنام وضعت لتحقيق مصالح العباد يف العاجل واآلجل.
وعىل أبناء األقليات املس�لمة أن ال حيرشوا أنفس�هم يف النقاش�ات الفقهية والتي تقس�م 
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-ع�ب اجته�ادات مرحلية- دار اإلس�الم ودار احل�رب، وأن تتجاوز »الفق�ه املوروث« 
فق�ه اجته�ادات يف الظني�ات، وأن تعتم�د عىل فق�ه األولوي�ات، وفقه املوازن�ات، وفقه 
املش�اركة الفعالة، وفقه املواطنة كمنهج عميل إلرشاك أقلياهتم وجالياهتم يف مؤسس�ات 
صناعة القرار الس�يايس والرفع من مس�تواهم االقتصادي، والعم�ل عىل منارصة قضايا 
أمتن�ا اإلس�المية املصريية من خالل نفوذها يف أمة الدع�وة وطنها وأرضها، وأن انتامءها 
الروح�ي لألمة اإلس�المية ال يس�قط عنها واجباهتا نح�و انتامئها لوطنه�ا وأرضها، وأن 

املستقبل املوعود لدعاة السالم والعدل.
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نتائج وتوصيات البحث

والنتائج التي نصل إليها تتمثل فيام ييل:
إن فقه األقليات املسلمة هو فقه نوعي يراعي ارتباط احلكم الرشعي بظروف اجلامعة، . )

وبامل�كان ال�ذي تعيش فيه، وليس مرادًفا لفقه الرتخ�ص أو فقه الرورة، وهو جزء من 
الفقه العام لألمة اإلسالمية.

إن إحياء االجتهاد وحتصيل رشوطه فريضة رشعية، ورضورة من رضوريات املجتمع . )
املسلم.

 إن األقلي�ات اإلس�المية أصبح�ت متثل عن�رًصا ذا أمهية بالغة يف نس�يج املجتمعات . 3
اإلنسانية، ورافًدا من روافد الدعوة اإلسالمية التي تعلق عليها اآلمال. 

ا مه�امًّ يف جمتمعاهتا يتحقق . 4  إن األقلي�ات اإلس�المية أصبحت متثل مكوًنا دينيًّا وبرشيًّ
من خالهلا الشهود احلضاري.

 إن طبيعة الوجود اإلسالمي بالغرب كأقلية دينية يف جمتمع متعدد األعراق والعادات . 5
واألديان يعرف أقضية حديثة ونوازل فقهية جديدة جيب أن تؤخذ بعني االعتبار، ويبحث 

هلا عن احللول املالئمة. 
 إن املش�اكل الت�ي يطرحه�ا واقع األقليات اإلس�المية))( ال يمكن أن حت�ل إال بنظرة . 6

جدي�دة واجته�اد جدي�د، وال يص�ح االجتهاد إال م�ن متأهل له، إذ ال يمك�ن بحال من 
األح�وال أن يتجاس اجلهال عىل رشح كتاب اهلل -س�بحانه وتعاىل- بحجة أن االجتهاد 
فريض�ة عىل األم�ة ورضورة للمجتمع، فيمتطون هذه الفكرة إلفس�اد الرشيعة والتحلل 
م�ن ربق�ة التكليف، فتكون كلمة حق أري�د هبا باطل، وإنام املطل�وب اجتهاد أهل العلم 
والفه�م والدين املتبحري�ن يف الرشيعة العارف�ني بأحوال املجتمع، ف�إن أمكن االجتهاد 
املطل�ق فبها ونعم�ت، وإال فاجتهاد املذه�ب، واملراد من هذا االجتهاد أن يس�تنبط فقًها 
هلذه األقليات يالئم واقعها، ويضع يف احلس�بان مش�اكلها وأوضاعه�ا مع احلرص التام 

عىل االلتزام بنصوص الرشيعة وأصوهلا وقواعدها.

))( التنظري والتأصيل لفقه األقليات اإلسالمية، د/ حممد املختار بن أمبالة.
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ا فكرة جريئة حتتاج إىل التسلح بالعلم، . 7 إن فكرة التعامل مع فقه األقليات تعامال خاصًّ
ونور البصرية، وخصوًصا العلم بمقاصد الرشيعة وأصول الفقه وقواعده، وقد ذكرنا يف 

هذا البحث مقاصد وقواعد يمكن توظيفها يف هذا االجتاه.
أوضحت الدراس�ة األمهية العلمية واملنهجي�ة واملوضوعية ملقاصد الرشع ومركزيتها . 8

يف بي�ان احلك�م النهائي للترصفات واألع�امل يف الرشع، إذ إنَّ ورود نص كتاب أو س�نَّة 
لترصف أو عمٍل ال يعني بالرورة مرشوعّية ذلك الترصف وجواز اإلقدام عليه، بل إنَّه 
ال بد من التعرف عىل ما ينتظم ذلك الترصف من نفع أو رضر، كام ال بدَّ من التعرف عىل 
ما يرتتب عىل ذلك الترصف من جلب منفعة أو درء مفسدٍة، فإذا اتضحت هذه األبعاد، 
ح�قَّ للمكلَّف اإلق�دام أو اإلحجام عن الفع�ل، وهذا ما يعرف بمقاص�د الرشع، وهي 

الغاية من الرشيعة واألسار التي وضعها الشارع يف كل حكٍم من أحكامه))(. 
ولق�د عنيت الدراس�ة بالدعوة إىل رضورة االعتصام باملقاص�د والرجوع إليها ملعرفة . 9

ة املختلفة،  س�ات السياسية واالجتامعية واالقتصاديَّ ما حيل وما حيرم من األعامل يف املؤسَّ
ك�ام دعت الدراس�ة إىل رضورة االعتداد بم�آالت الوقوع الفعيل لألفع�ال والترصفات، 
إذ ال س�داد يف الرك�ون إىل جم�رد وج�ود نص كتاب أو س�نة لترصف أو عم�ل، بل ال بد 
من اس�تجالء املقاصد الثاوية وراء تلك النصوص، واسترشاف اآلثار التي سترتتب عىل 

األفعال والترصفات. 
االجتهاد اجلامعي ليس وليد اليوم، وإنام هو حاجة ملحة منذ أمد بعيد، والذي نريد . 0)

الرتكي�ز علي�ه هو التوس�ع يف هذه الناحية، وتطبيقها يف س�ائر الدول اإلس�المية وجمتمع 
األقليات اإلسالمية حتاشيا للخالفات التي تظهر عىل الساحة من حني آلخر.

م إىل الدورة السادسة  ))( نحو منهجية رشيدة للتعامل مع مسائل األقليات املسلمة أ.د. قطب مصطفى سانو  بحث مقدَّ
عرشة ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل.
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التوصيات 

)- أقرتح قيام جمموعة من الباحثني بإنشاء مدونة تضم كل األصول والقواعد واملقاصد 
الت�ي يمك�ن االس�تفادة منه�ا يف ه�ذا االجت�اه، وكذلك مجي�ع األدل�ة اجلزئي�ة والفتاوى 

واألحوال ذات الصلة هبذا املوضوع.
)- أق�رتح دع�م املؤسس�ات اإلس�المية ذات الصل�ة بالبح�ث العلم�ي اخلاص بش�أن 

األقليات اإلسالمية، والعمل عىل تشبيك باحثيها وتوحيد جهودها.
3- أقرتح أن تقوم األقليات نفس�ها بإنشاء مرجعية إسالمية  تقرر عليها وتلزمها وحتكم 
بينه�ا ب�رشع اهلل، بعيًدا عن التحزب الس�يايس أو املذهبي أو الطائف�ي أو القومي وتعمل 

بالتنسيق مع املجامع الفقهية املعتمدة بالعامل اإلسالمي.
4- تأليف موسوعة يف القواعد الفقهية مستقلة بالتطبيقات عىل فقه األقليات املسلمة.

5- رضورة التوس�ع يف دراس�ة فق�ه املواطن�ة والتعايش للمس�لمني يف جمتم�ع األقليات 
املس�لمة؛ لتمكينها من كل احلقوق االقتصادية والسياسية والتعليمية وغريها يف ظل قيم 

االحرتام املتبادل والتعايش والسالم.
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أهّم مصادر الدراسة ومراجعها 

املصادر:
- القرآن الكريم.

- كت�ب احلدي�ث النبوي الرشي�ف: صحيح البخاري، صحيح مس�لم، س�نن ابن ماجه 
والدارقطني والبيهقي، ومسند أمحد، واملوطأ....

املراجع:
د. جعفر عيل عبد السالم، مؤمتر األقليات اإلسالمية بأوربا باريس – يونسكو، ))- . )

3) يناير )00)م.
عبد الوهاب الكيايل، موسوعة السياسة، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت . )

987)م.
االجتهاد اجلامعي: تقديم عمر عبيد حسنة.. 3
مدخل إىل فقه األقليات: إسالمية املعرفة،  د. طه جابر العلواين.. 4
فقه األقليات، تأصيل وتوجيه: الدكتور/ حممد أمحد لوح. . 5
صناعة الفتوى وفقه األقليات: الشيخ العالمة/ عبد اهلل بن بيه.. 6
االجتهاد النص، الواقع، املصلحة، د. أمحد الريسوين.            . 7
نظرات تأسيسية يف فقه األقليات، الدكتور طه جابر العلواين.. 8
اآلخ�رة . 9 مج�ادى   (4  -(0 م�ن  الف�رتة  يف  والبح�وث  لإلفت�اء  األورويب  املجل�س 

5)4)ه�.
جدل التأصيل واملعارصة يف الفكر اإلسالمي. حممد املستريي.. 0)
يف املنهج التطبيقي للرشيعة اإلسالمية، د. عبد املجيد النجار.. ))
ورشة االجتهاد  بتحقيق املناط: فقه األقليات - لندن.  . ))
املوافقات - الشاطبي.. 3)
إعالم املوقعني البن قيم اجلوزية.. 4)
مناه�ج االجته�اد والتجديد يف الفكر اإلس�المي،  حمارضة للدكت�ور/ حممد فتحي . 5)



323

حم مدمـــد فســــلدي  قأ لعقتللت لحمتتما فلا لاجسهلح لحعلري ولحولقع لحعمتع 

الدريفي، مركز دراسات العامل اإلسالمي، )99)م - مالطا.
مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها - عالل الفايس.. 6)
يف فقه األقليات املسلمة، يوسف القرضاوي. . 7)
حكم اإلقامة ببلدان الكفار وبيان وجوهبا يف بعض األحيان، احلافظ عبد العزيز بن . 8)

الصديق.
حجة اهلل البالغة للعالمة شاه ويل اهلل الدهلوي.. 9)
الفكر املقاصدي: قواعده وفوائده، د. أمحد الريسوين.. 0)
فتاوى معارصة، د. يوسف القرضاوي.. ))
النم�وذج الثقايف: د. حممد عامرة، سلس�لة يف التنوير اإلس�المي- العدد )5)(، دار . ))

نضة مرص للطباعة والنرش. 
التداف�ع التع�اوين ومنطق التعمري احلضاري، عبد الصم�د االزدهار - جملة الداعي . 3)

الشهرية دار العلوم – ديوبند. 
يف فقه املواجهة بني الغرب واإلسالم: د. حممد عامرة.. 4)
احلضارات العاملية تدافع، أم رصاع: د. حممد عامرة.. 5)
سنن  القرآن يف قيام احلضارات وسقوطها، حممد هيشور، إصدارات املعهد العاملي . 6)

للفكر اإلسالمي، القاهرة. 
التفسري اإلسالمي للتاريخ، عامد الدين خليل، دار العلم للماليني، بريوت- لبنان، . 7)

طبعة نوفمب983)م. 
اإلس�الم وقضايا احلوار: حممود زق�زوق، ترمجة: د. مصطفى ماهر، مكتبة الرشوق . 8)

الدولية – القاهرة.
اخلصوصية والعاملية يف الفكر اإلسالمي املعارص، طه جابر العلواين.. 9)
30 .http://www.alwasatnews.com
لسان العرب، ابن منظور.. )3
أساس البالغة، الزخمرشي.. )3
التلويح عىل التوضيح، د. حممد عيل صبيح.. 33



324

مؤتمر: لحفسوى - إشكلحللت لحولقع وآ لق لحمتسقبل                      17، 18 أغتطس 2015م / 2، 3 ذي لحقعدة 1436هـ

خمترص قواعد العالئي.. 34
منافع الدقائق رشح جمامع احلقائق يف أصول الفقه للخادمي.. 35
الفكر املالكي يف جمال القواعد الفقهية،  د. رشيد املدور، منشورات جملة دار احلديث . 36

احلسنية.
غمز عيون البصائر رشح األشباه والنظائر.. 37
القواعد، املقري، خطبة الكتاب.. 38
املدخل الفقهي العام، الشيخ مصطفى الزرقا.. 39
هتذيب الفروق، حممد عيل.. 40
الفروق للقرايف.. )4
أحكام القرآن البن العريب.. )4
األشباه والنظائر جلالل الدين السيوطي.. 43
حمارضة الشيخ حممد املختار بن أمبالة - خمطوط.. 44
جمموع الفتاوى، شيخ اإلسالم ابن تيمية.. 45
األشباه والنظائر البن نجيم.. 46
فقه األولويات وتطبيقاته، حمارضة خمطوطة للدكتور حسني حامد حسان.. 47
االجتهاد اجلامعي يف الترشيع اإلسالمي، د. عبد املجيد السوسوة الرشيف.. 48
سد باب االجتهاد، د. عبد الكريم اخلطيب.. 49
أصول الترشيع- عيل حسب اهلل.. 50
مصادر الترشيع فيام ال نص فيه، الشيخ عبد الوهاب خالف.. )5
جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل. . )5



325

حم مدمـــد فســــلدي  قأ لعقتللت لحمتتما فلا لاجسهلح لحعلري ولحولقع لحعمتع 

فهرس البحث

263 ..................................................................... ل�نح�ث ط�ة ا حن

266 ................. ل�مل�ة ع ا
ة
� لوا رىة وا

طن ل�ن د ا ها
�ة لاحن  �ن�ة�ن ا

لمسلم�ة �ة ا ل�ةا
ة
�

لاإ �ة� ا
ن
�

266 ............................................................ �ة لمصطلحا �ة�ر�ة�ن ا

277 ......................................... لمسلم�ة �ة ا ل�ةا
ة
�

لاإ �ة� ا م�ة ل�ن ل�ا سس ا
لاإ ا

لمسلم�ة............................................... 283 �ة ا ل�ةا
ة
�

لاإ �ة� ا
ن
�ة �

صد �ن م�ةا

294 ............................................... لمسلم�ة �ة ا ل�ةا
ة
�

لاإ �ة� ا
ن
�ة �

عد �ن وا
ة
�

308 .............. لمسلم�ة ها ا
�ة ل�ةا

ة
�

إ
�ةم ا

طن م�ة و�ة�ن
لاإ وح�ةد ا

�ةل �ة ع�ة س�ن ما لحن د ا ها
�ة لاحن ا

310 .................................. لمسلم�ة �ة ا ل�ةا
ة
�

لاإ �ة� ا
ن
لا�ة � ا �ة محن

�ة �ن ل�ةا كا سث اإ

لمسلم�ة.................... 315 �ة ا ل�ةا
ة
�

لاإ �ة� ا  �ن�ن
لمه�ةم�ة ر ا د لمصا ع وا حن لمرا ن ا

�ن�ص

317 .......................................................................... �ةم�ة ا لحن ا

319 ........................................................ ل�نح�ث �ة ا وص�ةا
�ن و�ة

�إ �ن�ةا

322 ................................................ �ها  حن س�ة ومرا را لد ر ا د ّ مصا
هم

إ
ا

325 ................................................................... ل�نح�ث هرس ا
ن
�





327

حم مادي مدمد  لشود معلالر لحسطرط  ع لحفسوى 

 

 

 

﷽�

�ي�و��ى
��ل��ن ���ن�ىي ا ��ل�ي����ر���ن  ��ي��ير ا

�م�ه�ا

ور ���ش ��ة م�ح�م�د ع�ا �د د. م�حج
�ي 

ي
لم��ر� � ا �يا لد  ا

�ي
�ي �يل�ي م�ف

�ف  ل�ف
�يم�ي � كا

ل�أ � ا ا لمس�يسش ا
�ي
ي
لم��ر� ء ا �يا

ف
� ل�أ � ا ا و� �فد

�ي ل�ف م�ي�ف ا
أ
وا

مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والس�الم عىل أرشف املرس�لني س�يدنا حممد، وعىل آله 
وصحبه وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:

فف�ي مفهوم األمة الوس�ط الوارد يف القرآن الكريم إش�ارة ملن يتص�در لإلفتاء أن حيمل 
الناس عىل املعهود الوسط فيام يليق باجلمهور؛ فال يذهب هبم مذهب الشدة، وال يميل 

هبم إىل طرف االنحالل؛ وإال كان مذموًما عند الرشع وعند العلامء الراسخني.
ولق�د دع�ا النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمت�ه إىل اتباع الوس�طية، والبعد ع�ن التطرف س�واء باإلفراط أو 
بالتفريط يف أحاديث كثرية، س�واء بالقول أو بالفعل، فضال عن التأكيد عىل هذه املعاين 

العظيمة يف أصول الرشع الرشيف وفروعه، وقواعد الدين احلنيف وجزئياته.
يَن َمتنٌِي، َفَأْوِغُلوا   ومن ذلك: ما رواه َأَنُس ْبُن َمالٍِك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ َهَذا الدِّ
ُه، إِنَّ َخرْيَ  ْدَرِع: »إِنَّ َخرْيَ ِدينُِكْم َأْيَسُ فِيِه بِِرْفٍق«))(، ومنه: وصية النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملِْحَجن ْبن األَْ

))(  أخرجه اإلمام أمحد يف املسند، رقم: )305).



328

مؤتمر: لحفسوى - إشكلحللت لحولقع وآ لق لحمتسقبل                      17، 18 أغتطس 2015م / 2، 3 ذي لحقعدة 1436هـ

ا  ُه«))(، ومنه: مناشدته ملسو هيلع هللا ىلص للصحابة ريض اهلل عنهم غداة العقبة بقوله: »َيا َأيَُّ ِدينُِكْم َأْيَسُ
يِن«))(. ُه َأْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكُم اْلُغُلوُّ يِف الدِّ يِن، َفإِنَّ اُكْم َواْلُغُلوَّ يِف الدِّ النَّاُس إِيَّ

ثمَّ انعكست هذه املعامل والتوجيهات عىل خري قرون هذه األمة، فكانوا كم�ا قال عبد اهلل 
�ًيا َفْلَيَتَأسَّ بَِأْصَحاِب  ب�ن مس�عود ريض اهلل عنه يف وصيته اجلامع�ة: »َمْن َكاَن ِمنُْكْم ُمَتَأسِّ
ًف�ا َوَأْقَوَمَها َهْدًيا  َها َتَكلُّ �ِة ُقُلوًبا َوَأْعَمَقَها ِعْل�اًم َوَأَقلَّ ُ�ْم َكاُن�وا َأَبرَّ َهِذِه اأْلُمَّ �ٍد ملسو هيلع هللا ىلص؛ َفإِنَّ حُمَمَّ
بُِعوُهْم  َوَأْحَسنََها َحااًل، َقْوًما اْخَتاَرُهُم اهلل َتَعاىَل لُِصْحَبِة َنبِيِِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْعِرُفوا هَلُْم َفْضَلُهْم َواتَّ

ُْم َكاُنوا َعىَل اهْلَُدى املْسَتِقيِم«)3(. يِف آَثاِرِهْم؛ َفإِنَّ
وم�ن ذل�ك ندرك مكانة الوس�طية وأهلها، كام ندرك خطر التطرف الذي ير اإلس�الم 
ر الناس من التكاليف الرشعية، وَيشق عىل صاحبه االستمرار عليه؛ فيفرت  وأهله؛ فهو ُينفِّ
ويفق�د مصداقيت�ه أمام من عرف�وه، كام أنه ير بالتوازن املطلوب يف ش�خصية املس�لم، 

ويضاف إىل ذلك تعصب املتطرف إىل رأيه ومجوده عليه، وعدم اعرتافه باآلخر.
وه�ذا ال يتأتَّ�ى إال من عدم مراعاة آداب احلوار وضوابط االختالف، وعدم التمكن من 

العلم النافع وروافده املتعددة، مع اجلمود وحب الزعامة والشهرة.
وال ش�ك أن عالج هذا الوباء اخلطري ال بد أن تتضافر يف معاجلته كلُّ مؤسس�ات الرتبية 
والتثقيف من التعليم واإلعالم والثقافة، والبيت واألسة، فضال عن املؤسسات الدينية.
وإن�ا للمح�ة طيبة من ه�ذا املؤمتر الكريم يف اس�تنفار مهم العل�امء والباحثني إىل معاجلة 
قضايا الفتوى ومشكالت واقعها وحتديات مستقبلها، مما يسهم مسامهة كبرية يف االرتقاء 
بمستوى الفتوى القائمة عىل أهل العلم الصحيح وفق اجتهادات تنضبط بأصول الرشع 
الرشي�ف ومقاص�ده املنيف�ة، وكذلك يس�اعد يف اس�تجالء م�دى ذلك املنه�ج من واقع 
األح�كام العملي�ة املتمثل يف الفت�اوى؛ إذ فيها فق�ه وترجيات لواقعات يومية يش�هدها 

املسلم وغري املسلم عىل حد سواء.
، فإنَّ هذا البحث يرنو -منهجيًّا- إىل تس�ليط الضوء ع�ىل التطرف ومعايريه يف  وم�ن ث�مَّ

الفتوى الرشعية، وانتظم الكالم فيه عىل ثالثة مباحث، وتفصيلها كالتايل:
))(  أخرجه ابن أيب شيبة يف مسنده، رقم: 596.

))(  أخرجه النسائي يف سننه الكبى، كتاب املناسك، باب التقاط احلىص، رقم: 4049.
)3(  انظر: جامع بيان العلم وفضله البن عبد الب، ط: دار ابن اجلوزي ))/ 947(.
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املبح�ث األول: مداخل متهيدية، ويش�تمل ع�ىل أربعة مطال�ب: األول: ماهية التطرف، 
والثاين: ماهية الغلو، والثالث: مفاهيم الفتوى، والرابع: مظاهر التطرف يف الفتوى.

واملبح�ث الث�اين: معايري التطرف، وفي�ه ثالثة مطالب: األول: اخل�روج عن املتفق عليه، 
والثاين: اإلنكار يف املختلف فيه، والثالث: اتباع اهلوى.

ثم املبحث الثالث: معاجلة التطرف يف الفتوى، ويشتمل عىل أربعة مطالب: األول: حتقيق 
األمن الفكري، والثاين: قرص الفتوى عىل املتخصصني، والثالث: تصحيح املفاهيم. 

ثم كانت اخلامتة بام توصلت إليه من نتائج.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،،،
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املبحث األول: مداخل متهيدية

ويشتمل عىل:
املطلب األول: ماهية التطرف.

املطلب الثاين: ماهية الغلو.
املطلب الثالث: مفاهيم الفتوى.

املطلب الرابع: مظاهر التطرف يف الفتوى.
ب

ل�قطر� ه�ق�ق ا ول: ما
ل�أ لمطل�ب ا ا

�ٌل من الطَّ�ْرِف، والطاء وال�راء والفاء أصالن: أوهلام: ي�دل عىل حد اليشء  ُف َتَفعُّ التََّط�رُّ
وحرفه، والثاين: يدل عىل حركة يف بعض األعضاء.

ف�األول: َط�ْرُف اليشء والث�وب واحلائط. ويق�ال ناقة طرفة: ترعى أط�راف املرعى وال 
تتلط بالنوق))(.

وم�ا ُنْعنَ�ى ب�ه يف ه�ذا املقام ه�و املعنى األول ال�ذي يدل ع�ىل الوق�وف يف الطرف دون 
الوسط))(.

ويف االصطالح يدل عىل جماوزة حد االعتدال.
وبذلك تتضح العالقة بني املعنيني اللغوي واالصطالحي؛ فكل يشء له وسط وطرفان، 
فإذا جاوز اإلنساُن وسَط يشء إىل أحد طرفيه، قيل عنه: تطرف يف هذا اليشء، أو: تطرف 

يف كذا، أي جاوز حد االعتدال ومل يتوسط.
ويؤخذ من ذلك أن التطرف يصدق عىل التسيب، كام يصدق عىل الغلو، وينتظم يف سلكه 
اإلفراط، وجماوزة احلد، والتفريط والتقصري عيل حد س�واء؛ ألن يف كل منهام جنوًحا إىل 

الطرف وُبْعًدا عن اجلادة والوسط.
فالتقصري يف التكاليف الرشعية والتفريط فيها تطرف، كام أن الغلو والتشدد فيها تطرف؛ 

ألن اإلسالم دين الوسط والوسطية)3(.
))(  انظر: مقاييس اللغة البن فارس، مادة طرف، 3/ 447.

))(  انظر: املعجم الوسيط، باب الطاء، )/ 555.
)3(  انظر: التطرف، لألس�تاذ الدكتور/ عبد الصبور مرزوق، ضمن موس�وعة املفاهيم اإلس�المية، نرش املجلس األعىل 
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وال غ�رو فإن املتطرف قد فهم النصوص الرشعية فهام بعيدا عن مقصود الش�ارع وروح 
اُه هذا الفهم إىل إحدى النتيجتني املكروهتني، ومها اإلفراط أو التفريط. اإلسالم؛ فأدَّ

وتأسيًس�ا عىل هذه املعاين يمكن تعريف املتطرف يف الدين بأنه: املتجاوز حدوده واجلايف 
عن أحكامه وهديه، فكل مغال يف دينه متطرف فيه، جماف لوسطيته وُيْسه))(.

لو لعب ه�ق�ق ا : ما �ق
�ب ل�ثا لمطل�ب ا ا

وردت كل�امٌت مرادفة للتطرف يف النصوص الرشعية، كالغلو والتنطع والتش�دد، حتمل 
داللت�ه وترم�ي إىل مفهوم�ه، ويظهر أن كلمة الغل�و هي األكث�ر وروًدا وداللة؛ فهو لغة: 
جماوزة حد االعتدال والتوسط، ويف مقابل طرفه هذا طرف آخر هو التفريط أو التسيب، 

وكال طريف قصد األمور ذميم.
فه احلاف�ظ ابن حجر  وك�ذا مل يبُع�د املعن�ى االصطالحي له ع�ن املعنى اللغ�وي، فقد عرَّ
بقوله: »وأما الغلو فهو املبالغة يف اليشء والتش�ديد فيه بتجاوز احلد، وفيه معنى التعمق: 
يق�ال غ�ال يف اليشء يغلو غلوا، وغال الس�عر يغلو غالء إذا جاوز العادة، والس�هم يغلو 

َغْلوا بفتٍح ثم سكون إذا بلغ غاية ما يرمى«))(.
وفيه مَجََع احلافظ بني األلفاظ الس�ابق اإلش�ارة إليها؛ الغلو والتش�دد والتنطع؛ إشارة إىل 

أنم مجيعا خُيِْرجون املكلَّف عن حد االعتدال املطلوب منه رشًعا أن يلتزم به.
فق�د ورد الربط بني الغلو وب�ني اهلالك فيام رواه أبو العالية، قال: قال يل ابن عباس ريض 
اهلل عنهام: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص غداة العقبة: »هاِت اْلِقْط حصيات هي حىص اخلذف. فلام 
وضع�ن يف يده قال: نع�م، بأمثال هؤالء، بأمث�ال هؤالء، وإياكم والغل�و يف الدين، فإنام 

أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين«)3(.
وكذلك األمر يف التنطع؛ فقد روى األحنف بن قيس، عن عبد اهلل بن مس�عود ريض اهلل 

للشئون اإلسالمية- القاهرة.
))(  انظر: معامل الوس�طية يف الفتوى، للش�يخ عبد اهلل بن الش�يخ حمفوظ بن بيه، بحث مقدم إىل مؤمتر »الوس�طية منهج 

حياة«، املنعقد بالكويت يف الفرتة من ربيع اآلخر 6)4)ه� املوافق )) - 3)/ 5/ 005)م.
))(  انظر: فتح الباري 3)/ 78).

)3(  صحي�ح ابن خزيمة، كتاب املناس�ك، باب التقاط احلىص لرمي اجلامر م�ن املزدلفة، والبيان أن كس احلجارة حلىص 
اجلامر بدعة، ملا فيه من إيذاء الناس وإتعاب أبدان من يتكلف كس احلجارة تومًها أنه سنة، رقم 867).
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عنه، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »هلك املتنطعون« قاهلا ثالثا))(.
وكذلك األمر يف التش�دد، حيث روى أنس بن مالك -ريض اهلل عنه- أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
كان يق�ول: »ال تش�ددوا عىل أنفس�كم فيش�دد عليك�م، فإن قوًما ش�ددوا عىل أنفس�هم 
َبانِيًَّة ٱبرَۡتَدُعوَها َما َكَتبرَۡنَٰها  فش�دد اهلل عليهم، فتلك بقاياهم يف الصوامع والديار }َورَهرۡ

{ ]احلديد: 7)[«))(. َعلَيرِۡهمرۡ
وى

�ق ل�ب ه�قم ا ا : م�ب ل�ث ل�ثا لمطل�ب ا ا

أواًل: الفتوى:
الفتوى لغًة: اسم مصدر بمعنى اإلفتاء، ومجعها: الفتاوى والفتاوي بكس الواو وفتحها، 
ويق�ال: أفتيت�ه فت�وى وفتيا إذا أجبته عن مس�ألته، والفتيا: تبيني امُلش�كل م�ن األحكام، 
وتفاتوا إىل فالن: حتاكموا إليه وارتفعوا إليه يف الفتيا، والتفايت: التخاصم، ويقال: أفتيت 
ُت��وِن ِف رُءرَۡيَٰي إِن  فرۡ

َ
رَۡمَلُ أ َها ٱل يُّ

َ
أ فالًن�ا رؤي�ا رآه�ا؛ إذا عبهتا له، ومنه قوله تع�اىل: }َيٰٓ

وَن{ ]يوسف: 43[. ُبُ ُكنُتمرۡ لِلرُّءرۡيَا َتعرۡ
والفتوى يف االصطالح هي: تبيني احلكم الرشعي عن دليل ملن س�أل عنه، وهذا يش�مل 
الس�ؤال يف الوقائ�ع وغريها، واملفتي يف االصطالح الرشع�ي أخص منه يف اللغوي، قال 
الص�رييف: »هذا االس�م موض�وع ملن قام للن�اس بأمر دينه�م، وَعِلَم مُجل عم�وم القرآن 
وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك السنن واالستنباط، ومل يوضع ملن علم مسألة 
ْوُه هبذا االسم، ومن استحقه أفتى فيام استفتي  وأدرك حقيقتها؛ فمن بلغ هذه املرتبة َس�مَّ

فيه«)3(.
ثانًيا: االستفتاء:

ِت فِيِهم ّمِنرُۡهمرۡ  َتفرۡ وهو لغًة: طلب اجلواب عن األمر امُلشكل، ومنه قوله تعاىل: }َوَل تَسرۡ
تِِهمرۡ  َتفرۡ َحٗدا{ ]الكهف: ))[، وقد يكون بمعنى جمرد السؤال، ومنه قوله تعاىل: }فَٱسرۡ

َ
أ

))(  صحيح مسلم، كتاب العلم، باب هلك املتنطعون، رقم 670).
))(  سنن أيب داود، كتاب األدب، باب يف احلسد، رقم 4904.

)3(  انظ�ر: الف�روق للقرايف ))/ 7))(، ط: عامل الكتب، البحر املحيط للزرك�يش )8/ 58)(، ط: دار الكتبي، مقدمة 
جملدات الفتاوى اإلسالمية، ط: وزارة األوقاف املرصية سنة 980)م.
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َنآ{ ]الصافات: ))[، قال املفسون: أي: اسأهلم. نرۡ َخلَقرۡ م مَّ
َ
َشدُّ َخلرًۡقا أ

َ
ُهمرۡ أ

َ
أ

ثالًثا: املفتي:
وهو َمْن يقوم بإصدار الفتوى، ومعناه يف اللغة: اس�م فاعل من أفتى؛ فمن أفتى مرة فهو 

مفٍت))(.
رابًعا: الفرق بني الفتوى والفقه والقضاء:

هن�اك فرق بني الفت�وى والفقه والقض�اء؛ فالفقه ه�و العلم باألحكام الرشعي�ة العملية 
املكتسب من أدلتها التفصيلية))(.

والفت�وى ه�ي تبينُي مبهٍم حاصل يف مس�ألة يراد بي�ان حكم الرشع فيه�ا)3(، وعىل ذلك 
فالفقيه يبني حكم اهلل تعاىل من غري بحث عن الواقعة أو عن ما يكتنفها من حوادث.

أم�ا القض�اء فهو إل�زام ذي الوالية بحكم رشعي بعد الرتافع إلي�ه)4(، أو هو تبيني احلكم 
الرشع�ي واإللزام به وفصل احلكومات)5(. وبناء عىل ما مرَّ من تعاريف فتختلف وظيفة 
الفقي�ه عن املفتي، ومه�ا خيتلفان أيًضا عن وظيفة الق�ايض؛ ألن األول -الفقيه- وظيفته 
أن يس�تنبط أحكام اهلل تعاىل من األدلة التفصيلية، وتلك األحكام حتقق مقاصد الرشيعة 
الكلي�ة، والث�اين -املفتي- يدرس الواق�ع ثم يلتفت إىل الفقه؛ ليأخ�ذ منه حكم اهلل تعاىل 
يف مثل هذه الواقعة -املس�ئول عنها- بام حيق�ق مقاصد الرشيعة، والقايض يتدخل لتغيري 

الواقع وُيلزم أطراف النزاع بام عليه حكم اهلل تعاىل.
وقد تتش�ابك تل�ك الوظائف بعضه�ا مع بعض، فيق�وم القايض بدور الفقي�ه أو املفتي، 
ويق�وم الفقي�ه بدور املفتي؛ إال أنه س�يظل هناك فرق بني تلك املع�اين ووظائف القائمني 

عليها)6(.

))(  انظ�ر: لس�ان العرب، ط: دار صادر )فصل الف�اء 5)/ 47)- 48)(، املصباح املنري، ط: املكتبة العلمية )مادة: ف 
ت ي(.

))(  انظر: ناية السول لإلسنوي، ط: دار الكتب العلمية، )/ 9).
)3(  انظر: دستور العلامء لعبد النبي بن عبد الرسول األمحد نكري، ط: دار الكتب العلمية، 3/ 4).

)4(  انظر: ظفر الاليض بام جيب يف القضاء عىل القايض لصديق حسن خان ص 4.
)5(  انظر: الروض املربع ))/ 704(.

)6(  انظر: صناعة اإلفتاء للدكتور عيل مجعة، ط: نضة مرص، ص 0)-)) )بترصف(.
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وبناء عىل ما س�بق بيانه يف املطالب الس�ابقة يظهر أن التطرف يف الفتوى يقصد به جماوزة 
ح�د االعت�دال يف بي�ان احلك�م الرشعي، ومظاه�ر ذلك س�نبينها بيشء م�ن التفصيل يف 

املطلب التايل.

وى
�ق ل�ب �ق ا

ب
� 

ب
ل�قطر� هر ا ا �بع: مطب لرا لمطل�ب ا ا

أوال: مسرية الفتوى يف مرص كنموذج:
ُتَعدُّ الفتوى جزءا ال يتجزأ يف احلفاظ عىل هذا الدين، وديمومة رس�الة اإلس�الم اخلالدة؛ 

فهي التطبيق العميل ألحكام الفقه اإلسالمي.
ويرجع تاريخ نشأهتا إىل أول بالغ للدين اإلسالمي؛ حيث كان يلجأ الصحابة -رضوان 
اهلل عليهم- إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيس�ألونه فيفتيهم، وقد ظل هذا املنهج النبوي مس�تمًرا إىل يوم 
الن�اس هذا، وسيس�تمر إىل يوم أن َيِرَث اهلل األرض وَمْن عليه�ا، ومل خَيُْل ُقْطٌر من أقطار 

املسلمني من وجود عامل يفزع الناس إليه بالسؤال عن أمور دينهم فيجيبهم.
وقد تنوعت املؤلفات يف هذا املجال املتس�ع))(، وإذا أردنا أن نتخذ مرص كمثال ونموذج 
يف هذا الشأن، فإنَّ َمْن ينظر يف تاريخ مرص جيد أن اهلل تعاىل قد حباها بالصدارة يف العلم 
والفت�وى منذ القدم، فمنذ أن نزل هب�ا الصحابة))( -ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني- قاموا 
بن�رش علومه�م الت�ي تلقوه�ا من مدرس�ة النبوة فيه�ا وبني أبنائه�ا حتى ص�ارت مركًزا 
علميًّ�ا متمي�ًزا ال يق�ل بح�ال من األح�وال عن املراك�ز العلمي�ة األخرى، مث�ل: املدينة 
 املن�ورة ومك�ة املكرم�ة والكوف�ة والب�رصة... إلخ، ث�م جاء م�ن بعدهم التابع�ون)3( ثم 
))(  تنوع�ت املؤلف�ات يف ه�ذا املجال تنوًعا كبرًيا، فيج�د الباحث أن كثريا من العلامء قد أل�ف يف آداب الفتوى واملفتي 
واملس�تفتي، ومنهم: ابن الصالح، والنووي، والزركيش، وابن محدان، وابن تيمية، وابن القيم، والس�يوطي... وغريهم، 
ونجد من املعارصين: الشيخ حممود شلتوت، والشيخ مجال القاسمي، وشيخنا الدكتور/ عيل مجعة، وحممد سعد اليويب، 

وحممد الزحييل... وغريهم، كام نجد أنه قد عقدت املؤمترات ملناقشة ماهية الفتوى وحتدياهتا ومستقبلها.
وكذل�ك مجع�ت كتب يف فتاوى العلامء عىل أس�ئلة الن�اس يف زمانم، ومنهم، النووي، والس�بكي، وابن رش�د، وزكريا 
األنصاري، وابن تيمية، والشاطبي، والشيخ عليش املالكي،... وغريهم، كام مجعت يف العرص احلديث فتاوى املؤسسات 
اإلفتائية، ومن ذلك: جملدات فتاوى دار اإلفتاء املرصية، وفتاوى هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية الس�عودية... وغري 

ذلك.
))(  أح�ىص أس�امء م�ن نزل مرص م�ن الصحابة مجاع�ٌة، منهم: اجلالل الس�يوطي يف »در الس�حابة فيمن ن�زل مرص من 

الصحابة«.
)3(  منهم: نافع موىل عبد اهلل بن عمر )ت: 7))ه�(، ويزيد بن حبيب )8))ه�(، وأبو متيم عبد اهلل بن مالك اجليشاين 
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تابعوهم))( فحملوا األمانة وقاموا عىل أمرها وشئونا أحسن قيام، ويكفي أن من فقهائها 
األعالم اإلمام الليث بن س�عد، ثم استوطنها أصحاب اإلمام مالك))( -ريض اهلل عنه- 
ث�م دخلها اإلمام الش�افعي)3(، وقد اس�تمر العلم فيها يرب بأطناب�ه، حتى تكونت هبا 
أعظ�م جامعة إس�المية عرفها املس�لمون بع�د الق�رون األوىل، وهي األزه�ر الرشيف، 
ا للعلوم اإلسالمية والكونية، وقد كانت  الذي ظل رصًحا شاخمًا عب القرون، وَمِعينًا ثريًّ
م�دارس الفقه والفت�وى متتابعة عب القرون ت�رج أعظم املفتني والفقه�اء، وصار لكل 
مذه�ب مف�ٍت، ثم أصبح هناك مفٍت لعموم الديار املرصية، حتى اس�تقرت املس�ألة عىل 
وجود دار اإلفتاء املرصية)4(، وهي اجلهة املنوط هبا الفتوى يف مرص من الناحية الرسمية، 
حي�ث جاء واضًحا يف املادة ])[ يف الب�اب األول من الئحة دار اإلفتاء املرصية الداخلية 
بش�أن اختصاص�ات دار اإلفتاء وبي�ان ماهيتها وهويتها: »دار اإلفت�اء املرصية هيئة عامة 
ذات طابع ديني، هلا ميزانية مستقلة خاصة هبا، تقوم بخدمة األمة اإلسالمية وتقودها إىل 
ما فيه خريها ورفعتها يف دينها ودنياها، وهي تعمل عىل تأسيس الفتوى الرشعية تأسيًسا 
س�لياًم يتفق مع صحيح الدين، وحتقيق املقاص�د الرشعية العليا من حفظ النفس والعقل 
والدين وكرامة اإلنس�ان وملكه، كام تقوم بتقديم هذه الفتاوى إىل طالبيها بطرق ميسة، 

تتناسب مع لغة العرص.
كام تعمل عىل ترس�يخ مبدأ املرجعية الدينية يف نفوس الناس أمام االستفس�ارات الكثرية 

واملتتالية يف املشكالت التي تواجه العامل، والتفاعل معها عىل املستوى الداخيل.
)ت: 77ه�(، وعبد الرمحن بن حجرية )ت: 83ه�(، وأبو اخلري مرثد بن عبد اهلل اليزين )ت: 90ه�(، وبكري بن عبد اهلل 

بن األشج )ت: )))ه�(... وغريهم. انظر: حسن املحارضة )/ 55)- 78).
))(  منه�م: عم�رو ب�ن احل�ارث )ت: 48)ه�(، وعبد اهلل ب�ن هليعة ) ت: 74)ه��(، أبو احلارث الليث بن س�عد )ت: 

75)ه�(... وغريهم . انظر: حسن املحارضة )/ 79)- 94).
))(  منهم: عبد الرمحن بن القاسم )ت: )9)ه�(، وعبد اهلل بن وهب )ت: 97)ه�(... وغريهم. انظر: حسن املحارضة 

.46( -446 /(
)3(  وهو اإلمام املجتهد املشهور صاحب املذهب املعروف، وقد دخل مرص سنة 99)ه�، وتويف هبا سنة 04)ه�.

)4(  وه�ي تع�د أوىل دور اإلفت�اء يف العامل؛ حيث أنش�ئت عام 895)م، وق�د كان من يتوىل منص�ب اإلفتاء يف مرص هو 
شيخ األزهر يف وقته حيث جيمع بني املنصبني، وأول من شغله جامًعا بينه وبني املشيخة هو الشيخ حسونة النواوي )ت: 
4)9)م(، وأول من شغل منصب مفتي مرص مستقالًّ عن والية املشيخة هو اإلمام حممد عبده يف 3 يونيو 899)م، وقد 
م متعه  بلغ عدد من توىل هذا املنصب الرفيع حتى اآلن 9) مفتيا، آخرهم فضيلة األس�تاذ الدكتور/ ش�وقي إبراهيم عالَّ

اهلل بالصحة والعافية، وسيستمر هذا العطاء يف آخرين إن شاء اهلل تعاىل إىل أن يرث اهلل األرض وَمْن عليها.
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ويف س�بيل أداء رس�التها الس�امية تقوم دار اإلفتاء املرصية بتطوير املراكز البحثية هبا وفًقا 
ألحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العرص، كام تقوم بتدريب املبعوثني من خمتلف البالد 

اإلسالمية وغري اإلسالمية عىل أعامل اإلفتاء واستخدام النظم التكنولوجية احلديثة.
كام تقوم دار اإلفتاء املرصية بإبداء الرأي الرشعي يف أحكام اإلعدام الصادرة يف القضايا 

املحالة إليها طبًقا للقانون املرصي«))(.
ثانًيا: بزوغ التطرف يف الفتوى:

لوح�ظ يف العق�ود األخرية من تاريخ األمة املرصية -عىل س�بيل املث�ال- ظهور مجاعات 
ل عب العصور منذ إنش�ائه  دينية يف مرص تدين بمرجعية غري األزهر الرشيف، الذي حتمَّ
مقالي�د املناه�ج الرشعية، والثقافة اإلس�المية والعربية، حتى غدا هو اللس�ان املعب عن 
املس�لمني، واملبلغ هلم أمور دينهم، والداعي هلذا الدين احلنيف يف ربوع األرض إىل قيام 
الساعة، ومل يأُل وسًعا يف سبيل أداء رسالته الوسطية، عىل نحو جعل القصد إىل الدراسة 

ي العلم يف رحابه رشًفا. فيه غاية، وتلقِّ
وق�د تكلفت مرجعيات هذه اجلامعات بإبعاد املقلد لتعاليمها عن املالمح الواضحة التي 
متي�ز مجاعة املس�لمني هوي�ًة ومظهًرا، وليس م�ن وراء ذلك موجب س�وى اتباع األهواء 

واإلعجاب بالرأي.
وفساد ذلك مما ال خيفى عىل ذي عينني؛ فإن مما تكلفت املشاهدة ببيانه، أن االسرتسال مع 
األهواء كلام دعت، وحماذاة األغراض أينام توجهت، يقيض بالتخبط يف مضاجع الفس�اد 
واالنحالل، ويفيض إىل صور ممس�وخة مش�وهة لإلسالم واملس�لمني، تشكل حجاًبا بني 
اخللق واخلالق، ويتخذها األعداء س�بيال لتش�كيك أتباع الدين، فضال عن إبعاد غريهم 

من الدخول فيه أفواًجا.
وق�د س�اهم ذلك يف تع�دد الفتوى مص�دًرا ومنهًجا، حي�ث حرص كثري م�ن الناس أن 
يصل�وا إىل اإلفت�اء -ملكانت�ه الس�امقة- بوش�يجة، وكان طريقه�م إىل ذلك التش�بع بام مل 
يعط�وا، فوقع�ت خمالفات جس�يمة؛ حي�ث اتبع غري س�بيل العل�امء املعتبي�ن، وتوىل ما 

))(  الالئحة الداخلية واهليكل التنظيمي والوظيفي للعاملني بدار اإلفتاء املرصية، املنشورة بالعدد 09)، لسنة )8)ه� 
من اجلريدة الرسمية، الصادر يف يوم الثالثاء 8 مجادى األوىل سنة 9)4)ه� املوافق 3) مايو سنة 008)م، ]ص: 4[.
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ارتضاه لنفس�ه من مناهج مبتدعة مل يؤصلها األوائل، ومل يكش�ف عنها األواخر، فكانت 
بدًعا من القول وزوًرا. وكذلك س�اهم هذا األمر بش�كل أو بآخر فيام يعاين منه املجتمع 
اإلس�المي بش�أن مش�كلة: )فوض الفتاوى(، حيث كان هلذه املش�كلة وقًعا كبرًيا وأثًرا 
بالًغ�ا عىل واقع املس�لمني يف املجتمعات اإلس�المية عامة ويف املجتم�ع املرصي خاصة، 
وأيضا يف عالقتهم مع اآلخر خارج بالد املسلمني، وهو ما يستدعي رضورة التنبه إىل ما 
متثله تلك الظاهرة من خطر عظيم، للوقوف عىل أس�باهبا وأس�س مواجهتها؛ فقد باتت 
تلك الفوض هتدد وحدة األمة ومتاس�كها، وتعمل عىل إضعاف قوة املؤسس�ات الدينية 

العريقة يف بالد املسلمني عامة.
ثالثا: أسباب املشكلة:

يقتيض اإلنصاف يف بيان هذه املش�كلة أن املس�ئول عنها ليس الفقيه وحده، بل تتش�ابك 
مع�ه عنارص كثرية معقدة، ولك�ن باعتبار التطور احلادث داخل املجتمعات، وعدم قدرة 
الناس الذين يتعاملون مع هذا يف إطار تكييف السؤال واحلالة، واملسألة تتعلق أيًضا بفقه 
الواق�ع، وما تعلق ب�ه من فقه البدائل، وفقه التزاحم، وفق�ه األولويات، كل هذه األمور 

أنامط من الفقه غاية يف األمهية.
ويمكن توزيع أسباب املشكلة من خالل عنرصين، مها:

أ- أسباب ترجع إىل عملية اإلدارة، ومنها:
- عدم االلتزام بضوابط الفتوى.

- عدم كفاية عدد املفتني املؤهلني.
- غياب برامج تأهيل املفتني.

- اخللل يف مراقبة مفتيي الفضائيات.
ب- أسباب ترجع إىل عملية املوارد البرشية، ومنها:

• عدم وجود جهة خمتصة لتخريج املفتني بدرجة كافية ومالئمة.
القنوات الفضائية وغريها. • اخللل يف طريقة اختيار املفتي من 

• عدم معرفة املفتني بطبيعة املستفتني وأحواهلم وواقعهم.
• اخللل يف الدعم املادي للمفتني املؤهلني))(.

))(  انظر: تقرير نبض الفتوى »املحرم � صفر� ربيع األول« )43)ه�، منش�ور عىل موقع الفقه اإلس�المي اإللكرتوين، 
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املبحث الثاني: معايري التطرف

ويشتمل عىل:
املطلب األول: اخلروج عن املتفق عليه.
املطلب الثاين: اإلنكار يف املختلف فيه.

املطلب الثالث: اتباع اهلوى.

ق عل�ق�
�

لم�ق�ب �ب ع�ب ا رو
لحب ول: ا

ل�أ لمطل�ب ا ا

ظه�ر جليًّا م�ن بيان ماهية التط�رف يف املبحث الس�ابق أن خصائصه تتعدد لتش�مل كل 
ترصف خيرج عن حد االعتدال، ومن مظاهر ذلك:

)1( القدح يف الثوابت الدينية املستقرة:
تتاب�ع املح�اوالت الت�ي تظهر بني ح�ني وآخر لتنادي باالنس�الخ من االلت�زام بالثوابت 
الرشعي�ة بدع�وى الرجعي�ة، عىل الرغم من أن ه�ذه الثوابت هي التي تش�كل هوية دين 
اإلسالم، حيث اتفق عليها املسلمون جيال بعد جيل، فهي ال تتلف باختالف الزمان أو 

املكان أو األشخاص أو األحوال، ومن هذه األمور:
اخلمر حرام ال جيوز رشهبا، مع أن النص القرآين مل يرد بلفظ التحريم، بل ورد باالجتناب، 
َتنُِبوهُ{ ]املائدة: 90[، لكن مّلا حصل اإلمجاع تعني احلمل عىل حتريم  فقال تعاىل: }فَٱجرۡ

التناول بكل صوره.
حجاب املرأة املسلمة واجب عىل كلِّ َمن بلغت سن التكليف، وهو السن الذي ترى فيه 

األنثى احليض وتبلغ فيه مبلغ النساء؛ فعليها أن تسرت جسَمها ما عدا الوجَه والكفني.
ِر فيه اخلالُف قطُّ بني علامء املسلمني، ومل يقل بنفيه  وهو موقٌف واضٌح قاطع حاسم مل جَيْ
أح�ٌد من املس�لمني عىل مر العص�ور وتتابع األجي�ال، وال هو يف أصله مما ه�و قابٌل ألن 
جي�ري فيه اخلالف، وال هو مما يتغري بتغري األعراف والعوائد والبلدان؛ فلم يكن أبًدا من 

قبيل العادات، بل هو تكاليف الرشيعة التي محَّلها اهلل اإلنسان دون سائر الكائنات.

الفضائي�ات الديني�ة والدع�اة اجل�دد وعلمن�ة التدي�ن،  لألس�تاذ/ حس�ام متام، وه�ي ورقة مقدم�ة يف ن�دوة علمية عن 
»الفضائيات اإلسالمية«، مركز دراسات اإلسالم والعامل املعارص باخلرطوم – مايو 008)م.
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ويدخ�ل يف ه�ذا الباب ما يفعله بعضهم من بث عدم الثقة يف علامء املس�لمني أوال، وفيام 
ورثوه عن أسالفهم، حيث احرتام أئمة املذاهب األربعة السنية، اإلمام أبو حنيفة، واإلمام 
مالك، واإلمام الشافعي، واإلمام أمحد -ريض اهلل عنهم- فنجد أن هناك دعاوى تصدر 
م�ن هؤالء بتبدي�ع املذاهب األربعة، وتفتي بوجوب االبتعاد ع�ن متابعتها بدعوى اتباع 
الس�لف الصال�ح))(، بل يتذرعون إىل ذلك بقوهلم: نحن ال ننك�ر هذه األقوال التي قاهلا 
العل�امء، ولكن ننكر تعصب العلامء الذين يس�تطيعون اتباع الدلي�ل األقوى، ثم يرتكون 
ذلك ويتبعون املذهب الذي نشأوا عليه، وننكر تعصب غري العامل حني يلتزم مذهب عامل 
واحد طول حياته، وكالمها بدعة مل تكن عىل عهد الس�لف الصالح، وهم بذلك -س�واء 

كانوا يدرون أو ال يدرون- يدعون إىل بدعة خطرية هتدد الرشيعة اإلسالمية برمتها.
وال شك أن هذه األفكار هلا آثارها السلبية التي ترتبت عليها فيام بعد عىل األمة، منها:

أ- تصدع الرابط بني األمة وموروثها العلمي.
ب- ج�رأة الن�اس عىل االجتهاد الفقهي دون هيبة هلذا املق�ام اجلليل، أو احرتاز أو حياء 
م�ن العلم والعلامء، ضاربني بالقواعد واألصول املقررة ُعْرَض احلائط؛ ألنا جاءت من 

زمن التخلف الفقهي واجلمود املذهبي والتعصب للباطل املذموم.
بل توسع األمر ليكون لكل من يعرف معاين بعض كلامت العرب العرباء، احلق يف إبداء 
رأي�ه يف مع�اين الق�رآن الكريم ومعاين الس�نة الرشيفة، وجيع�ل رأيه موازًي�ا لفهم األئمة 

األعالم ألحكام الرشيعة من النصوص الثابتة.
ج- جع�ل األح�كام الرشعية التي توارثتها األمة عب العص�ور عبارة عن آراء أصحاهبا، 
ولي�س هل�ا أية عالق�ة بالنصوص، فه�ي ال تعدو أن تك�ون فهوًما هلم، يمك�ن األخذ هبا 

ويمكن تركها، دون اعتبار للمناهج التي ُبنَِيت عليها هذه األفهام.
ولي�س هناك أدنى حرٍج لدى هؤالء الرشذمة اجلاهلة من أن يكون ألحدهم رأي يزعمه 

))(  ومن املغالطة يف ترويج هذه الدعاوي أنم يقصدون بالسلف ابن تيمية الذي خرج باألمس القريب، ويرون أتباعه 
ه�م أه�ل الس�نة ال غريهم وخُيِرجون أتباع اإلمام أمحد والش�افعي ومالك وأيب حنيفة من هذا ال�رشف، كام أخرجوا قبل 
ذل�ك زوًرا باق�ي أتباع املذاهب اإلس�المية من ذلك.كام أن كتاهبا يطلقون يف كثري من األحيان اس�م الس�لف عىل العلامء 
الذين اختاروا اتباعهم وعىل مش�اخيهم يف هذا العرص، فهي تس�مية لو صحت لغة ملا صحت ورًعا؛ ألنا من تزكية املرء 

لنفسه وترفعه عىل سائر املسلمني بال حق.
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فقًه�ا، وجيعله يف مصاف اآلراء التي ينبغي األخذ هب�ا والعمل بمقتضاها يف هذا الزمان؛ 
ويعده يف رتبة واحدة مع ما جادت به قرائح األئمة األعالم.

ل�ذا تصدى علامء األمة هلذه الدعاوي اخلرقاء من ه�ؤالء املتطرفني، فنجد العالمة حممد 
زاهد الكوثري املتوىف سنة ))37)ه�/ )95)م( يكتب مقاال بعنوان »الالمذهبية قنطرة 
الالديني�ة«))(، ونورد هنا م�ا خلصه يف خامتة مقاله بقوله: »وقصارى القول أنك إذا قمت 
ب�درس أح�وال القائمني بتل�ك النعرة اخلبيثة وجدهت�م ال يألفون املأل�وف، وال يعرفون 
املع�روف، أْعَمت ش�هوُة الظهور بصائرهم حت�ى تراهم يصادق�ون املتألبني عىل الرشق 
املس�كني، فنعرهت�م هذه ما ه�ي إال نعيق اإلحل�اد املنبعث من أهل الفس�اد.. فيجب عىل 
أهل الشأن أن يسعوا يف تعرف مصدر اخلطر وإطفاء الرشر، وليست هذه الدعوة املنكرة 

سوى قنطرة للالدينية السائدة يف بالد أخرى منيت باإلحلاد وكتبت عليها التعاسة«.
وكذل�ك ان�بى هل�ذه الدعاوي مفن�ًدا هلا ش�يخنا العالمة الش�هيد حممد س�عيد رمضان 
البوط�ي املت�وىف س�نة )434)ه��/ 3)0)م( يف كتاب�ه »الالمذهبي�ة أخط�ر بدع�ة هتدد 
الرشيعة اإلسالمية«، مبينًا فيه احلق يف هذه الرتهات باملنطق العلمي وباألسلوب املرتفع 

عن التجريح واإلساءة إىل اآلخرين))(.
وك�ذا بنيَّ يف كتابه »الس�لفية مرحل�ة زمنية مبارك�ة ال مذهب إس�المي«)3( أن بعًضا من 
املتطرف�ني م�ا هربوا إىل هذه التس�مية إال بعد أن س�ئموا تس�مياهتم األوىل، وقد دافع فيه 
ع�ن كثري م�ن علامء املس�لمني الذين يصفه�م املتطرف�ون بالضالل كالعالم�ة الكوثري، 
ب  والقش�ريي، وحممد عل�وي مالكي، ومبينًا ش�يئا من ش�ذوذ ابن تيمية بأس�لوب مهذَّ

علمي.
)2( مهامجة املؤسسات الدينية ومناهجها:

نش�اهد كذل�ك أن ِمن دأب أصحاب الفكر املتطرف أن�م ال يملون، بل وحيرصون عىل 
مهامج�ة املؤسس�ات الدينية ومناهجها، ويرمون�ا بالرشك فضال عن البدعة والفس�وق، 
زعاًم بأن هذه املؤسسات هي حامية الكفر واحلاملة له، وهي يف احلقيقة احلاضنة الرشعية 

))(  منشور ضمن »مقاالت اإلمام الكوثري«، كام طبع مفرًدا يف املكتبة األزهرية للرتاث.
))(  صدرت طبعته األوىل يف دمشق يف 3) من ذي القعدة سنة 389)ه�.

)3(  صدرت طبعته األوىل يف دمشق يف )) صفر سنة ))4)ه� / 5) سبتمب 990)م.
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للفكر املعتدل يف املجتمع العاملي.
وقد تصدى علامء املس�لمني رشًقا وغرًبا لتفنيد ه�ذه املزاعم وبيان وجه اإلغراض فيها، 
وم�ن ذلك كتاب »بيان للناس من األزهر الرشيف« الذي أصدره األزهر الرشيف حتت 
إرشاف اإلم�ام األك�ب الراح�ل فضيلة الش�يخ جاد احلق ع�يل جاد احلق، وق�د عالج فيه 
أه�م القضايا التي تش�غل الن�اس، مثل: مفهوم االنح�راف والتطرف، مص�ادر الترشيع 

اإلسالمي، قضية اإليامن والكفر، مفهوم النفاق، الدولة اإلسالمية، الدعوة واجلهاد.
ك�ام أص�درت دار اإلفت�اء املرصية فت�وى))( حت�رم التهجم ع�ىل عقيدة األزه�ر الرشيف 
ومناهجه من هذه اجلامعات املغرضة؛ ألن األزهر هو مرجعية عريقة لإلسالم واملسلمني 
من�ذ أم�د بعيد، كام أن�ه ال جيوز اإلن�كار يف املختلف في�ه، ويف ذلك محاي�ة للمجتمع من 

انتشار أفكار هدامة تؤثر عىل مرجعيته التي يلوذ هبا عند نزول حادثة دينية له.
وكذلك عوجلت هذه القضية يف قرارات جملس جممع الفقه اإلس�المي الدويل املنبثق عن 
ن )اململكة األردنية اهلاشمية(  منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته السابعة عرشة بَعامَّ
م�ن 8) مجادى األوىل إىل ) مجادى اآلخرة 7)4)ه�، املوافق 4)- 8) حزيران )يونيو( 
006)م، بع�د اطالع�ه ع�ىل البحوث ال�واردة إىل املجمع بخصوص موضوع اإلس�الم 
واألمة الواحدة، واملذاهب العقدية والفقهية والرتبوية، وبعد استامعه إىل املناقشات التي 
دارت حوله، واس�تعراض قرارات املؤمتر اإلس�المي الدويل الذي عقد عام 5)4)ه�/ 
005)م، والذي دعا لدراسة وتبني املبادئ التي حوهتا رسالة عاّمن، والتي تبناها منتدى 
العل�امء واملفكري�ن الذي عق�د بمكة املكرم�ة متهيدا ملؤمتر القمة اإلس�المي االس�تثنائي 

ر ما ييل: الثالث، وقرَّ
»تأكي�د الق�رارات الص�ادرة عن املؤمتر اإلس�المي الدويل ال�ذي عقد يف ع�اّمن )اململكة 
األردنية اهلاش�مية( حت�ت عنوان )حقيقة اإلس�الم ودوره يف املجتمع املع�ارص( للتوافق 
بينها وبني ما اش�تملت عليه األبحاث واملناقشات يف املوضوع. وقد أشارت ديباجة هذه 
الق�رارات إىل الفتاوى والقرارات الصادرة م�ن هيئات الفتوى وكبار العلامء يف املذاهب 

))(  صدرت يف عهد أ. د/ عيل مجعة املفتي الس�ابق بتاريخ 9)/ ))/ 005)م، منش�ورة عىل موقع دار اإلفتاء املرصية 
اإللكرتوين.
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املتع�ددة بتأيي�د تل�ك القرارات، وه�ي: إّن كّل من يتب�ع أحد املذاه�ب األربعة من أهل 
الُس�نة واجلامعة )احلنفي، واملالكي، والش�افعي، واحلنبيل( واملذهب اجلعفري، واملذهب 
الزي�دي، واملذهب اإلبايض، واملذهب الظاهري، هو مس�لم، وال جي�وز تكفريه. وحيرم 
دمه وعرضه وماله. وأيًضا، ووفًقا ملا جاء يف فتوى شيخ األزهر، ال جيوز تكفري أصحاب 
ف احلقيق�ي، وكذلك ال جي�وز تكفري أصحاب  العقي�دة األش�عرية، ومن ي�امرس التصوُّ
الفكر السلفي الصحيح، كام ال جيوز تكفري أية فئة من املسلمني تؤمن باهلل سبحانه وتعاىل 
وبرسوله ملسو هيلع هللا ىلص وأركان اإليامن، وأركان اإلسالم، وال تنكر معلوًما من الدين بالرورة«. 

اه�.
واحل�ق أن مث�ل ه�ذه اجلهود م�ن اجلامعة العلمي�ة هلا تأثري كب�ري عىل احلف�اظ عىل األمن 
الفكري للمسلمني يف أقطار األرض، خاصة يف بلدان رشق آسيا ومسلمي العامل الغريب، 
ف�إن األزه�ر يمثل عندهم مرجعية أساس�ية ومس�ه من قريب أو من بعي�د ال يدد أمنهم 

الفكري فحسب بل يدد انتامءهم لإلسالم.
كام أنا تكشف بكل وضوح تطرف وخروج هذه األفكار الضالة عىل األمة فكًرا وعماًل.

)3( عدم حتصيل مؤهالت الفتوى:
وض�ع علامء األمة رشوًطا وضوابط علمية وأخالقية وفكرية ينبغي حتققها فيمن يتصدر 
ا- ومع ذلك نجد التجرؤ عىل الفتيا من بعض املنتس�بني للعلم،  لإلفت�اء -ُتنَْظ�ر يف َمَظانِّ
ورغم ذلك فيظن كثري من الناس أن إطالق لقب "ش�يخ" عىل ش�خص ما يكفي ليكون 
فقيًها ومفتًيا، ويظن آخرون أنه إذا حصل أحد املش�ايخ عىل ش�هادة جامعية، فهذا مؤهل 
كاٍف للفتوى يف كل مسألة من دين اهلل، ويظن آخرون أنه إذا قرأ كتاًبا من الكتب الرشعية 

نَّة فإنه قد صار فقيه زمانه، وهكذا. أو حفظ شيئا من كتب السُّ
وال ش�ك أن ه�ذا خ�روج عن املتف�ق عليه بني العلامء س�لًفا وخلًفا م�ن وجوب حتصيل 
ال�رشوط حت�ى يصح التصدر لإلفتاء، وس�يتم بيان هذه الرشوط ب�يشء من التفصيل يف 

املطلب الثاين من املبحث الثالث إن شاء اهلل تعاىل.
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�ب ل�ثا لمطل�ب ا ا

متهيد:
طاملا أثار املتطرفون مس�ائل اخلالف عىل أن رأي�م فيها هو املمثل للحق والصواب، وما 
عداه ال يعدو البدع والضالل، بل جيعلون ذلك مناطا للوالء والباء، غافلني ومتغافلني 
ع�ن كون�ا مس�ائل خالفية قديم�ة مل تكن حديث�ة، وقد ف�رغ كل مذهب مما قال�ه بأدلته، 
وسطَّر ذلك يف كتبه املعتمدة، ومن هذه املسائل اجلهر بالبسملة يف قراءة الفاحتة يف الصالة 
اجلهرية، واألذان الثاين يف يوم اجلمعة، وصالة العيد يف الساحات، والتكبري يف العيدين، 
وإعفاء اللحية، والصالة يف املس�اجد التي هبا أرضح�ة، والتبك باألنبياء والصاحلني ... 

وغري ذلك من املسائل التي يثريون الشغب هبا بني احلني واآلخر.
ويف هذا خروج عن دأب الفقهاء، حيث كانوا حيرصون عىل أن ال يكون خالفهم مظهًرا 
م�ن مظاه�ر اهل�وى والعناد، ول�ذا جعلوا للخ�الف املعتب ضواب�ط حم�ددة، وُعنَِي كثري 
م�ن العل�امء بذكر هذه الضوابط، واهت�م غريهم بالوقوف عىل أس�باب خالفهم، فمنهم 
من حرصها يف س�تة، كابن رش�د املالك�ي يف مقدمته لكتابه "بداي�ة املجتهد"، ومنهم من 
حرصها يف ثامنية، كأيب حممد الَبْطَلَيْويس األندليس املالكي يف كتابه "التنبيه عىل األس�باب 
الت�ي أوجب�ت االختالف بني املس�لمني"، ومنهم من أوصلها إىل س�تة عرش س�بًبا، كابن 
ُجَزي يف كتابه "تقريب الوصول إىل علم األصول". وما كان هلذه األس�باب -من حيث 
ًقا، فإن  طبيعته�ا ومرونتها- أن تفيض إىل نزاع بني أطرافها، أو ت�ورث تعصًبا مذهبيًّا مفرِّ

ذلك مظهر من مظاهر اجلهل بالرشيعة وقواعدها، وبسرية األئمة وأقواهلم.
وم�ا كان اختالفه�م أيًضا ليخرجهم عن الت�زام األدب يف تناول تلك املس�ائل اخلالفية، 
فع�ىل اجلانب العم�يل ُوِجدت كثري من املناظ�رات املليئة بأدب اخل�الف حكتها لنا كتب 
س�ها الفقه�اء يف التعامل مع اخلالف  التاري�خ والرتاجم، هذا إىل جانب القواعد التي أسَّ
من حيث األدب مع املخالف، ومراعاة اخلالف، وجواز تقليد املذهب اآلخر، واالنتقال 

من مذهب إىل مذهب.
وبذلك رس�خوا لقاعدة: "ال إنكار يف املختلف فيه"، بمعنى أن ال يعاتب الش�خُص آخَر 
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أو ينه�اه ع�ن العمل برأيه ألنه خمالف ملا يراه، أو ينس�ب قوله إىل املنكر مس�تخدًما طرق 
اإلنكار الثالث املنصوص عليها يف احلديث -اليد أو اللس�ان أو القلب- سبياًل للتغيري، 

أو جمرد االعرتاض عىل عمٍل موافق لرأي جمتهد معتب يف تلك املسائل اخلالفية.
أواًل: تعريف اإلنكار:

اإلن�كار مصدر )َنِكَر(، والن�ون والكاف والراء: أصل صحيح ي�دل عىل خالف املعرفة 
التي يسكن إليها القلب.

وَنِكَر اليشء وأنكره: مل يقبله قلبه ومل يعرتف به لسانه))(.
م�ه وكرهه فه�و ُمنَكر.  وامُلنَك�ر يف األم�ر خ�الف املع�روف، وكل ما قبَّح�ه الرشع وحرَّ

ر: التغري. والنَِّكري اسم اإلنكار الذي معناه التغيري))(. والتَّنَكُّ
واإلن�كار ض�د اإلقرار الذي يراد به مطلق االعرتاف باليشء وإثباته. ومن معاين اإلنكار 

اجلحود، واجلهل باليشء، والنهي)3(.
وم�ن معاين اإلنكار ال�واردة يف كالم الفقهاء: االعرتاض، واملن�ع، وبيان ضعف القول، 
وع�دم اإلقرار عىل الق�ول أو الفعل، وعيب املخالف والطعن علي�ه، واللوم والتعنيف، 
والوع�ظ، واألم�ر والنهي، والعقوب�ة. ويتفرع عن تل�ك املعاين معاٍن أخر وصوٌر ش�تى 

جيمعها معنى التغيري أو النهي.
وواضح من املعاين التي ذكرناها أننا نعني بعدم اإلنكار أي عىل العمل، ال القول باحلُْكم، 
فالن�زاع إن�ام هو يف العمل خاصة، وبذل�ك َتُرج املناظرات العلمية ب�ني العلامء عام نحن 
في�ه، فإن�ا -أي تلك املناظ�رات- ال تعدو أن تكون إنكاًرا عىل الق�ول باحلكم، مع علم 

كال املتناظرين أنه ال ُينِْكر كلٌّ منهام العمل بام يقول الطرف اآلخر.
وما ذكرناه من أنه ال جيوز اإلنكار يف مسائل اخلالف هو مذهب مجهور الفقهاء)4(.

))(  انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة: نكر، 5/ 383.
))(  انظر: لسان العرب، مادة: نكر 5/ )3).

)3(  انظر: هتذيب اللغة لألزهري، مادة: نكر 0)/ )9)، وتاج العروس، باب الراء فصل النون 4)/ 87)، واملصباح 
املنري، مادة: نكر ص 5)6.

)4(  انظر: ِعْقُد اجِليِد يف أحكام االجتهاد والتقليد للدهلوي، ط: املطبعة الس�لفية - القاهرة ص6)، والفروق للقرايف، 
ط: دار املعرفة 4/ 57)، واملنثور للزركيش، ط: وزارة األوقاف الكويتية 3/ 364، واألش�باه والنظائر للس�يوطي، ط: 

دار الكتب العلمية ص37)، والفروع البن مفلح، ط: عامل الكتب )/ 7).
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ثانًيا: املراد بمسائل اخلالف:
املراد بمس�ائل اخل�الف عند اجلمهور ه�ي تلك املس�ائل التي خفيت داللته�ا، إما لعدم 
اإلمجاع عليها، أو لعدم ورود دليل فيها أصاًل، فكل مس�ألة مل يرد فيها نص، أو ورد فيها 

نص غري قاطع يف داللته ُتَعدُّ خالفية.
وذلك يعني أن كلَّ نص قطعي الثبوت ال يعني رفع اخلالف يف جهة داللته، إال إذا انعقد 

اإلمجاع عىل تعيني أحد املعاين املحتملة؛ شأنه شأن قول احلاكم يف رفع اخلالف.
وه�ذا الضاب�ط ينطبق ع�ىل بعض املس�ائل الكالمية وأكثر املس�ائل الفقهي�ة؛ وذلك ألن 
م�ن املعل�وم أن أهل االجته�اد ال ُيْؤَثر عنهم اختالف معتب يف املس�ائل املنصوص عليها 
�ا قطعيًّا ثبوًتا وداللة، وإنام كان اختالفهم -وال يزال- حول املس�ائل غري املنصوص  نصًّ
ا قطعيًّا ثبوًتا دون  ا ظنيًّا ثبوًتا وداللة، أو نصًّ عليها مطلًقا، أو املسائل املنصوص عليها نصًّ

الداللة.
وقيَّ�د اجلمهوُر اخل�الَف باملعتب، وهو اخلالف الذي له حظ م�ن النظر، أي: من الدليل، 
ف�ال يلتفت إىل قول يف مس�ألة ليس عليه دليل، أو عليه دلي�ل ليس بقوي، ولذلك وضع 
العل�امء جلعل اخل�الف معتًبا رشوًطا إن ان�درج حتت هذه الرشوط اعُت�ب وصح القول 

بمراعاته، وهذه الرشوط:
ا، فإذا كان ضعيًفا فال يؤبه به، يقول س�يدي الدردير  األول: أن يكون مأخذ اخلالف قويًّ
يف ال�رشح الكب�ري وهو يتحدث ع�امَّ ُينْقض من األحكام وم�ا ال ُينْقض: "وال جيوز ملفٍت 
علم بحكمه -أي: بحكم القايض- أن يفتي بخالفه، وهذا يف اخلالف املعتب بني العلامء، 

ا أو جيلَّ قياس أو إمجاًعا فينقض"))(. وأما ما ضعف ُمْدَركه بأن خالف نصًّ
وقد عبَّ اجلالل السيوطي عن هذا الرشط فقال: "أن يقَوى ُمْدَركه بحيث ال يعد هفوة"، 
ثم مثَّل خلالٍف ضعف ُمْدَركه قائاًل: "ومن َثمَّ كان الصوم يف السفر أفضل ملن قوي عليه، 
ومل ُيب�اِل بق�ول داود: إنه ال يصح. وقد قال إمام احلرمني يف هذه املس�ألة: إن املحققني ال 

يقيمون خلالف أهل الظاهر وزًنا"))(.
))(  انظر: الرشح الكبري، ط: دار إحياء الكتب العربية 4/ 56).

))(  انظ�ر: األش�باه والنظائ�ر )ص37)(، وانظر أيًض�ا: املوافقات للش�اطبي، ط: دار املعرف�ة 4/ )7). وقاعدة عدم 
االعتداد بخالف الظاهرية ليس عىل إطالقه، فكم من مسألة أخذ هبا الفقهاء املعارصون بقول أهل الظاهر، عمال بظاهر 
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الث�اين: أن ال ت�ؤدي مراعاة اخلالف إىل ترك س�نة ثابتة، أو خرق إمجاع، وتوقع يف خالف 
آخر، فنحتاج إىل اخلروج منه فيلزم الدور، ومثاله: َفْصل الوتر أفضل من وصله، ومل يراع 

خالف أيب حنيفة؛ ألن من العلامء من ال جييز الوصل.
الثالث: أن يكون املخالِف من العلامء املعتبين، ويف ذلك يقول الش�يخ/ حممد حس�نني 
خمل�وف: "وقد اعتب األصولي�ون وغرُيهم أقواَل املجتهدين يف ح�ق املقلدين القارصين 
كاألدل�ة الرشعي�ة يف ح�ق املجتهدي�ن، ال ألن أقواهل�م لذاهتا حجة عىل الن�اس تثبت هبا 
األحكام الرشعية كأقوال الرسل عليهم الصالة والسالم، فإن ذلك ال يقول به أحد، بل 
ألنا مستندة إىل مآخذ رشعية بذلوا جهدهم يف استقرائها ومتحيص دالئلها مع عدالتهم 
وس�عة اطالعهم واستقامة أفهامهم وعنايتهم بضبط الرشيعة وحفظ نصوصها، ولذلك 
رشطوا يف املستثمر لألدلة املستنبط لألحكام الرشعية من أدلتها التفصيلية -لكونا ظنية 
ال تنتج إال ظنًّا- أن يكون ذا تأهل خاص وقوة خاصة وملكة قوية يتمكن هبا من متحيص 
األدل�ة عىل وجه جيعل ظنونه بمثابة العلم القطع�ي صوًنا ألحكام الدين عن اخلطأ بقدر 

املستطاع"))(.
وتأسيًسا عىل ما سبق: فاخلالف عىل قسمني:

األول: ظاهر جيل يستند إىل أدلة وقواعد، وينبني عىل أصول االجتهاد ومدارك األحكام، 
وهو اخلالف املعتد به، وهذا هو املراد من قوهلم: "ال إنكار يف مس�ائل اخلالف". وفروع 
ومسائل هذا الِقْسم كثرية، ويف ذلك يقول الشاطبي: "واخلالف املعتد به موجود يف أكثر 

مسائل الرشيعة، واخلالف الذي ال يعتد به قليل"))(.
ويتخ�رج علي�ه كثري من املس�ائل املختلف فيه�ا، منها: الت�زوج بغ�ري ويل، وأكل مرتوك 
التسمية بعد الذبح، وحلق اللحية، وإيداع األموال يف البنوك التقليدية، والتأمني بصوره 

املعارصة ... إلخ.
الثاين: ما ضعف ُمْدَركه، وحاد عن مسلك االستدالل قائُله، فهذا ُيَردُّ عىل صاحبه وُينَْكر 
عىل قائله، وهذا الِقْس�م حيمل بني طياته الوقائع التي فيها ردُّ األئمة بعضهم عىل بعض، 

النص املوافق للرشع من حيث التيسري ورفع احلرج، كمسألة جواز الغناء برشوطه.
))(  انظر: بلوغ السول يف مدخل علم األصول، ط: مصطفى احللبي ص5).

))(  انظر: املوافقات )/ 05).
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وإنكارهم شاذَّ األقوال.
ثالثا: مستثنيات من القاعدة:

اس�تثنى اجلمهور من عدم اإلنكار يف املس�ائل اخلالفية أموًرا: منها: ضعف املدرك، وقد 
. ومنه�ا: حكم احلاكم، فإذا اخُتِلف يف يشء بني حلِّه وحرمته، ورفع األمر إىل احلاكم  م�رَّ
ف�إن عليه أن يفت�ي بام يعتقده، وحكمه يرفع اخلالف، فمن أفتى بخالف حكم احلاكم يف 
هذه احلالة ينكر عليه، وكذلك ينكر عىل من عمل بخالفه. ومنها: أن يكون للُمنِْكر حق 
يف املختَل�ف في�ه، فللزوج أن يمنع زوجته من رشب يس�ري النبي�ذ إذا كانت تعتقد إباحته 
تبًع�ا للحنفية. ومنها: أن يعتقد الفاعل احلرمة ويقدم عىل الفعل؛ وذلك النتهاكه احلرمة 

من جهة اعتقاده، ال إن كان يعتقد التحليل.
واستدل اجلمهور عىل أنه ال جيوز اإلنكار يف املسائل اخلالفية بأنه ليس أحد القولني بأوىل 
م�ن اآلخر؛ وذلك ألن املس�ائل الفقهية ال تع�دو أن تكون من قبي�ل الظنيات، والظنون 
قابل�ة للتع�ارض، وال ترجيح بني ظن وآخر. وب�أنَّ كل جمتهد مصيب، أو املصيب واحد 
وال نعلمه وال إثم عىل املخطئ، لكن إن ندبه عىل جهة النصيحة إىل اخلروج من اخلالف 
فهو حمبوب؛ قال الش�يخ زكريا األنصاري: ")وال ينكر( العامِل )إال جممًعا عليه( أي: عىل 
إن�كاره، ال م�ا اختلف فيه إال أن يرى الفاعل حتريمه؛ ألن كل جمتهد مصيب، أو املصيب 

واحد وال نعلمه وال إثم عىل املخطئ"))(.
واحلاصل: أن املتطرفني ال يعتبون خالف غريهم، ومن َثمَّ يعدون املسألة التي يتكلمون 
فيها من األمور القطعية الداللة ذات املعنى الواحد، فيقعون يف العنت واإلعنات والتنفري 

من دين اهلل تعاىل، وهم حيسبون أنم حيسنون صنعا.

لهوى اع ا �ب
�ق : ا ل�ث ل�ثا لمطل�ب ا ا

حسم الرشع الرشيف مادة اهلوى يف األحكام الرشعية؛ فاملتَّبِع هلواه يشق عليه كل يشء، 
سواء أكان يف نفسه شاقا أم مل يكن؛ ألنه يصده عن مراده، وحيول بينه وبني مقصوده.

ف�ه الطاهر بن  واهل�وى: حمبة اإلنس�ان ال�يشء، وغلبته ع�ىل قلب�ه))(، ويف االصطالح عرَّ
))(  انظر: أسنى املطالب، ط: دار الكتاب اإلسالمي 4/ 80).

))(  انظر: الزاهر يف معاين كلامت الناس، أليب بكر األنباري، ط: مؤسسة الرسالة )/ 388.
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عاش�ور بقوله: "ترجيح ما حيس�ن ل�دى النفس من النقائص املحبوبة، ع�ىل ما يدعو إليه 
احلق والرشد، فاالتباع مستعار لالختيار وامليل، واهلوى شاع يف املحبة املذمومة اخلاسة 

عاقبتها"))(.
ي أهل البدع أهَل األهواء؛ ألنم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا األدلة الرشعية  ولذلك سمِّ
موا أهواءهم  مأخذ احلاجة إليها واالستناد والتعويل عليها؛ حتى يصدروا عنها؛ وإنام قدَّ

واعتمدوا عىل آرائهم ثم جعلوا األدلة الرشعية منظورا فيها من وراء ذلك))(.
ويتجىل اتباع اهلوى يف الفتوى يف مظاهر عدة، منها:

1- تتبع الرخص: 
وحيصل ذلك بتتبع األسهل حيث وجد ويف أي املذاهب كان من غري نظر إىل الدليل، بل 

اختيارا بمجرد التشهي، دفًعا للمشقة والتكليف)3(.
ومظهر التطرف هنا يف تتبع األس�هل بمجرد التش�هي ودفعا للتكليف الذي فيه مش�قة، 
باُع أيِّ مذهب ش�اء ألفىض إىل أن  وع�ن ذل�ك يقول اإلمام الن�ووي رمحه اهلل: "لو جاز اتِّ
يلتق�َط رخَص املذاهب متَّبًع�ا هلواه ويتخريَّ بني التَّحلي�ل والتَّحريم والوجوب واجلواز؛ 

وذلك يؤدِّي إىل االنحالل من ربقة التَّكليف")4(.
وقد ذكر الش�اطبي ضابًطا بشأن التخري بني األقوال فقال: "إنَّ يف مسائل اخلالف ضابًطا 
 ِ ءٖ فَُردُّوهُ إَِل ٱللَّ ُتمرۡ ِف َشرۡ باَع اهلوى مجلًة، وهو قوله تعاىل: }فَ��إِن تََنٰزَعرۡ قرآنيًّ�ا ينف�ي اتِّ
ها إىل  ُد قد تنازع يف مس�ألته جمته�دان فوجب ردُّ َوٱلرَُّس��وِل{ ]النس�اء: 59[، وهذا املقلِّ
�هوة؛  عيَّة؛ وهو أبعُد من متابعة اهلوى والشَّ ة الرشَّ ج�وع إىل األدلَّ اهلل والرس�ول؛ وهو الرُّ

سول...")5(. جوع إىل اهلل والرَّ هوة مضادٌّ للرُّ فاختياُره أحَد املذهَبنْي باهلوى والشَّ
وغن�ي عن البي�ان أن تتبع الرخص بالتش�هي واهلوى يفرتق عن االختي�ار الفقهي الذي 

))(  انظر: التحرير والتنوير، ط: الدار التونسية للنرش 9/ 77).
))(  انظر: االعتصام، أليب إسحاق الشاطبي، ط: دار الكتاب العريب )/ 0)4.

فه  )3(  حيث يؤخذ ذلك من تعريف الزركيش لتتبع الرخص بأنه: »اختياُر املرء من كلِّ مذهب ما هو األهون عليه«، وعرَّ
اجلالل املحيل بقوله: »أن يأخذ من كلِّ مذهب ما هو األهوُن فيام يقع من املسائل«، انظر: البحر املحيط 6/ 5)3، رشح 

مجع اجلوامع، ومعه حاشية البناين )/ 400.
)4(  انظر: املجموع: ))/ 55(.

)5(  انظر: املوافقات: )5/ )8- )8(.
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ل عليه أهل العلم يف التيس�ري عىل الن�اس بام ال خيالف مقصود ال�رشع، وله قواعده  يع�وِّ
وضوابطه.

2- اختاذ احليل املذمومة:
واحلي�ل مجع حيلة، وه�ي لغة: احِلْذُق يف تدب�ري األمور، وهو تقلي�ب الفكر حتى يتدي 
إىل املقص�ود، وأصل الياء واو، وهو "احلول"، وهو التحول من حال إىل حال بنوع تدبري 
ولط�ف حيي�ل به اليشء عن ظاه�ره، أو من احلول بمعن�ى القوة، وأكثر اس�تعامهلا فيام يف 

تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيام فيه حكمة))(.
ويف االصط�الح يس�تعمل الفقهاء احليل�ة بمعنى أخص م�ن معناها يف اللغ�ة، فهي نوع 
فها احلافظ ابن  خمص�وص م�ن العمل الذي يتحول به فاعله من حال إىل ح�ال، حيث عرَّ

حجر بأنا: "مجع حيلة وهي ما يتوصل به إىل مقصود بطريق خفي"))(.
وقال ابن القيم يف تعريفها: "غلب اس�تعامهلا عرفا يف س�لوك الط�رق اخلفية التي يتوصل 
ب�ه إىل حص�ول الغرض، بحيث ال يتفطن هل�ا إال بنوع من ال�ذكاء والفطنة، فهذا أخص 
م�ن موضوعه�ا يف أصل اللغة، وس�واء كان املقص�ود أمرا جائزا أو حمرم�ا، وأخص من 
هذا استعامهلا يف التوصل إىل الغرض املمنوع منه رشعا أو عقال أو عادة فهذا هو الغالب 
عليه�ا يف عرف الناس؛ فإنم يقولون: ف�الن من أرباب احليل، وال تعاملوه فإنه متحيل، 
وف�الن ُيَعلِّم الناس احليل، وهذا من اس�تعامل املطلق يف بعض أنواع�ه كالدابة واحليوان 
فه�ا اإلمام الش�اطبي بقول�ه: "حقيقتها املش�هورة تقدي�م عمل ظاهر  وغريمه�ا")3(، وعرَّ

اجلواز إلبطال حكم رشعي وحتويله يف الظاهر إىل حكم آخر")4(.
وعرفها ش�يخنا الش�هيد الدكتور البوطي: "احليلة الرشعية هي: قصد التوصل إىل حتويل 

حكم آلخر بواسطة مرشوعة يف األصل")5(.
ورغم استعامل الفقهاء ملصطلح "احليل" فيام يذم رشًعا، فإنا نجد أن فقهاء احلنفية خاصة 

))(  انظر: مفردات الراغب مادة: »حول«، واألشباه والنظائر البن نجيم ص 405.
))(  انظر: فتح الباري ط دار املعرفة ))/ 6)3.

)3(  انظر: إعالم املوقعني البن القيم، ط: دار الكتب العلمية 3/ 88).
)4(  انظر: املوافقات 5/ 87).

)5(  انظر: ضوابط املصلحة للدكتور/ حممد رمضان سعيد البوطي، ط: دار الفكر، دمشق ص 305.
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يس�تخدمونا كث�ريا يف ما ُيس�مى باملخ�رج الرشعي؛ قال نج�م الدين احلم�وي احلنفي: 
"احلي�ل مج�ع حيلة وهي احل�ذق وجودة النظر، واملراد هبا هنا م�ا يكون خملًصا رشعيًّا ملن 
ابت�يل بحادث�ة دينية، ولك�ون املخلص من ذلك ال يدرك إال باحل�ذق وجودة النظر أطلق 

عليه لفظ احليلة"))(.
ونن�وه يف ه�ذا الس�ياق إىل أن اس�تعامل املخارج الرشعية أم�ر تعرتيه األح�كام التكليفية 

اخلمسة))(.
والتطرف الواقع يف هذا الباب يأيت من كل ما يتوصل به من العقود والترصفات املرشوعة 
إىل مقص�ود حمظ�ور خبيث، أو يتضمن حتليل املحرمات، أو إس�قاط الواجبات، أو قلب 
ا، أو غري ذلك مما خيالف أصاًل رشعيًّا، أو يتناقض مع املقاصد  احل�ق باطال أو الباطل حقًّ

الرشعية املرعية.
3- التعصب والتقليد األعمى:

تتس�م أفكار املتطرفني يف جمموعها بأنا أفكار موجهة تابعة مقيدة، طاعتها عمياء س�واء 
يف القضاي�ا واملوضوعات واالختي�ارات؛ ذلك ألن َمْن يتولون أمرهم حرصوا اهتاممهم 
يف تكوين أتباع منساقني للقيادات، دون االلتفات إىل تكوين علامء ومفكرين ومبدعني.

ولع�ل اجلامع�ات املتطرفة الديني�ة هم األبرز يف اس�تخدام هذا النهج؛ قال الش�يخ حممد 
الغ�زايل رمح�ه اهلل: "أن يقال إن الوالء للقيادة يكفر الس�يئات، وأن اخل�روج عن اجلامعة 
يمح�ق الفضائل أي إس�الم ه�ذا؟ وَمن ِمن عل�امء األولني واآلخرين أفت�ى هبذا اللغو؟ 

وكيف تلبسون الدين هذا الزي املنكر؟
وهيهات، فقد تغلغل هذا الضالل يف نفوس الناشئة حتى سأل بعضهم: هل يظن املسلم 

نفسه مسلام بعدما خرج من صفوف اجلامعة؟!")3(.
وقص�ارى الق�ول يف هذا املبحث الذي نحاول فيه إظهار معايري التطرف يف الفتوى أنه ملا 
))(  انظ�ر: غم�ز العي�ون البصائر يف رشح األش�باه والنظائر لش�هاب الدين احلس�يني احلموي احلنف�ي، ط: دار الكتب 

العلمية )/ 38.
ل فيها وأجاد مع ذكر أمثلة لكل ن�وع ابُن القيم يف كتابه  ))(  راج�ع ع�ىل س�بيل املثال: فتح الب�اري ))/ 6)3، وقد فصَّ
إع�الم املوقع�ني، ط: دار الكتب العلمي�ة، راجع 3/ 89)، وما بعدها، ضوابط املصلح�ة للدكتور البوطي، ص 93)- 

.3(4
)3(  انظر: من معامل احلق يف الكفاح اإلسالمي احلديث، ط: دار نضة مرص، ص 76).
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كان التطرف يقابل الوسطية؛ فإن معامله تتضح ببيان معامل الوسطية يف الفتوى؛ إذ بالضد 
تتضح األشياء.

ونعني بالوسطية يف الفتوى: املقارنة بني الكيل واجلزئي، واملوازنة بني األصول والفروع، 
والربط الوثيق بني النصوص الرشعية ومعتبات املصالح يف الفتاوى واآلراء.

كام أن الوس�طية هي امليزان واملوازنة والتوازن بني الثبات والتغري بني احلركة والس�كون، 
وهي التي تأخذ بالعزائم دون التجايف عن الرخص يف مواطنها، وهي التي تطبق الثوابت 
دون إمهال للمتغريات، وهي التي تتعامل مع حتقيق املناط يف األش�خاص واألنواع، كام 
ق بني املتامثالت وبني املتباينات،  مه يف كل األحيان، وُتَفرِّ أن�ا تقيم وزًنا للزم�ان وال حُتَكِّ

وُتعمل احلاجات واملصالح وعموم البلوى والغلبة وعس االحرتاز))(.
إن التعص�ب البغي�ض يغمض أعني املتطرفني ع�ن رؤية العلامء املعتبي�ن، فال يرون إال 
أنفس�هم أو م�ن يصل�ون باتباع�ه إىل درجة تقرتب من القداس�ة من حيث ال يش�عرون؛ 

لفقدانم املعيار الذي يفرق بني التطرف واالعتدال.

))(  انظر: معامل الوس�طية يف الفتوى، للش�يخ عبد اهلل بن الش�يخ حمفوظ بن بيه، بحث مقدم إىل مؤمتر »الوس�طية منهج 
حياة«، املنعقد بالكويت يف الفرتة من ربيع اآلخر 6)4)ه� املوافق ))- 3)/ 5/ 005)م.



352

مؤتمر: لحفسوى - إشكلحللت لحولقع وآ لق لحمتسقبل                      17، 18 أغتطس 2015م / 2، 3 ذي لحقعدة 1436هـ

املبحث الثالث: معاجلة التطرف يف الفتوى

ويشتمل عىل:
املطلب األول: حتقيق األمن الفكري من خالل الفتاوى.

املطلب الثاين: قرص الفتوى عىل املتخصصني.
املطلب الثالث: تصحيح املفاهيم.

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

وى �قا ل�ب ل ا لا كرىق م�ب حب ل�ب م�ب ا
ل�أ ق ا

�ق�
�قح�ق

أعط�ى اإلس�الم أمن املجتمعات الفك�ري االهتامم البالغ، فقد جعل�ه من أعظم مقاصد 
الرشيع�ة؛ إذ به يتحق�ق حفظها، وهو مفتاح حتقيق العزة لألمة اإلس�المية واخلريية التي 
ه�ي مطالبة باس�تعادهتا بعد أن ضيعتها لقرون، وبه تبن�ى وتنهض األمم، وأي إخالل به 

إخالل باجلانب السلوكي واالجتامعي والسيايس هلا.
وقد عّرف اجلرجاين األمن بقوله: "عدم توقع مكروه يف الزمان اآليت"))(.

أم�ا املقص�ود باألم�ن الفك�ري للمجتمع فخالص�ة ما عرفه ب�ه املعرفون: أن يس�عى إىل 
حتقي�ق احلامية التامة لفكر اإلنس�ان من االنحراف أو اخلروج عن الوس�طية واالعتدال، 
وأن�ه ُيعنى بحامية املنظوم�ة العقدية والثقافية واألخالقية واألمنية يف مواجهة كل فكر أو 

معتقد منحرف أو متطرف وما يتبعه من سلوك))(.
وهناك نامذج من الفتاوى حافظت عىل فكر الوسطية يف املجتمع من التطرف واالنحراف، 
ومحت فيه املنظومة العقدية والثقافية واألخالقية يف املجتمع املرصي املعارص عىل س�بيل 

املثال، ومنها:

))(  التعريفات، ط: دار الكتب العلمية )ص: 37(.
))(  راج�ع يف ذل�ك: األم�ن الفك�ري يف مواجهة املؤث�رات الفكرية، حلي�در عبد الرمحن حي�در، وهي رس�الة دكتوراه 
بأكاديمي�ة الرشط�ة - م�رص، األمن الفك�ري وعناية اململكة العربية الس�عودية به، الش�ذوذ يف الفت�وى وأثره عىل األمن 
الفكري للمجتمعات اإلسالمية وغري اإلسالمية للدكتورة/ أم كلثوم بن حييى، وهو بحث مقدم ملؤمتر »إشكالية الفتوى 

بني الضوابط الرشعية وحتديات العوملة« املنعقد يف جامعة وهران باجلزائر سنة )43)ه�.
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• فتوى))( ال�رد عىل كتاب الفريضة الغائبة))(، وعنى صاحبه بالفريضة الغائبة "اجلهاد"، 
داعًيا إىل إقامة الدولة اإلسالمية، وإىل احلكم بام أنزل اهلل، مدعًيا أن حكام املسلمني اليوم 
يف ردة، وأنم أش�به بالتتار، حيرم التعامل معه�م، أو معاونتهم، وجيب الفرار من اخلدمة 
يف اجليش، ألن الدولة كافرة، وال س�بيل للخ�الص منها إال باجلهاد وبالقتال، وبناء عىل 
الفت�وى تم تصحيح عدد من املفاهي�م اخلاطئة لدى كثري من اجلامعات اجلهادية، وبالتايل 

محت املجتمع من كثري من ويالت الفكر املنحرف.
• فت�وى)3( دار اإلفت�اء املرصية س�نة 979)م يف جواز صلح مرص م�ع إسائيل، وأن ما 
يرتت�ب عليها من آثار صحيح، وقد جاءت هذه الفتوى يف أوقات عصيبة كانت تعصف 
باملجتم�ع امل�رصي؛ حي�ث إن الع�رب قطع�وا العالق�ات املتبادلة مع م�رص، وحكمت 
ش عىل العامة  اجلامعات اإلس�المية املتطرفة بكفر الرئيس حممد أنور الس�ادات، مما ش�وَّ
ثقتهم يف إس�الم ووطنية زعيمهم، فجاءت الفتوى فأعادت االتزان يف الوس�ط املرصي، 
وبق�ي من رف�ض ذلك مجلة وتفصيال، وإنام اس�تمر ع�ىل حكمه بأن الرئي�س حممد أنور 
الس�ادات كافر ويس�تحق القتل، وظل هذا األمر إىل أن ُقتل بالفعل يف احتفاالت الدولة 

املرصية بنرص السادس من أكتوبر سنة )98)م.
وال ش�ك أن ه�ذه الفت�وى كانت مناس�بة متاًم�ا هلذه املرحل�ة من تاريخ مرص الس�يايس، 
وكان هلا أثٌر سيايسٌّ واسٌع عىل العالقات اخلارجية املرصية؛ سواء عالقاهتا بالعامل العريب 

واإلسالمي أو عالقاهتا بالعامل األجنبي؛ املعسكر الرشقي منه واملعسكر الغريب.
فق�د أث�رت هذه الفتوى مع غريها م�ن العوامل يف االنفتاح يف السياس�ة اخلارجية ملرص؛ 
وقد ظهر أثر هذا االنفتاح بصفة خاصة بعد رجوع العالقات املرصية العربية، بل تعدى 

أثر هذه الفتوى املجتمع املرصي إىل املجتمع العريب بصفة عامة.

))(  صدرت عن الشيخ جاد احلق عيل جاد احلق بتاريخ 3 يناير )98)م.
))(  كتاب الفريضة الغائبة يعد األس�اس الفكري األول لتنظيم اجلهاد، وهو من تأليف املهندس حممد عبد الس�الم فرج 

الذي ُأعدم يف سنة )98)م يف قضية اغتيال الرئيس الراحل حممد أنور السادات رمحه اهلل تعاىل.
ا  �ا وفقهيًّا وعقائديًّ وت�أيت أمهي�ة هذا الكتاب من أن تنظيم اجلهاد يف مرص منذ نش�أته ع�ام 966)م مل يكتب تأصياًل فكريًّ

مفصاًل لإلسرتاتيجية التي تبناها هذا التيار، حتى صدور هذا الكتاب يف عام 980)م.
)3(  أص�درت هذه الفتوى يف عهد الش�يخ جاد احلق عيل جاد احل�ق )مفتي الديار املرصية( بتاريخ 6) نوفمب 979)م. 

انظر: فتاوى دار اإلفتاء املرصية، مرجع سابق 6/ )7.
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• فت�وى))( حرم�ة متثي�ل األنبي�اء والع�رشة املبرشي�ن باجلنة، وأمه�ات املؤمن�ني وبنات 
املصطف�ى صىل اهلل عليه وآله وس�لم وآل البيت الكرام؛ كالس�يدة فاطم�ة الزهراء عليها 
الس�الم، وولديا س�يدي ش�باب أهل اجلنة احلس�ن واحلسني عليهام الس�الم، وأنه جيوز 
متثي�ل غري ما ذك�ر إذا روعيت الس�ياقات التارخيي�ة الصحيحة وُعِرفت هلم س�ابقتهم يف 
اإلس�الم، وُأظِهُروا بش�كل يناس�ب مقامهم من النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأنم خرية اخللق بعد األنبياء 
واملرس�لني، ما دام اهلدف نبياًل؛ كتقديم صورة حسنة للمشاِهد، واستحضار املعاين التي 

عاشوها، وتعميق مفهوم القدوة احلسنة من خالهلم.
وق�د راعت ه�ذه الفتوى الت�وازن ب�ني التقديس لألنبي�اء واالحرتام الكام�ل ملن خالط 
أنفاس�هم، ليظ�ل معن�ى القدوة يف مكانته الس�امية، يف الوق�ت الذي ال متن�ع الفتوى فيه 
من االس�تفادة من هذه النامذج املرشفة ولكن بام يلي�ق بمكانتها وحيافظ عىل وحدة األمة 

واجتامعها.

 : �ق
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

صص�ق�ب لم�قحب وى عل� ا
�ق ل�ب ��� ا

ق
�

مما ال ش�ك فيه أن الفتاوى التي تصدر عن غري القائمني بالفتوى تثري البلبلة يف املجتمع، 
وتس�اعد عىل إش�اعة الفرق�ة واالختالف بني أبن�اء الوطن الواحد بل ب�ني أفراد األسة 
الواح�دة؛ ألن اج�رتاء األدعي�اء واتاذهم رءوس�ا ومراج�ع، يدخل عىل الن�اس اللبس 
والتش�ويش يف دينه�م، فتختلط لديم املفاهيم واألمور الرشعي�ة، وتنفتح عليهم أبواب 
الفتن، خاصة مع ش�يوع األمية الدينية بني أفراد األمة ومؤامرات األعداء التي تكيد هلذا 

الدين ليل نار.
وهذا ُمَش�اَهد من فئات كثرية برزت يف بالد املس�لمني، تعيث يف األرض فساًدا، وتسعى 
يف الناس إجراًما وإرجاًفا، متشحة -زوًرا وهبتاًنا- بزي اجلهاد، خالفا ملا رشعه اهلل غاية 

اجلهاد، بأنه لنش�ر األمان ومحاية األوطان ودفع العدوان، ونرصة املستضعفني.
وكذلك تسعى تلك اجلامعات املتطرفة إىل توظيف الطائفية املقيتة لتحقيق أطامع سياسية 
))(  صدرت عن الش�يخ جاد احلق عيل جاد احلق )مفتي اجلمهورية( بتاريخ 7) أغس�طس 980)م. )فتاوى دار اإلفتاء 
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دنيوية، ال عالقة هلا بنرصة الدين واألمة، وإنام تستهدف العدوان عىل الغري واالستحواذ 
عىل حقوقه باالستقواء والغدر.

ْون  وه�م يس�عون يف حتقيق مآربه اخلسيس�ة، يقللون من دور املؤسس�ات العلمي�ة؛ يتعدَّ
عىل صالحيتها، ويتعمدون اإلس�اءة إليها والتشكيك يف اطالعها ومسئولياهتا وإضعاف 

هيبتها والنيل من سمعتها.
م�ن أجل ذلك كله يس�تدعي النظ�ُر والعقل والعلم واحلكمة والواق�ع قرَص الفتوى عىل 
وهُ إَِل  أهلها، املشهود هلم بالكفاءة واجلدارة؛ حتقيًقا لألمر الوارد يف قوله تعاىل: }َولَورۡ َردُّ

{ ]النساء: 83[. َتۢنبُِطونَُهۥ ِمنرُۡهمرۡ ِيَن يَسرۡ رِ ِمنرُۡهمرۡ لََعلَِمُه ٱذلَّ مرۡ
َ ْوِل ٱلرۡ

ُ
ٱلرَُّسوِل ِإَوَلٰٓ أ

واس�تناًدا إىل هذا قرر جممع الفقه اإلس�المي الدويل َقرْصَ الفت�وى عىل املتخصصني فيها 
وذل�ك يف دورت�ه الس�ابعة ع�رش املنعقدة ب�األردن يف الف�رتة من 8) مج�ادى األوىل – ) 
مجادى اآلخرة س�نة 7)4)ه� املوافق 4)- 8) يونيو س�نة 006)م يف قراره رقم ]53) 
))/ 7)([ بند ])[ من ]خامًسا[ حتت عنوان: "َمن ال تؤخذ عنه الفتوى"، ونصه كاآليت: 

"ال تؤخذ الفتوى من غري املتخصصني املستوفني للرشوط املذكورة آنًفا".
وه�ذه الرشوط جاءت مفصلة يف هذا الق�رار يف بند ]ثانًيا[ حتت عنوان "رشوط امُلفتي"، 
ونصها كاآليت: "ال جيوز أن ييل أمَر اإلفتاء إال من تتحقق فيه الرشوط املقررة يف مواطنها، 

وأمهها:
) أ( العلم بكتاب اهلل تعاىل وُسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وما يتعلق هبام من علوم.

) ب( العلم بمواطن اإلمجاع واخلالف واملذاهب واآلراء الفقهية.
) ج( املعرف�ة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الرشيعة، والعلوم املس�اعدة 

مثل: النحو والرصف والبالغة واللغة واملنطق وغريها.
) د( املعرفة بأحوال الناس وأعرافهم، وأوضاع العرص ومس�تجداته، ومراعاة تغريها فيام 

بني عىل العرف املعتب الذي ال يصادم النص.
) ه�( القدرة عىل استنباط األحكام الرشعية من النصوص.

)و( الرج�وع إىل أه�ل اخل�بة يف التخصص�ات املختلف�ة لتصور املس�ألة املس�ئول عنها، 
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كاملسائل الطبية واالقتصادية ونحوها"))(.
وحتري ذلك وتطبيقه هو من عزائم األمور؛ حيث االجتامع عىل آراء العلامء الراس�خني، 
بعيًدا عن التطرف والشذوذ يف األقوال، واالغرتاب يف الفتاوى، ومن ثمَّ نحمي املجتمع 

وثوابته.

ه�قم ا لم�ب : �قصح�قح ا ل�ث ل�ثا لمطل�ب ا ا

ظهرت أصوات كثرية يف اآلونة األخرية يف جمال الدعوة عب الوسائل واألنامط املختلفة، 
قص�ًدا إىل تبليغ اإلس�الم وهداي�ة الناس، غري أن مجل�ة كبرية منها مل تتوف�ر فيهم رشوط 
خطاب الوس�طية، بل مل ُتلِق لذلك بااًل من األس�اس، ومن َثمَّ َقلَّ ظهور أصحاب ميزان 
الوس�طية العادل، فانترش خطاب َش�اَبُه يشٌء من التفريط واإلفراط عىل حدٍّ سواء، ونتج 

عنه اختالل يف الرؤية والعْرض والنتيجة.
من هنا تبز أهم مش�كلة تواجه منهج الوس�طية وخطابه، ومنه الفتوى وعملية اإلفتاء، 
وتكمن هذه املش�كلة الكبى يف حترير املفاهيم وحتديدها بعد أن شاهبا كثري من األخطاء 
واخلطايا التي تعمدت األفكاُر املتطرفُة يف تشويها وَليِّها بام خيدم تطلعاهتا اآلثمة وأهوائها 
املنحرفة؛ مما أدى إىل إشاعة تلك املفاهيم التي حتمل منظومة القيم بصورة مغايرة عام هي 
علي�ه يف صحي�ح الدين، بل متباينة ينضح منها االختالف والتنازع واالس�تقطاب، حتى 
وص�ل األمر إىل إراق�ة الدماء والتقاتل بني أبناء الوطن الواحد، والدين الواحد، بس�بب 
فت�وى واح�دة حترص اجلهاد مثال يف القتل فحس�ب، بل تتجاوز ذلك إىل اس�تحالل اتاذ 

املعنى السامي للجهاد شعارا يف قتل املسلمني واملستأمنني.
ومن أمثال تلك املفاهيم: اجلهاد، واحلاكمية، والتعايش مع اآلخر، الذي بدلوه ب�"الوالء 
وال�باء"، واملرجعية، وتطبيق الرشيعة واإلس�الم، واملرأة، وغري ذل�ك من املفاهيم التي 
رسخت لدى هؤالء القوم حتى أصبحت مبادئ اعتقادية ال تقبل التفكيك أو املناقشة.

ذلك يقتيض رضورة بعث روح التجديد فيها بتفنيدها وإرجاعها إىل س�ياجها األخالقي 
ال�ذي ينرشه الدين اإلس�المي احلضاري عب التاريخ، بع�د أن ظلمها أولئك املرجفون، 

وظلموا هبا.
))(  انظر: قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل، للدورات )- 9)، ط: األمانة العامة لألوقاف بالشارقة- 

اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل سنة ))43)ه� - ))0)م(، ص 500- )50.
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ومن القضايا التي يوجب علينا واجب الوقت أن نتناوهلا ونفكر فيها جيًدا ثنائية "الثوابت 
واملتغريات" أو بُِلَغِة األصوليني والفقهاء: "القطعيات والظنيات".

وه�ذه قضية قد بينها العلامء الس�ابقون ب�ام ال يثري جداال أو نزاعا يتس�ببان يف متزيق أبناء 
الدولة الواحدة، ش�ارحني باس�تفاضة ما هي »الثوابت«، وكيف استخرجت من القرآن 

الكريم والسنة النبوية الرشيفة، فبينوا:
أن ثبوهت�ا قطعي وداللة األلفاظ ع�ىل املعاين املحددة هي أيضا قطعية، ومن َثمَّ ال خيتلف 

عليها اثنان من العقالء، فضال عن املجتهدين من العلامء.
وأنا يتفق عليها أهل العلم واحلكمة، فإن شك أحد يف ثابت فهو ليس بثابت، أو املشكك 

إما جاهل أو يف عقله خفة، أو هو ممن حيب الشهرة.
وأن األدي�ان اإلهلية تش�رتك وتتوافق يف كث�ري من هذه الثوابت، مما يؤك�د أن مصدر هذه 

األديان واحد، وهو الوحي.
وأن غرضها كذلك واحد وهو عبادة اهلل وعامرة األرض وتزكية النفس، ومعاملة الناس 
بمكارم األخالق التي هي ثمرة العقيدة والعبادات وأصل كل خري، حتقيًقا لقول الرسول 

الكريم ملسو هيلع هللا ىلص: »إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق«))(.
وق�د ظ�ل العل�امء يتوارثون ذلك م�ن خالل األخ�ذ بالتلقي واملش�افهة عن أش�ياخهم، 
وحرص�ت كل طبق�ة م�ن العلامء أن يبين�وا ويؤكدوا ويرس�خوا لطالهب�م أن حجم هذه 
الثواب�ت أو القطعيات ثابت ال يتغري، وقليل بالنس�بة إىل مس�احة املتغ�ريات أو الظنيات 
ذات املج�ال الواس�ع ال�ذي له من املرونة ما يس�ع األش�خاص واألح�وال يف كل زمان 
ومكان، وساعدت هذه املتغريات عىل إجياد قواسم مشرتكة عريضة تضمن التعايش بني 

أصحاب امللل املختلفة، فضال عن أصحاب الديانة الواحدة.
وأن ه�ذه املس�احة م�ن صفاهتا التغري ب�ام يتفق مع مقتضي�ات كل عرص، وب�ام فيه حتقيق 
مصلحة اإلنس�ان الذي هو حمور األديان وحمل التكري�م فيها، كام قال اهلل تعاىل: }َولََقدرۡ 

َنا بَِنٓ َءاَدَم{ ]اإلساء: 70[. مرۡ َكرَّ
وظ�ل األمر كذلك واضحا جليا، يس�اعد عىل التجميع ال التفري�ق، ويدعو إىل التعايش 

))(  أخرجه البيهقي يف السنن الكبى، برقم: )078).
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ِعي امتالك احلقيقة وحده،  ال التنابذ أو التناحر، حتى أطل علينا الفكر املتطرف الذي يدَّ
فقلب ميزان احلق إىل دعوى الباطل، وكانت أداته األوىل يف ذلك تكبري مس�احة الثوابت 
وتقليل حجم املتغريات؛ حتى يتسنى له إخراج كثري من أهل دينه إىل دائرة الكفر وصوال 

إىل استحالل أعراضهم وأمواهلم بل ودمائهم.
وهذا باألس�اس يقيض عىل املوروث الدين�ي الس�مح الذي أشاع التعايش والتعاون بني 
أبن�اء الدي�ن الواحد والدول�ة الواحدة، ظنًّا منه�م أنم بذلك خُيِْضُع�ون العامل ليدين هلم 
نِِهم املعوج األثيم، وتغيب عنهم -بسبب انطامس بصريهتم- احلقيقة الربانية يف س  ولَِتَديُّ
َٗة ّلِلرَۡعٰلَِمنَي{  ررَۡسلرَۡنَٰك إِلَّ رَحرۡ

َ
تكوين سيد املرسلني، حيث قال فيه ربه سبحانه: }َوَمآ أ

]األنبياء: 07)[.
وبذلك يتبني بطالن دعوى أن القول بالثوابت س�يحول دون عملية التجديد باعتبار أن 
الثاب�ت ال يتغ�ري؛ فالدين ثوابت ومتغ�ريات ولكلٍّ جماله؛ فاملوس�ع يف الثوابت كالطاعن 

فيها؛ واملوسع يف املتغريات كمن ينفيها.
وقص�ارى الق�ول، فإنه جيب أن ُيْس�َتقى اإلفتاء من خالل النظر بعين�ني؛ عني عىل النص 
ومدلوالت�ه، وعني عىل الواق�ع ومعطياته، وربط ذلك بمقاص�د الرشيعة وغاياهتا، حتى 
ترج�ع األم�ة إىل دروب التنوي�ر واحلكم�ة الت�ي حتصنها من املزال�ق والتي يعود س�ببها 
األصي�ل إىل م�ا يمك�ن تس�ميته ب�"الفقه األع�ور"، الذي يأيت َع�َواُره من كون�ه ينظر إىل 
النص�وص بعني واحدة، في�درك جزءا من النص، أو جزءا من احلك�م، تارًكا مقتضيات 
كث�رية كفه�م الواقع، ومراعاة املقاصد واملآالت، وهي ال تنفصل بحال من األحوال عن 

النص أو احلكم.
وال ن�دري كيف غفل هؤالء وأولئك عن أصول اإلفتاء وقواعده التي ورثته األمة جيال 
بع�د جيال؛ فاالقتصار عىل حفظ ومعرف�ة األحكام دون الغوص يف مقاصدها والوقوف 
ع�ىل مناهج الس�لف يف تناوهلا وفهمها مما حيجب الرؤية ع�ن االجتهاد والتجديد فيام هو 

مستحدث من النوازل واملستجدات.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني،،،
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اخلامتة

• التطرف هو جماوزة حد التوسط واالعتدال.
املبالغة يف اليشء والتشديد فيه بتجاوز احلد. • الغلو هو 

• التط�رف يص�دق ع�ىل التس�يب، كام يصدق عىل الغل�و، وينتظم يف س�لكه اإلفراط، 
وجم�اوزة احلد، والتفريط والتقصري عىل حد س�واء؛ ألن يف كل منه�ام جنوًحا إىل الطرف 

وُبْعًدا عن اجلادة والوسط.
• املتطرف يف الدين هو املتجاوز حدوده واجلايف عن أحكامه وهديه، فكل مغال يف دينه 

متطرف فيه جماف لوسطيته ويسه.
• الفتوى هي: بيان احلكم الرشعي عن دليل ملن سأل عنه.

• التط�رف يف الفت�وى ه�و جم�اوزة ح�د االعتدال يف بي�ان احلكم الرشع�ي يف الوقائع 
واملستجدات املسئول عنها.

• ظهور التطرف يف مرص مثال بدأ بظهور اجلامعات الدينية التي تكفلت مرجعياهتا بإبعاد 
املقلد لتعاليمها عن املالمح الواضحة التي متيز مجاعة املسلمني هويًة ومظهًرا، وليس من 

وراء ذلك موجب سوى اتباع األهواء واإلعجاب بالرأي.
• يرتك�ز التط�رف يف الفتوى عىل اخلروج عن املتفق عليه ب�ني األمة، وإنكار املختلف 

عليه، واتباع اهلوى.
• تبز معاجلة التطرف يف الفتوى بتحقيق األمن الفكري وقرص الفتوى عىل أهلها، ونرش 

منهج االعتدال، وتصحيح املفاهيم املغلوطة.
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التوصيات

)- معاجلة األسباب املؤدية إىل التطرف والتعصب واجلهل بأحكام الرشيعة اإلسالمية؛ 
م�ن إه�دار حقوق اإلنس�ان املصون�ة وحرياته الفكرية والسياس�ية، واخت�الل األحوال 

الثقافية واالقتصادية واالجتامعية والسياسية.
)- تعزيز دور العلامء والفقهاء والدعاة واملؤسسات واهليئات العلمية العامة واملتخصصة 

يف نرش الوعي ملكافحة التطرف ومعاجلة أسبابه.
3- وْأد م�ا يصدر من ممارس�ات تيسء إىل اإلس�الم يف وس�ائل اإلعالم املختلف�ة تأكيًدا 

للتعايش القائم عىل الوسطية، ومنًعا لثقافة العداء والكراهية.
4- دعوة األزهر الرشيف ومؤسساته إىل مواصلة بذل العناية ملوضوع التطرف، بمعاجلة 
قضاياه يف املناهج التعليمية، وعقد الندوات املتخصصة واملحارضات املكثفة واللقاءات 
العلمية والتدريبية لنرش منهج الوس�طية واالعتدال، وإبراز صورة اإلسالم املرشقة التي 

حتض عىل قيم التسامح واملحبة واليس والتعاون عىل اخلري.
5- دع�وة مجي�ع وس�ائل اإلع�الم إىل حت�ري الدق�ة يف اختي�ار املفتني والرشعي�ني الذين 
يعاجلون املوضوعات الرشعية، مع توس�يع املس�احة الديني�ة املعروضة من أجل تواصل 

أفضل مع اجلمهور للتعليم والتوعية.
6- ب�ذل مزي�د من اجله�د يف املتابعة، والتحذير م�ن الفتاوى النابعة م�ن األهواء والتأثر 

باألحوال والظروف واألعراف املخالفة ملبادئ وأحكام الرشيعة ومقاصدها.
7- دع�وة القائم�ني باإلفتاء من عل�امء وهيئات وجلان إىل أخذ ق�رارات وتوصيات هيئة 
كبار العلامء يف البلدان املختلفة، وجممع البحوث اإلسالمية وفتاوى دور اإلفتاء األصيلة 

بعني االعتبار؛ سعًيا إىل ضبط الفتوى وتوحيدها.
8- دوام التواصل والتنسيق بني القائمني عىل اإلفتاء من علامء وهيئات وجلان؛ لالطالع 

عىل مستجدات املسائل والنوازل وانتهاء الرأي الرشعي فيها.
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املراجع

إع�الم املوقعني البن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد عبد الس�الم إبراهيم، ط: دار الكتب . )
العلمية- بريوت، الطبعة األوىل، ))4)ه�- )99)م.

اإلفتاء املرصي: من الصحايب عقبة بن عامر إىل الدكتور عيل مجعة، للدكتور عامد أمحد . )
هالل، اجلزء األول، طبعة دار الكتب والوثائق القومية املرصية، سنة 0)0)م.

األم�ن الفكري يف مواجهة املؤثرات الفكرية، حليدر عبد الرمحن حيدر، وهي رس�الة . 3
دكتوراه بأكاديمية الرشطة- مرص.

ت�اج العروس للزبيدي، ط: املجل�س الوطني للثقافة والفن�ون واآلداب- الكويت، . 4
سنة ))4)ه�، 000)م.

التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس )املتوىف: . 5
393)ه�(، ط: الدار التونسية للنرش- تونس، سنة 984)م.

جام�ع بي�ان العل�م وفضله الب�ن عب�د ال�ب، ط: دار ابن اجل�وزي- اململك�ة العربية . 6
السعودية، ط: األوىل، 994)م.

س�نن اب�ن ماجه، املؤل�ف: ابن ماجه، أبو عب�د اهلل حممد بن يزي�د القزويني، )املتوىف: . 7
73)ه��(، حتقي�ق: حممد ف�ؤاد عبد الباق�ي، النارش: دار إحي�اء الكت�ب العربية- فيصل 

عيسى البايب احللبي.
س�نن أيب داود، املؤلف: أبو داود، س�ليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد . 8

ِجْستاين )املتوىف: 75)ه�(، املحقق: حممد حميي الدين عبد احلميد،  بن عمرو األزدي السِّ
النارش: املكتبة العرصية، صيدا- بريوت.

سنن الرتمذي، املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، . 9
أبو عيس�ى )املتوىف: 79)ه�(، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد الباقي، 
وإبراهيم عطوة عوض، طبعة: مصطفى البايب احللبي- مرص، الطبعة: الثانية، 395)ه� 

- 975)م.
السنن الكبى، املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين، النسائي . 0)
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)املتوىف: 303ه�(، املحقق: حسن عبد املنعم شلبي، النارش: مؤسسة الرسالة- بريوت، 
الطبعة: األوىل، ))4)ه� - )00)م.

رشح النووي عىل مسلم، ط: دار إحياء الرتاث العريب- بريوت، الطبعة الثانية، سنة . ))
)39)ه�.

صحيح البخاري، املؤلف: حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلُْعِفي، املحقق: . ))
حممد زهري بن نارص النارص، ط: دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، ))4)ه�.

صحيح مسلم، املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: . 3)
)6)ه�(، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء الرتاث العريب- بريوت.

صناع�ة اإلفتاء لفضيلة األس�تاذ الدكتور/ عيل مجعة مفتي اجلمهورية الس�ابق، ط: . 4)
نضة مرص، الطبعة األوىل، 008)م.

ضواب�ط الفت�وى يف القضايا املع�ارصة للدكتور/ عبد املجيد حممد السوس�وه، جملة . 5)
الرشيعة والدراسات اإلسالمية، العدد الثاين والستون، 6)4)ه� - 005)م.

ضواب�ط املصلح�ة يف الرشيعة اإلس�المية للدكتور/ حممد رمضان س�عيد البوطي، . 6)
طبعة: مؤسسة الرسالة.

غمز عيون البصائر، ط: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، سنة 405)ه�.. 7)
الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املرصية، ط: دار اإلفتاء املرصية سنة ))0)م.. 8)
فت�ح الب�اري رشح صحيح البخ�اري، املؤلف: أمح�د بن عيل بن حج�ر أبو الفضل . 9)

َم كتبه وأبوابه وأحاديثه:  العسقالين الشافعي، النارش: دار املعرفة - بريوت، 379)ه�، َرقَّ
حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل طبعه: حمب الدين اخلطيب.

وزآبادي . 0) القام�وس املحي�ط، املؤلف: جم�د الدين أبو طاهر حمم�د بن يعق�وب الِفرْيُ
)املت�وىف: 7)8ه��(، مكت�ب حتقيق الرتاث يف مؤسس�ة الرس�الة، ط: مؤسس�ة الرس�الة 

للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت- لبنان، الطبعة: الثامنة، 6)4)ه� - 005)م.
ق�رارات وتوصيات جممع الفقه اإلس�المي الدويل، لل�دورات )- 9)، ط: األمانة . ))

العامة لألوقاف بالش�ارقة- اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل س�نة ))43)ه� - 
))0)م(.
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لس�ان العرب، املؤلف: حممد بن مكرم بن عيل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور . ))
األنصاري )املتوىف: ))7ه�(، ط: دار صادر- بريوت، الطبعة: الثالثة، سنة: 4)4)ه�.

جمم�ع البحوث اإلس�المية... قرارت�ه وتوصياته يف ماضيه وح�ارضه، نرش األزهر . 3)
الرشيف، سلس�لة البحوث اإلس�المية- الكتاب الس�ادس- الس�نة التاس�عة والثالثون 

)9)4)ه� - 008)م(.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن . 4)

أس�د الشيباين )املتوىف: )4)ه�(، املحقق: ش�عيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، 
إرشاف: د/ عبد اهلل بن عبد املحس�ن الرتكي، النارش: مؤسس�ة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

))4)ه� - )00)م.
مصنف ابن أيب شيبة، مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة األوىل، سنة 409)ه�.. 5)
مع�امل الوس�طية يف الفتوى، للش�يخ عبد اهلل بن الش�يخ حمفوظ بن بي�ه، بحث مقدم . 6)

إىل مؤمت�ر "الوس�طية منهج حي�اة"، املنعقد بالكويت يف الفرتة م�ن ربيع اآلخر 6)4)ه� 
املوافق )) - 3)/ 5/ 005)م.

مقاييس اللغة البن فارس، ط: دار الفكر- بريوت، سنة 399)ه�، 979)م.. 7)
املوافقات، لإلمام أيب إس�حاق الش�اطبي، حتقيق: مش�هور بن حسن آل سلامن، ط: . 8)

دار ابن عفان، الطبعة األوىل، 7)4)ه�- 997)م.
موسوعة مفاهيم إسالمية، ط: املجلس األعىل للشئون اإلسالمية.. 9)
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لحدجسود أجمد فا  بد لحع ا  لحددلح لحاهوح لء سل لا  ع مولجها لحسطرط 
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احلم�د هلل ال�ذي رشع لعب�اده الرشائ�ع، وفتح هل�م أبواب اخل�ري وأمرهم بس�د الذرائع، 
وأكرمه�م هبداة يدونم إىل احلق بغري منازع وال مداف�ع، وهم العلامء الفقهاء الذين أمر 
الن�اس بالرجوع إليه�م إذا اختلطت عليهم املهايع، وهم الذي�ن أوجب اهلل تعاىل عليهم 

البيان عند السؤال أو حصول مقتىض احلال فيستفيد األول والتابع.
والصالة والس�الم عىل س�يد األنام الذي قال: ))بلغوا عني ولو آية فرب مبلَّغ أوعى من 
س�امع((، وع�ىل آله األطه�ار وصحابته م�ن املهاجرين واألنص�ار والتابعني هل�م إىل يوم 

املصري والقرار.
وبعد فإن الفتوى خطرية الشأن عظيمة األثر؛ فهي مهمة توالها اهلل تعاىل بنفسه يف حمكم 
ًعا  آياته، وكلف هبا خواص عباده من األنبياء والعلامء األتقياء، فلذلك يس�مى املفتي ُمَوقِّ

عن اهلل وخليفة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكفى بذلك فضال وبمنتسب إليه بحق نبال.
وجدي�ر هبا -وحاهلا كذل�ك- أن ال يتقحم محاها إال ذو كفاءة عالي�ة وأهلية بالغة؛ ألنا 
ق�وٌل ع�ىل اهلل وخالفٌة لرس�ول اهلل، وق�د حذر احلق س�بحانه من التج�رؤ عليها من غري 
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ن لَّ 
َ
لَمرۡ يُؤرَۡخذرۡ َعلَيرِۡه��م ّمِيَثُٰق ٱلرِۡكَتِٰب أ

َ
أهلية فقال س�بحانه يف ش�أن م�ن كان قبلنا: }أ

{ ]األعراف: 69)[، وهو ميثاق جلميع عباده ألنه س�بحانه  َ��قَّ ِ إِلَّ ٱلرۡ َيُقولُ��واْ َعَ ٱللَّ
حق فال يقبل إال احلق، وقد نى عن القول عليه بغري علم، فقال جل شأنه: }َوَل َتُقولُواْ 
ِ ٱلرَۡكِذَبۚ إِنَّ  واْ َعَ ٱللَّ ��َتُ َفرۡ رِۡس��نَُتُكُم ٱلرَۡكِذَب َهَٰذا َحَلٰٞل َوَهَٰذا َحَرامٞ ّلِ ل

َ
لَِم��ا تَِصُف أ

لُِحوَن{ ]النحل: 6))[، والفتوى هي التحليل  ِ ٱلرَۡكِذَب َل ُيفرۡ وَن َعَ ٱللَّ َتُ ِي��َن َيفرۡ ٱذلَّ
والتحري�م، فم�ن مل يكن متأهال هلا وق�ع يف حمظور النهي ووق�ع يف املخالفة التي توجب 

العقوبة اإلهلية إن مل تتداركه الرمحة الربانية.
ومم�ا يؤس�ف له جترؤ من ليس له أهلية هذه املكانة عىل ه�ذا فيتقحم محاها َفُيِضلُّ وَيِضلُّ 

عن سواء السبيل.
ك مثُل هذا ملا يف تركه من رضر وكب�ري خطر، بل ال بد أن يؤطر عىل  والواج�ب أن ال ُي�رْتَ

احلق أطرا، محاية له من ُجرم املخالفة، ومحاية لألمة من آثار قوله.
وم�ا زال عل�امء األمة ينهون م�ن ذلك وحي�ذرون، إال أن اجلرأة عىل ه�ذا احلمى ال تزال 
سيدة املشهد، ملا مل يكن هناك وازع من سلطة، فحدث من ذلك فساد كبري ورش مستطري.
وه�ا هم العلامء املعتبون من أهل الفتوى والراس�خون يف العلم جيتمعون يف هذا املؤمتر 
العامل�ي ال�ذي دعت إلي�ه دار اإلفتاء املرصية برئاس�ة س�امحة مفتي اجلمهورية األس�تاذ 
الدكت�ور ش�وقي ع�الم وفقه اهلل؛ ه�ا هم يناقش�ون أمهي�ة الفت�وى ورضورة محايتها من 

الدخالء.
وق�د رقم�ت يف هذه الصفحات جزًءا من جهود العلامء قديام وحديثا يف محاية الفتوى؛ ملا 

يف ذكر هذه اجلهود من عون عىل صون مقام النبيني والعلامء الراسخني.

ونسأل اهلل تعاىل أن يكلل مسايع هذه املؤتمر حىت حيقق انلجاح املنشود بمنه وكرمه 

وصل اهلل وسلم وبارك ىلع سيدنا حممد وآهل وصحبه
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ء �قا
ب
� ل�أ  ا

ب
�قعر�ق�

اإلفتاء لغة: مصدر أفتى يفتي، يقال: أفتى الرجل يف املسألة، واستفتيته فيها فأفتاين إفتاء، 
ويقال: أفتاه يف املسألة إذا أجابه، واالسم منه الفتوى والفتيا، قال الطِّرماح:

ع�ديٍّ م�ن  أش�دَق  بفن�اَء  التَّف�ايتَأنِ�ْخ  أه�ل  وه�م  َج�رم  وم�ن 
ُتونََك{ ]النساء: 76)[  َتفرۡ أي أهل التَّحاكم وأهل اإلفتاء))(، ومنه قوله سبحانه: }َويَسرۡ
رِي{ ]النمل: )3[  مرۡ

َ
ُت��وِن ِفٓ أ فرۡ

َ
{ ]الصافات: ))[ وقوله: }أ تِِهمرۡ ��َتفرۡ وقوله: }فَٱسرۡ

والفت�وى والفتيا بمعنى واحد، وهو اجلواب عامَّ ُيْش�ِكُل م�ن األحكام))( مأخوذة إما من 
الفتى وهو الش�اب احلََدُث الذي َشبَّ وَقِوَي، أو من البيان قال ابن فارس: »الفاء والتاء 

واحلرف املعتل أصالن:
أحدمها يدل عىل طراوة وِجّدة.

واآلخر عىل تبيني حكم، ومن املعنى األول الفتى، وهو الطري من الش�باب الذي ش�ب 
َنُٰهمرۡ ُهٗدى{ ]الكهف: 3)[  وق�وي، ومنه قوله تعاىل: }إِنَُّهمرۡ فِترَۡيٌة َءاَمُن��واْ بَِرّبِِهمرۡ َوزِدرۡ

ة، وهي الكرم والسخاء. ومنه الفتوَّ
ومن الثاين قوهلم: أفتى الفقيه يف املسألة: إذا بنيَّ حكمها.

ا)3(. ي الشاب فتى؛ ألنه يقوي ما أشكل بيانه فيشب فيصري فتيًّا قويًّ وسمِّ
ف اإلفتاء اصطالًحا  وال يبُع�ُد ه�ذا املعنى اللغوي عن املعن�ى االصطالحي، حيث يع�رَّ

بأنه: بيان حكم الواقعة املسئول عنها)4(.
ف الفتوى بأنا: اجلواب عامَّ يشكل من املسائل الرشعية. وُتعرَّ

أو هي: اإلخبار باحلكم الرشعي عىل غري وجه اإللزام)5(.

))(  لسان العرب البن منظور مادة فتى 5)/ 47).
))(  املفردات للراغب مادة فتى ص 373، واللسان املادة نفسها.

)3(  معج�م مقايي�س اللغ�ة البن فارس م�ادة فتى 4/ 473، والقام�وس املحيط للفريوزآبادي املادة نفس�ها 4/ 73)، 
والصحاح للجوهري كذلك 6/ )45)، ولسان العرب كذلك 5)/ 48).

)4(  التوقيف عىل مهامَّت التعاريف للمناوي ص 79.
اين ص 03)، والقاموس الفقهي لسعدي أيب حبيب ص )8). )5(  منار أهل الفتوى وقواعد اإلفتاء باألقوى لِلَّقَّ
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ويق�ال أيًضا: هي جواب حديث ألمر حديث، أي جواب حمدث ألمر حمدث كذلك))(. 
واألمر املحدث؛ احلادث الذي مل يكن موجوًدا، فهو ضد القديم.

وهو ما ُيعبَّ عنه بنازلة، أي قضية جديدة تس�تحق جواًبا فقهيًّا يبني حكم اهلل تعاىل فيها، 
كام تسمى الفتوى جواًبا ومسألة، إال أن النازلة تتص بام حدث فعاًل، دون املسائل فإنا 

َتصُدُق عىل النازلة واالفرتاضية.
أم�ا االس�تفتاء، فهو طل�ب الفتيا، فالس�ني والتاء فيه للطلب كاالس�تغفار واالس�تعاذة، 
وه�و خ�اص عرًفا بطلب الفتيا يف أصول الرشع وفروعه، فال يدخل فيه غريه من األمور 
ى هذه األمور استشارة، حيث ال  األخرى طبية كانت أو هندسية أو سياسية... وإنام ُتَسمَّ

يرتتب عليها من األثر الديني ما يرتتب عىل الفتوى.

�ق
�ق لم�ب  ا

ب
�قعر�ق�

م بيانه آنًف�ا، وعرفه الكرخي يف  املفت�ي يف اللُّغ�ة من يتصدى لإلفتاء بني الن�اس))(، كام َتَقدَّ
قواعد الفقه)3( بأنه: »الفقيه الذي جُييب يف احلوادث والنوازل، وله ملكة االستنباط«.اه�.

أما يف االصطالح؛ فله إطالقان: خاص وعام.
 )- فاخل�اص: ه�و إطالقه عن�د األصوليني بمعنى املجتهد، فهو اس�م م�رادف له، فقد 
عرف ابن الس�معاين املفتَي بأنه: »من اس�تكملت فيه ثالث رشائط: االجتهاد، والعدالة، 

والكف عن الرتخيص والتساهيل«)4(.
فجعل االجتهاد رشط املفتي األول، وسار عىل ذلك كافة األصوليني كام قرره اجلصاص، 
فإن�ه بعد ذك�ر رشوط االجتهاد قال: »فمن كان باملنزلة الت�ي وصفنا جاز له االجتهاد يف 

أحكام احلوادث، ورد الفروع إىل أصلها، وجاز له الفتيا هبا إذا كان عداًل«)5(. اه�.
وق�ال الزركيش: »املجته�د جيوز له اإلفتاء، وأما املقلد فقال أبو احلس�ن البرصي وغريه: 

ليس له اإلفتاء مطلقا«)6(.

اين ص 04). ))(  منار أهل الفتوى لِلَّقَّ
))(  القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب ص )8).

)3(  ص 498 والتعريفات الفقهية للسيد حممد املجددي البكتي ص))).
)4(  البحر املحيط للزركيش 6/ 305.

)5(  الفصول يف األصول ألمحد بن عيل الرازي اجلصاص 4/ 73).
)6(  البحر املحيط 6/ 306.
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وهذا ما قرره الشاطبي يف موافقاته))( فقد جعل بحث االجتهاد يف ثالثة أطراف:
األول: يتعلق باملجتهد من جهة االجتهاد.

والثاين: يتعلق بفتواه.
والثال�ث: يتعلق بإع�امل قوله واالقتداء به، ث�م ذكر يف الطرف الثال�ث املتعلق بفتواه أن 

املفتي قائم يف األمة مقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
)- أم�ا إطالقه العام: فهو كل َمْن تص�دى لبيان أحكام الرشع الرشيف، وعرف بذلك، 

با لذلك أم ال. واجتهت إليه العامة، سواء كان منصَّ
رشوط اإلفتاء:

ال حي�ق ملن أراد أن يفتي الناس أن يتس�نم هذه الذروة حت�ى تتحقق فيه أهلية اإلفتاء، كام 
ن أحد من  هو الش�أن يف كثري من املناصب الدينية والدنيوية عىل حد س�واء، فإنه ال ُيمكَّ
تويل أمر اخلاصة -فضال عن العامة- حتى تعلم منه أهليته هلذه الوالية؛ لئال يفس�د عىل 
الناس ما يريدون إصالحه، ومنصب اإلفتاء أهم من كل والية؛ ألنه بيان عن اهلل تعاىل ملا 
رشعه من األحكام الرشعية أو العقدية املستنبطة من األدلة التفصيلية كتابا وسنة وإمجاعا 
وقياس�ا، وغريها من األدل�ة املختلف فيها والتي هي حمل اعتبار عند االس�تدالل، ومثل 
ذل�ك ال يتأتى إال لك�فء قد بزل يف العلم والدربة واملكانة العلمية حتى َش�ِهَد له بذلك 

أقرانه، وأهم ما يشرتط فيه:
* أن يكون بالًغا... فإن الصبي وإن بلغ رتبة االجتهاد وتيس عليه درك األحكام فال ثقة 

بنظره وطلبه.
وأن يك�ون عامًل�ا باللغة.. فإن الرشيعة عربية، وإنام يفهم أصوهَلا من الكتاب والس�نة َمْن 

بفهمه يعرُف اللغة.
* أن يكون عامًلا بالنحو واإلعراب، فقد خيتلف باختالفه معاين األلفاظ ومقاصدها.

* وأن يكون عامًلا بالقرآن فإنه أصل األحكام ومنبع تفاصيل اإلسالم.
ًما، ويس�تبني  �ًرا وال يؤخر ُمقدَّ * وعل�م األص�ول فإنه أص�ل الباب حتى ال يق�دم مؤخَّ

مراتب األدلة واحلجج.

.(44 ،89 /4  )((
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* وعلم التواريخ مما متس احلاجة إليه يف معرفة الناسخ واملنسوخ.

* وعلم احلديث واملْيز بني الصحيح والسقيم واملقبول واملطعون.
* وعلم الفقه وهو معرفة األحكام الثابتة املستقرة املمهدة.

* وفقه النفس فهو رأس مال املجتهد وال يأيت كسبه، فإن ُجبل عىل ذلك فهو املراد، وإال 
وا عن مجلة ذلك: بأن املفتي من يس�تقل  ف�ال يتأت�ى حتصيله بحف�ظ الكتاب ... وقد ع�بَّ
ا: يش�ري إىل معرفة اللغة والتفس�ري  ا واس�تنباًطا فقوهلم نصًّ بمعرفة األحكام الرشعية نصًّ

واحلديث.
وقوهلم: »استنباًطا« يشري إىل معرفة األصول واألقيسة وطرقها وفقه النفس))(. اه�.

فه�ذا ه�و املفتي عند االطالق وهو املس�مى باملجته�د املطلق، أو املجتهد املس�تقل الذي 
يستقل بإدراك األحكام الرشعية العملية املكتسبة من األدلة التفصيلية من غري تقليد وال 

تقييد بمذهب معني، فتلك هي رشوطه املتفق عليها عند األصوليني.
وه�ي التي عب عنها الرازي بقوله: »ال يك�ون الرجل من أهل االجتهاد يف طلب أحكام 
احل�وادث حت�ى يك�ون عاملا بُجَم�ِل األصول م�ن الكتاب والس�نة الثابتة، وم�ا ورد من 
طري�ق أخب�ار اآلحاد وما هو ثاب�ت احلكم منها مما هو منس�وخ، وعامل�ا بالعام واخلاص 
منه�ا، ويكون عاملا بدالالت القول باحلقيقة واملج�از ووضع كل منه موضعه ومحله عىل 
باب�ه، ويكون مع ذلك عاملا بوجوه االس�تدالالت وط�رق املقاييس الرشعية، وال يكتفي 
يف ذل�ك بعلمه باملقاييس العقلية؛ ألن املقاييس الرشعية خمالف�ة للمقاييس العقلية، فَمْن 
كان باملنزل�ة الت�ي وصفن�ا جاز له االجته�اد َوَردَّ الف�روع إىل أصوهلا، وجاز ل�ه الفتيا هبا 
ًفا ثقة مأموًنا، منزها عن أس�باب الفسق ومسِقطات  إذا كان عداًل، بأن يكون مس�لاًم ُمَكلَّ

املروءة))(.
وال ريب بأن حتصيل هذه العلوم جمتمعة تكاد تكون متعذرة يف شخص واحد يف عرصنا 
هذا، املوصوف بعرص التخصصات الدقيقة، التي ال يكاد حيسن فيها املتخصص غري فنه، 
بل بابه الذي تصص فيه، بل يف العصور األوىل أيًضا كان كذلك، ولذلك استثقلها إمام 

))(  البهان )/ )33)، )33)
))(  الفص�ول يف األص�ول للجص�اص 4/ 73)، ومج�ع اجلوامع لتاج الدي�ن الس�بكي )/ )38- 384، وفتاوى ابن 

الصالح )/ ))، 8).
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احلرمني -رمحه اهلل تعاىل- وقال: »املختار عندنا أن املفتي َمْن عليه درك أحكام الرشيعة، 
وه�ذا ال ب�د فيه من معرفة اللغة والتفس�ري، وأم�ا احلديث فيكتفى فيه بالتقليد، وتيس�ري 
الوص�ول إىل درك�ه بمراجع�ة الكت�ب املرتبة املهذب�ة، ومعرفة األصول ال ب�د منه، وفقه 
النفس هو الدستور، والفقه ال بد منه فهو املستنَد، وال يشرتط أن تكون مجيع األحكام يف 

ذهنه يف حالة واحدة، بل إذا متكن من دركه فهو كاف«. اه�.))(
وهذا ما جرى عليه العلامء بعده، فقد محلوا الرشوط السابقة عىل املجتهد املطلق، كام قال 
اخلطي�ب الرشبين�ي يف املغني: »ثم اجتامع هذه الُعلوم إنام يش�رتط يف املجتهد املطلق وهو 
ال�ذي يفتي يف مجيع أبواب الرشع، أما املقي�د بمذهب إمام خاص فليس عليه غري معرفة 

قواعد إمامه«))(. اه�.
وقال ابن الصالح: »إنام يش�رتط اجتامع العلوم املذك�ورة يف املفتي املطلق يف مجيع أبواب 
الرشع، أما املفتي يف باب خاص من العلم، نحو علم املناسك أو علم الفرائض أو غريمها 
فال يش�رتط فيه مجيع ذلك، قال: ومن اجلائز أن ينال اإلنس�ان منصب الفتوى واالجتهاد 

يف بعض األبواب دون بعض«)3(.
وه�ذا املجته�د املقيد ه�و الذي يطلق عليه اس�م مف�ٍت يف زمانن�ا، إن حتققت في�ه أهلية 
ر يف مذهب  املجته�د املقي�د، بتوف�ر رشوط االجتهاد املقيد في�ه، وقد عرفوه بأن�ه: »املتَبحِّ

ى جمتهد الفتيا«)4(. إمامه، املتمكن من ترجيح قول له عىل آخر، فهذا ُيسمَّ
كام قال يف مراقي السعود:

�ُح ُيَرجِّ �ِذي  الَّ اْلَفْت�َوى  َأْرَج�ُحجُمَْتِه�ُد  َوَذاَك  َق�ْوِل  َع�ىَل  َق�ْواًل 
وحقيقته أن يكون يف مذهب إمامه جمتهًدا مقيًدا، فيس�تقل بتقرير مذهبه بالدليل، غري أنه 
ال يتج�اوز يف أدلت�ه أصول إمام�ه وقواعده، وال يتأتى له ذل�ك إال أن يكون عامًلا بالفقه، 
خبرًيا بأصول الفقه، عارًفا بأدلة األحكام تفصياًل، بعيًدا بمس�الك األقيس�ة واملعاين، تام 
االرتياض يف التخريج واالستنباط، قياًم بإحلاق ما ليس بمنصوص عليه يف مذهب إمامه 

))(  البهان )/ 333).
))(  مغني املحتاج 4/ 377 ونحوه يف الروضة لإلمام النووي ))/ 96.

)3(  مجع اجلوامع )/ 385، ولب األصول لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري ص 48).
)4(  أدب املفتي واملستفتي )/ 8).
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وقواع�ده، وإن كان ال َيع�َرى عن اإلخالل ببعض العل�وم واألدوات املعتبة يف املجتهد 
املستقل، مثل أن خُيل ببعض علم احلديث أو العربية«))(.

ويوج�د ه�ذا النوع بحمد اهلل يف كل املذاهب مما حيقق الغرض يف الفتيا، وتقوم به احلجة، 
ف�إن كان قادًرا ع�ىل إدراك مقاصد الرشع، وتنقيح مناط احلكم وحتقيقه فإنه يس�تطيع أن 
يعالج نوازل املس�ائل وجيتهد يف استنباط أحكامها يف ضوء النصوص الرشعية والقواعد 

املرعية واملقاصد الكلية.
وق�د رج�ح ابن الصالح -رمحه اهلل تعاىل- أنه يتأدى بمثل هذا فرض الكفاية يف الفتوى، 
وإن مل يت�أد به ف�رض الكفاية يف إحياء العلوم التي منها اس�تمداد الفتوى، ألنه قد قام يف 

فتواه مقام إمام مطلق فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به الفرض حني كان حيًّا))(.
وق�ال الزرك�يش: »واحلق أن الفقيه الفط�ن الق�يَّاس كاملجتهد يف ح�ق العامي، ال الناقل 

فقط«)3(.
فإن مل يكن هبذه املثابة من العلم فليس بأهل للفتوى فال حتل له، بل يكون آثاًم عاصًيا وهو 
الذي يشري إليه قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن اهلل ال يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض 
العلم بقبض العلامء، حتى إذا مل يرتك عامًلا اتذ الناس رءوًس�ا جهااًل فس�ئلوا فأفتوا بغري 

علم فضلوا وأضلوا(()4(، وحديث ))أجرؤكم عىل الفتيا أجرؤكم عىل النار(()5(.
وإذا كان غ�ري ك�فء فإنه ال جيوز إق�راره، بل جيب اإلنكار عليه ومنع�ه)6(، كام قال ربيعة 
-رمحه اهلل تعاىل-: »بعض من ُيفتي أحق بالسجن من الساق قال ذلك ملَّا رأى َمْن يفتي 
وه�و غري أه�ل، فبكى، فقيل ل�ه: ما يبكيك؟ أمصيب�ة دخلت عليك؟ فق�ال: ال، ولكن 

استفتي من ال علم لُه وظهر يف اإلسالم أمر عظيم«)7(. اه�.
فكي�ف لو رأى ربيع�ُة زماَننا؟ وُحقَّ لربيعة وغريه أن يبك�ي!! فعن أيب أيوب -ريض اهلل 

))(  انظر أدب املفتي واملستفتي البن الصالح )/ )3، ومقدمة املجموع ص 43.
))(  أدب املفتي واملستفتي )/ )3.

)3(  إرشاد الفحول للشوكاين ص 3)).
)4(  أخرجه البخاري يف العلم، باب كيف يقبض العلم برقم 00) ومسلم يف العلم باب رفع العلم برقم 673.

)5(  أخرجه الدارمي يف املقدمة من سننه برقم 95)، )/ 36) من حديث عبيد اهلل بن أيب جعفر مرساًل.
)6(  إعالم املوقعني البن القيم 4/ 7)).

)7(  أدب املفتي واملستفتي )/ 0)، والفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي )/ 53).
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تعاىل عنه- أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))ال تبكوا عىل الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غري 
أهل�ه(())(، وقال اإلمام أمحد -رمحه اهلل تعاىل-: »ال ينبغي للرجل أن يعرض نفس�ه للفتيا 

حتى يكون فيه مخس خصال: 
إحداها: أن تكون له نية، فإن مل تكن له نية مل يكن عليه نور.

الثانية: أن يكون له حلم ووقار وسكينة.
ا عىل ما هو فيه وعىل معرفته. الثالثة: أن يكون قويًّ

الرابعة: الكفاية وإال أبغضه الناس.
اخلامسة: معرفة الناس«))(.

فه�ذه اخلمس اخلصال متثل األهلية العلمية وامَلَلَكة النفس�ية ملن حي�ق له أن يفتي الناس، 
ويدخل بني اهلل وبني خلقه يف بيان ما يسمى رشعا جيب التزامه، وإال كان متكلفا مذموما، 
وقد جاء عن حذيفة -ريض اهلل تعاىل عنه- أنه قال: »إنام يفتي الناَس أحُد ثالثة: من يعلم 
ا، أو أمحق متكلف)3(«، وكان ابن سريين -رمحه اهلل  ما نسخ من القرآن، أو أمري ال جيد بدًّ
تع�اىل- يقول: »ولس�ت بواحد من هذين، وال أحب أن أك�ون الثالث«)4( فرحم اهلل ابن 

سريين ما أورعه مع تأهله!.

�ق
�ق لم�ب هل�ق�ق ا

أ
ا

م�ن اتصف هبذه ال�رشوط وحتققت فيه صفاهتا فهو املؤهل للفت�وى الذي يدخل بني اهلل 
تع�اىل وب�ني خلقه يف توضيح ما يس�ألون عن�ه يف دينهم ودنياه�م، وإال كان متكلِّفا ما ال 
ُف َما لَيرَۡس لََك بِهِۦ  يعنيه ومس�ئوال أمام اهلل تعاىل فيام يلقيه وقد قال س�بحانه: }َوَل َتقرۡ
ْوَلٰٓئَِك َكَن َعنرُۡه َمسرۡ ُٔول{ ]اإلساء: 36[ وقال 

ُ
ََصَ َوٱلرُۡفَؤاَد ُكُّ أ َع َوٱلرۡ ��مرۡ ِعلرٌۡمۚ إِنَّ ٱلسَّ

 ِ َ بَِغيرۡ َغرۡ ثرَۡم َوٱلرۡ ِ
َ ٱلرَۡفَوِٰحَش َما َظَه��َر ِمنرَۡها َوَما َبَطَن َوٱلرۡ َم َرّبِ ج�ل ش�أنه: }قُلرۡ إِنََّما َحرَّ

لَُموَن{  ِ َما َل َتعرۡ ن َتُقولُواْ َعَ ٱللَّ
َ
ِلرۡ بِهِۦ ُس��لرَۡطٰٗنا َوأ ِ َما لَمرۡ ُيَنّ ُِكواْ بِٱللَّ ن تُشرۡ

َ
َ��ّقِ َوأ ٱلرۡ

]األعراف: 33[.
))(  أخرجه احلاكم يف املس�تدرك 8/ 560، وصححه أمحد يف املس�ند 5/ ))4، وقال فيه اهليثمي يف املجمع 5/ 45): 

َفه النسائي. فيه كثري بن زيد، وثَّقه أمحد وغريه، وَضعَّ
))(  كشاف القناع للبهويت 6/ 99)، وإعالم املوقعني البن القيم 4/ 99).

)3(  سنن الدارمي )/ 73.
)4(  سري أعالم النبالء للذهبي.
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فرتب املحرمات أربع مراتب، وبدأ بأس�هلها وهو الفواحش، ثم َثنَّى بام هو أش�د حتريام 
َع  منه وهو اإلثم والظلم، ثم َثلََّث بام هو أعظم حتريام منهام وهو الرشك به سبحانه، ثم َربَّ
ب�ام هو أش�د حتريام م�ن ذلك كله وهو الق�ول عليه بال علم كام قرره اب�ن القيم))(، وذلك 
ألن القول عىل اهلل تعاىل بغري علم هو من وحي الشيطان الذي يأمر أولياءه بمثله فيكون 
ُمرُُكم 

رۡ
َما يَأ افتيات�ا ع�ىل الربوبية يف رشع�ه وحكمه، كام حذر اهلل تع�اىل منه بقول�ه: }إِنَّ

لَُموَن{ ]البقرة: 69)[ ذلك ألن الرشع  ِ َما َل َتعرۡ ن َتُقولُواْ َعَ ٱللَّ
َ
َشآءِ َوأ وٓءِ َوٱلرَۡفحرۡ بِٱلسُّ

إنام هو هلل تعاىل فيرشع لعباده بام يوحي به عىل رس�له، ما حيقق هلم صفاء التوحيد وكامل 
َل عليه ما مل يأذن به سبحانه كان من أعظم اآلثمني املفتني؛ ألنه افرتى  العبودية، فمن َتَقوَّ
ُٰٓؤاْ َشَُعواْ لَُهم ّمَِن ٱدّلِيِن َما لَمرۡ  مرۡ لَُهمرۡ ُشََك

َ
عليه يف رشعه وحكمه كام قال س�بحانه: }أ

ۚ{ ]الشورى: ))[. ُ َذۢن بِهِ ٱللَّ
رۡ
يَأ

 ولذل�ك كان للعل�امء الصادق�ني والس�لف الصاحل�ني؛ هتيٌب كب�ري من الفتوى؛ خش�ية 
االفتيات عىل اهلل تعاىل، والقول عليه بغري احلق.

 فقد كان عمر بن اخلطاب -ريض اهلل تعاىل عنه- إذا نزلت به نازلة سأل عنها الصحابة، 
ولربام مجع هلا مشايخ املهاجرين واألنصار، وكان من نجهم ما حكاه ابن أيب ليىل بقوله: 
»أدرك�ت مائة وعرشين صحابيًّا، وكانت املس�ألة تعرض ع�ىل أحدهم فريدها إىل اآلخر 

حتى ترجع لألول«.
وج�اء ع�ن الباء بن عازب -ريض اهلل تعاىل عنه- أنه ق�ال: »رأيت ثالثامئة من أهل بدر 
ما فيهم رجل إال وهو حيب الكفاية يف الفتوى. كل ذلك خشية أن يقول أحدهم عىل اهلل 
م�ا ال يعل�م، وهو يعلم أن اهلل تعاىل سيس�أله ليس بينه وبينه ترمج�ان، حتى كان ابن عمر 
-ريض اهلل تعاىل عنهام- إذا س�ئل عن مس�ألة قال: »اذهب إىل هذا األمري الذي تقلد أمر 
الناس فضعها يف عنقه، وقال: يريدون أن جيعلونا جًسا يمرون علينا عىل جهنم«. اه�. 

وسار عىل نجهم التابعون وتابعوهم. 
فق�د حك�ي عن مالك -رمح�ه اهلل تعاىل- أنه كان إذا س�ئل عن مس�ألة فكأن�ه واقف بني 
اجلنة والنار فلذلك كان يكثر أن يقول: ما أحس�ن، وما أدري، كام قال موس�ى بن داود: 

))(  إعالم املوقعني عن رب العاملني ))/ )3(.
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ما رأيت أحًدا من العلامء أكثَر أن يقول: ال ُأْحِس�ن، من مالك، وربام س�معته يقول: ليس 
نبتىل هبذا األمر، ليس هذا ببلدنا .

وكان -رمحه اهلل تعاىل- يقول عن نفس�ه: ربام وردت عيل املس�ألة فأفكر فيها ليايل. وكان 
من منهجه رمحه اهلل تعاىل أنه إذا س�ئل عن املس�ألة قال للس�ائل: انرصف حتى أنظر فيها 
فين�رصف وُيَردد فيها، فقيل له يف ذلك؟ فبكى وقال: إين أخاف أن يكون يل من املس�ائل 

يوم وأي يوم!!
ك ش�فتيه بذكر اهلل تعاىل، ومل يلتفت يمينًا وال ش�اماًل،  س رأس�ه، وحرَّ وكان إذا جلس نكَّ
فإذا س�ئل عن مس�ألة تغري لونه -وكان أمحر- فيصفر، وينكس رأس�ه وحيرك ش�فتيه ثم 

يقول: ما شاء اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل.
وكان ربام س�ئل عن مخس�ني مس�ألة، فال جييب منها يف واحدة، وكان يقول: من أحب أن 
جييب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن جييب عىل اجلنَّة والنار، وكيف يكون خالصه يف 

اآلخرة، ثم جييب.
ه�ذا مع أنه مل يتصدَّ لإلفتاء حتى ش�هد له مجع كبري من مش�ايخ املدين�ة وعلامئها أنه أهل 

لإلفتاء. كام قال الناظم:
َس�ْبُع�وَنا َأَج�������اَزُه  َيْتَبُعوَن�اَف�����اَملِ��ٌك  ْحِب  لِل�صَّ حُمَ�ن�َّ��ًكا 
َشِهَدا َحتَّى  َأْف��َت��ْي��ُت  َم��ا  اهْلُ��َدىَوَق�����اَل  َع��ىَل  َأنَّني  َشْيًخا  َسْبُعوَن 
َم�����اُم اإْلِ َأَج�����اَزُه  �افِ�ِعي  ُغاَلُمَوالشَّ َيا  ُت���ْف�تَِي  َأْن  بَِح�����اَن 

وكان اإلم�ام أبو حنيفة -رمحه اهلل تع�اىل- يقول: »لوال اخلوف من اهلل أن يضيع العلم ما 
أفتيت أحًدا، يكون له املهنأ وعيل الوزر«.

وس�ئل اإلمام الش�افعي -رمحه اهلل تعاىل- مرة، فلم جيب، فقيل له يف ذلك؟ فقال: »حتى 
أدري أن الفضل يف السكوت أو يف اجلواب«.

 ونق�ل األث�رم عن أمحد -رمح�ه اهلل تعاىل- أن�ه كان يكثر أن يق�ول: ال أدري، وذلك فيام 
عرف األقاويل فيه.

وكان ابن أيب ِحلَّزة يقول لربيعة الرأي: »إذا جاء رجل يس�ألك فال يكن مهك أن ترجه 
مما وقع فيه، وليكن مهك أن تتخلص مما سألك عنه«.
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وال ري�ب أن يك�ون ذل�ك منه�ج الصحاب�ة والتابعني وتابعيه�م، فقد ج�اء يف احلديث: 
ل ع�يل ما مل أقل فليتبوأ  ))أجرؤك�م ع�ىل الفتيا أجرؤكم ع�ىل النار((، وقال أيًضا: ))من تقوَّ

مقعده من النار، ومن استش�اره أخوه فأش�ار عليه بغري رش�د فقد خانه، ومن أفتي بفتيا 
بغري ثبت فإنام إثمه عىل من أفتاه((.

فمن مل يكن عىل هذا املنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح، وأقحم نفسه ما ليس له به علم 
فإن�ه ال يق�ر عىل مثل ذلك؛ خلطر ما يصدر عنه من فتاوى قد تكون ش�اذة فتر املجتمع 
وهتت�ك أس�تار الدين، ولذلك رأى الس�ادة األحن�اف أنه حيجر عليه ويمن�ع من اإلفتاء، 
فق�د تق�رر يف مذهبه أنه ال جي�وز احلجر إال عىل ثالث�ة عىل املفتي املاج�ن، وعىل املتطبب 
اجلاه�ل، وعىل امل�كاري املفلس؛ ملا فيه م�ن الرر الفاحش إذا مل حيج�ر عليهم، فاملفتي 
املاجن يفسد عىل الناس دينهم، واملتطبب اجلاهل يفسد أبدانم، وامُلكاري املفلس يتلف 

أمواهلم فيمتنعون من ذلك دفعا للرر«))(.
�ق

ب
� ا لسث وى ا �قا ل�ب ا

الش�اذ يف اللغة املنفرُد عن غريه يقال: َش�ذَّ َيِش�ذُّ ُش�ُذوًذا انفرد عن غريه، وَش�ذَّ َنَفَر فهو 
))(، وَش�ّذ عن اجلامعة أي فارق مجاعة املسلمني وخالفهم)3(، ومنه حديث ابن عمر،  َش�اذٌّ
أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إن اهلل ال جيمع أمتي -أو قال: أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص- عىل ضاللة، ويد 

اهلل مع اجلامعة، ومن شذَّ شذَّ إىل النار(()4(.
والش�اذ عن�د أهل احلديث ه�و أن يروي الثقة حديث�ا خيالف ما روى الن�اس، فإذا انفرد 
الراوي بيشء نظر فيه، فإن كان خمالفا ملا رواه َمن هو أوىل منه باحلفظ لذلك وأضبط كان 
ما انفرد به شاذا مردودا، وإن مل يكن له خمالف، فإن كان ممن يوثق بحفظه وإتقانه فمقبول 
ال يقدح فيه انفراده، وإن مل يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه ذلك الذي انفرد به، فإن مل يبعد 

))(  املبسوط للسخيس )4)/ 57)(.
))(  املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ))/ 307(.

)3(  تكملة املعاجم العربية )6/ 78)(.
)4(  س�نن الرتمذي اجلامع الصحيح - الذبائح أبواب الفتن عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - باب ما جاء يف لزوم اجلامعة حديث: 

. ((44 
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ده فحديثه حسن، وإال فشاذ مردود«))(. من درجة احلافظ الضابط املقبول َتَفرُّ
وال يكاد خيتلف هذا املفهوم ملعنى الش�اذ عند الفقهاء؛ ألنم يطلقون شذوذ الفتوى عىل 
األق�وال غري املعتم�دة يف املذاهب الفقهية، وهي األقوال الت�ي ينفرد هبا بعض أصحاب 
املذهب املعتبين، خمالفني فيها معتمد املذهب أو املش�هور منه، مع أنم من ذوي املكانة 

يف العلم، ومع ذلك ال يعتب بام خيالفون فيه ويسمونه شاذا))(.
ف�إذا ص�درت الفتوى أو القول ممن مل يكن متأه�ال للفتوى كان قوال مردودا مرذوال غري 

معتب عند أهل الفتوى، وهو ما يراد احلديث عنه يف مثل هذا املقام.
فإن�ه يراد بالفتوى الش�اذة؛ الفتوى الصادرة عن غري ذي صف�ة يف الفتوى، وتكون فتواه 
عارية عن النظر واالس�تدالل الصحي�ح املتِفق مع نصوص الرشيع�ة الكلية ومقاصدها 
�نِيَّة، وقد تكون س�ببا لفتق يف اإلس�الم وطعن فيه كام جيري من فتوى الفئات الضالة  السَّ
كالدواعش وأرضاهبم من اخلارجني عىل أمة سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يربون برها وفاجرها 
بحد السيف -قتال ذريعا وتفجريا رهيبا-، ويْعُزون ذلك لإلسالم جهال منهم بنصوصه 

ودالئله ومقاصده.
وتس�ميتها فت�وى م�ع ذل�ك من ب�اب اخلط�أ املش�هور، وإال فحقه�ا أن تس�مى دعوة أو 
دع�وات لإلفس�اد يف األرض، ف�إن إه�دار دماء األبرياء وإخافة الس�بيل واس�تعداء غري 
أهل اإلس�الم عىل املس�لمني، وإش�عال الفتن بني املس�لمني، فضال عن مسائل العبادات 
واملعامالت املادية واالجتامعية، كل ذلك ليس من اإلس�الم املتحدث عنه عند تطبيق أو 
الدع�وة لذلك، فإن اإلس�الم ال يعرف إال من خالل أهل العل�م املعتبين الذي أوجب 
رِ إِن ُكنُتمرۡ  َل ٱذّلِكرۡ هرۡ

َ
لُٓواْ أ اهلل تعاىل عىل العامة الرجوَع إليهم كام يف قوله س�بحانه: }فَسرۡ َٔ

رِ  مرۡ
َ ْوِل ٱلرۡ

ُ
وهُ إَِل ٱلرَُّس��وِل ِإَوَلٰٓ أ لَُموَن{ ]النحل: 43[ وقوله جل ش�أنه: }َولَورۡ َردُّ َل َتعرۡ

ۗ{ ]النس�اء: 83[، وأهل الذكر ه�م العلامء  ��َتۢنبُِطونَُهۥ ِمنرُۡه��مرۡ ِيَن يَسرۡ ِمنرُۡه��مرۡ لََعلَِم��ُه ٱذلَّ
))(  قره عني األخيار لتكملة رد املحتار عىل الدر املختار )7/ )37(.

))(  وانظر أمثلة لذلك املجموع لإلمام النووي 4/ 464. مس�ألة لبس اخلاتم لغري اإلمام تعقيبا عىل بعض علامء الش�ام 
املتقدم�ني، و3/ 409. تعقيب�ا ع�ىل إم�ام احلرمني والغ�زايل يف كيفية وضع اليدين أثن�اء التش�هد، و)/ )3) تعقيبا عىل 
املاوردي يف تنجس املاء القليل بموت الضفدع فيه، والفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين )/ 89) ردا عىل 
من قال إن تذكية املحرم لصيد الب تفيده طهارة. ومنح اجلليل رشح خمترص خليل 4/ 533 يف مس�ألة ما نقل عن مالك 

من حرق بيت اخلامر ... إىل غري ذلك من املسائل الكثرية يف كل مذهب.
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الربانيون الذين اس�تقوا العلم من أهله وتصصوا فيه وش�هد هل�م األنام به، وهم الذين 
ُ ِميَثَٰق  َخَذ ٱللَّ

َ
أخ�ذ اهلل تعاىل عليهم العه�د بالبيان للناس كام يف قوله س�بحانه: }ِإَوذرۡ أ

ُتُمونَُه{ ]آل عمران: 87)[ وهو العهد  وتُواْ ٱلرِۡكَتَٰب َلُبَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس َوَل تَكرۡ
ُ
ِي��َن أ ٱذلَّ

الذي حيملهم مس�ئولية البالغ عن اهلل تعاىل ورسله كام كان أبو هريرة ريض اهلل تعاىل عنه 
ُتُموَن َمآ  ِيَن يَكرۡ يق�ول: »ول�وال آيتان يف كتاب اهلل م�ا حدثت حديثا، ثم يتل�و: }إِنَّ ٱذلَّ

رُۡهَدٰى{ إىل قوله: }ٱلرَِّحيُم{«)3(. َّيَِنِٰت َوٱل َا ِمَن ٱلرۡ نَزنلرۡ
َ
أ

أما من مل ُيعن بالعلم طلبا له من وجهه الصحيح، ومل يعرف به بني أهله، ومل يشهد له أهل 
العل�م املعتبي�ن به، فإنه من أدعياء العلم الذي�ن ال جيوز أخذ العلم عنه ألنه من الصنف 
ال�ذي ح�ذر منه املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص بقول�ه: ))إن اهلل ال يقبض العلم انتزاع�ا ينتزعه من العباد، 
ولكن يقبض العلم بقبض العلامء، حتى إذا مل ُيْبِق عاملا اتذ الناس رءوسا جهاال، فسئلوا 
فأفت�وا بغ�ري علم، فضلوا وأضل�وا(()4( وهو األمر ال�ذي كان حيذر منه الس�لف الصالح 
ك�ام ق�ال حممد بن س�ريين رمحه اهلل تع�اىل: »إن هذا العل�م دين، فانظروا عم�ن تأخذون 
دينكم«)5(. والتعويل عىل هؤالء أو اعتامدهم يف أمر الدين يؤذن بكوارث اجتامعية ودينية 
ألنه ال ينش�أ عن ذلك إال ضالل وإضالل، وذلك ما حذر منه املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث 
الس�ابق، وعندئ�ذ حي�ق للن�اس أن يبكوا عىل ما حل هب�م كام روى أبو أي�وب األنصاري 
-ريض اهلل تعاىل عنه- أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))ال تبكوا عىل الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا 

عليه إذا وليه غري أهله(()6(.
وق�د أصب�ح مثل هذا احل�ال ظاهرة تس�تدعي تضافر اجله�ود ملواجهتها م�ا دام يف األمة 

اإلسالمية علامء أجالء، من أهل اإلفتاء املعتبين؛ وذلك يكون بام ييل:

)3(  صحيح البخاري - كتاب العلم باب حفظ العلم - حديث:  7)). 
)4(  صحي�ح البخ�اري - كت�اب العلم ب�اب: كيف يقبض العلم - حديث:  00)  صحيح مس�لم - كت�اب العلم، باب 

رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفتن يف آخر الزمان - حديث:  4934  من حديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام.
)5(  مقدمة صحيح مسلم - باب يف أن اإلسناد من الدين- حديث:  4). 

)6(  املس�تدرك عىل الصحيحني للحاكم - كتاب الفتن واملالحم - حديث:  8653 ، وقال صحيح اإلس�ناد ومسند أمحد 
بن حنبل - مس�ند األنصار حديث أيب أيوب األنصاري - حديث:  957)) . واملعجم األوس�ط للطباين - باب األلف 
م�ن اس�مه أمح�د - حدي�ث:  84)  املعجم الكبري للط�باين - باب اخلاء باب من اس�مه خزيمة - املطلب ب�ن عبد اهلل بن 

حنطب حديث:  3898. 
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احَلْجر عىل من ليس أهال:
وذلك بمنعه واتاذ الوسائل القانونية الزاجرة له عن التصدي لإلفتاء، كام ذهب إىل ذلك 
الس�ادة األحناف فيام تقدم تقريره، وذلك من باب السياس�ة الرشعية املخولة لويل األمر 
ال�ذي تك�ون والية اإلفت�اء والعزل منها بيده نظام�ا، كام قرره اإلمام الن�ووي -رمحه اهلل 
تع�اىل- نقال عن اخلطيب البغ�دادي فقد نقل عنه قوله: »ينبغي لإلمام أن يتصفح أحوال 
املفت�ني، فم�ن صلح للفتيا أق�ره ومن ال يصلح منعه وناه أن يع�ود وتواعده بالعقوبة إن 

عاد«.
ق�ال: »وطريق اإلم�ام إىل معرفة من يصلح للفتوى أن يس�أل علامء وقت�ه ويعتمد أخبار 

املوثوق هبم«))(.
وقال ابن القيم: »من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من والة 
األم�ور عىل ذل�ك فهو آثم أيضا. ثم نقل ع�ن أيب الفرج ابن اجل�وزي -رمحه اهلل- قوله: 
ويل�زم ويلَّ األمر منُعهم ك�ام فعل بنو أمية. قال: وهؤالء بمنزل�ة من يدل الركب، وليس 
له علم بالطريق، وبمنزلة األعمى الذي يرشد الناس إىل القبلة، وبمنزلة من ال معرفة له 

بالطب وهو يطب الناس، بل هو أسوأ حاال من هؤالء كلهم.
وإذا تعني عىل ويل األمر منع من مل حيسن التطبب من مداواة املرض، فكيف بمن مل يعرف 

الكتاب والسنة، ومل يتفقه يف الدين؟
ثم قال: »كان شيخنا -ريض اهلل عنه- »يعني ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل-« شديد اإلنكار 
عىل هؤالء، فسمعته يقول: قال يل بعض هؤالء: أجعلت حمتسبا عىل الفتوى؟ فقلت له: 
يكون عىل اخلبازين والطباخني حمتسب وال يكون عىل الفتوى حمتسب؟ وقد روى اإلمام 
أمح�د واب�ن ماجه ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرفوع�ا: ))من ُأْفتِ�ي بغري علم كان إث�م ذلك عىل الذي 
أفت�اه(())(، ويف الصحيح�ني من حديث عبد اهلل بن عمرو ب�ن العاص -ريض اهلل عنهام- 
ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن اهلل ال يقب�ض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض 
العلم بقبض العلامء، فإذا مل يبق عامل اتذ الناس رؤس�اء جهاال، فس�ئلوا، فأفتوا بغري علم 

))(  املجموع رشح املهذب ))/ )4(.
))(  أخرج�ه أب�و داود - يف كت�اب العلم من س�ننه باب التوقي يف الفتيا - حديث:  90)3  احلاكم يف املس�تدرك - كتاب 

العلم من حديث أيب هريرة -ريض اهلل تعاىل عنه- حديث:  8)3. 
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فضلوا وأضلوا((. ويف أثر مرفوع ذكره أبو الفرج وغريه: ))من أفتى الناس بغري علم لعنته 
مالئكة السامء ومالئكة األرض((.

وكان مال�ك -رمح�ه اهلل- يقول: »من س�ئل عن مس�ألة فينبغي له قب�ل أن جييب فيها أن 
يعرض نفسه عىل اجلنة والنار، وكيف يكون خالصه يف اآلخرة، ثم جييب فيها«))(.

متابعة الفتاوى الشاذة والرد عليها:
وحيث إن الفتاوى التي تصدر عن هؤالء مل تعد خافية حيث تشيع بني الناس عن طريق 
وس�ائل االتصال احلديثة، فال تكاد ترج ِمْن فِيِه أو يس�طرها قلمه أو ترقمها أنامله حتى 
تنت�رش بسعة الضوء، ف�كان ال بد من التصدي هلا ببياٍن إحقاق�ا للحق وإزهاقا للباطل، 
وال جيوز الس�كوت عن ذلك الباطل بعد ظهوره وإش�اعته، ألن السكوت عليه قد يفس 
بأنه إقرار به، وذلك ما ال جيوز السكوت عنه؛ ألن السكوت عند احلاجة إىل البيان بيان))( 

-كام يقول األصوليون- ال سيام مع وجود املقتيض من دفع الغرر والرر عن األمة.
وقد أحس�نت دار اإلفتاء املرصية بإنشاء مرصد الفتاوى الشاذة واملتطرفة لتفنيدها والرد 
عليها، وهكذا ينبغي أن يكون من اجلهات اإلفتائية األخرى حتى تتضافر اجلهود إلزهاق 

الباطل وإطفاء حرائق الفتن.
حتصني الشباب بالعلم النافع:

ومن أهم ما يمنع خطر فوض الفتاوى الباطلة هو تسليح الناس -وال سيام طلبة العلم- 
بالعل�م النافع املؤص�ل القائم عىل التأصي�ل العلمي املنهجي املذهب�ي، املأخوذ عن أهل 
العلم وأرباب التقى، ممن عرفوا بالوس�طية والنظرة املقاصدية، العارفني بفقه الواقع وما 
يتع�ني أن يكون الن�اس عليه من تعاون عىل اخلري والب، وتعايش عىل الس�امحة التي هي 
منهج اإلسالم، ممن ُعِرفوا برحابة الصدر واالنفتاح عىل فقه اخلالف ويعلمون ويعملون 
بأدب اخلالف، الذي من قواعده الذهبية املقولة املش�هورة نس�بة لإلمام الشافعي -رمحه 
اهلل تعاىل-: »رأيي صواب حيتمل اخلطأ ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب«، أي أن اخلطأ 
والصواب -ال سيام يف الفقهيات- أمر نسبي ال جيزم به، وحيث كان كذلك، وكان الدليل 

))(  إعالم املوقعني عن رب العاملني )4/ 66)(.
))(  رشح التلويح عىل التوضيح ))/ 0)(.
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حيتم�ل التأوي�ل فال جيوز التحجر عىل رأي واحد، وال يك�ون ذلك التحجر واجلمود إال 
ممن ال يعرف فقه اخلالف، وهذا كاف لئال يتصدر لإلفتاء.

نرش دور ومراكز اإلفتاء يف املدن والبلدان املختلفة:
بام أن الفتوى متس حاجة املسلم يف مجيع ترصفاته حيث ال خيلو حال من أحواله ال يكون 
هلل في�ه حكم، ف�إن من املتعني أن ييس للن�اس مراجع إفتائية معتم�دة، حتى ال يضطروا 
ألخ�ذ الفت�وى من غ�ري املتخصص�ني املتأهلني، ألن الن�اس ملزمون بس�ؤال أهل العلم 
لَُموَن{  رِ إِن ُكنُت��مرۡ َل َتعرۡ ��َل ٱذّلِكرۡ هرۡ

َ
لُٓواْ أ عندم�ا ال يعلم�ون ك�ام قال اهلل تع�اىل: }فَسرۡ َٔ

]النح�ل: 43[ فهم حمتاجون وملزمون رشع�ا؛ إذ ال تصح عبادة وال معاملة إال يف ضوء 
رشع اهلل تعاىل، فهم مسلمون وشأنم ما قال اهلل تعاىل: }قُلرۡ إِنَّ َصَلِت َونُُسِك َوَمرَۡياَي 
ِ َرّبِ ٱلرَۡعٰلَِمنَي{ ]األنعام: )6)[ أي أن كل حياة املسلم وفق رشع اهلل تعاىل،  َوَمَماِت لِلَّ
ا أو إباحًة، ومثل ذلك  فال خيلو حال من أحوال املس�لم من أن يكون له حكٌم َطَلًبا أو َكفًّ
ال ُيعَلم إال من ِقَبِل العلامء الرشعيني املتخصصني، فإذا مل جيدوا الكفَء س�ألوا َمْن ظنوه 
عاملا، وقد ُيِضلهم عن سواء السبيل، كام هو الواقع املَشاَهد، كام أن يف ذلك إبقاًء للرشيعة 
الغ�راء وتثبيته�ا ومحايته�ا، ولربام جاء يوم ال يوج�د من يقوم بذلك -عي�اذا باهلل تعاىل- 
وذلك من أرشاط الس�اعة كام روى حذيفة -ريض اهلل عنه-، قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
))َيْدُرُس اإلسالُم كام َيْدُرُس َويْشُ الثوب، حتى ال ُيْدَرى ما صيام وال صدقة وال نسك، 

ى ع�ىل كتاب اهلل يف ليل�ة فال يبقى يف األرض من�ه آية، ويبقى طوائ�ف من الناس  وُي�ْسَ
الش�يخ الكبري والعج�وز الكبرية، يقول�ون: أدركنا آباءنا عىل هذه الكلم�ة: ال إله إال اهلل 
فنح�ن نقوهل�ا((. قال صلة بن زفر حلذيفة: »فام تغني عنه�م ال إله إال اهلل، وهم ال يدرون 
ما صيام وال صدقة وال نسك؟ فأعرض عنه حذيفة، فرددها عليه ثالثا كل ذلك يعرض 

عنه حذيفة، ثم أقبل عليه يف الثالثة، فقال: يا صلة تنجيهم من النار«))(.
وه�ذه هي ف�رتة الرشيعة الت�ي قررها ابن الصالح وم�ن قبله إمام احلرم�ني -رمحهم اهلل 
تع�اىل مجيعا-، فقد قال�وا: إذا مل جيد صاحب الواقعة مفتيا وال أحدا ينقل له حكم واقعته 

))(  أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك عىل الصحيحني كتاب الفت�ن واملالحم- حديث رق�م:  8534 ، وابن ماجه يف كتاب 
الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم - حديث:  4046. 
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ال يف بلده وال يف غريه فامذا يصنع؟ قلت: هذه مس�ألة فرتة الرشيعة األصولية، والس�بيل 
يف ذلك كالسبيل يف ما قبل ورود الرشائع، والصحيح يف كل ذلك القول بانتفاء التكليف 
ع�ن العب�د وإنه ال يثبت يف حقه حكم ال إجياب وال حتري�م وال غري ذلك، فال يؤخذ إذن 
صاح�ب الواقع�ة بأي يشء صنع�ه فيها))(. واس�تدلوا بحديث حذيف�ة -ريض اهلل تعاىل 
عنه- الس�ابق، واألمة مأمورة أن تس�عى لطلب العلم وإحياء الرشيعة كام قال س�بحانه: 
َمُهمرۡ إَِذا رََجُعٓواْ  ُهواْ ِف ٱدّلِيِن َوِلُنِذُرواْ قَورۡ ََتَفقَّ قَةٖ ّمِنرُۡهمرۡ َطآئَِف��ةٞ ّلِ ِ فِررۡ

َل َنَفَر ِمن ُكّ }فَلَ��ورۡ
إَِلرِۡهمرۡ لََعلَُّهمرۡ َيرَۡذُروَن{ ]التوبة: )))[، وهذا أس�لوب حتضيض أي لينفر، وهو ما بيَّنه 
النب�ي -ملسو هيلع هللا ىلص بقول�ه-: ))بلغوا عني ولو آية(())(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ))َنرََّ اهلل امرأ س�مع منا حديثا 

فبلغه كام سمعه، فُربَّ ُمَبلٍَّغ أوعى من سامع(()3(.
وجود مرجعية إسالمية لإلفتاء:

وج�ود مرجعية إس�المية عليا للفت�وى من أهم املهامت ملا يتحقق هب�ا من ضبط الفتوى، 
فإنَّ الفتوى مع هذه املرجعية ال تصدر إال بعد متحيص واستبانة تامة، كام جيب أن يكون؛ 
ألن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره، وحيث إن هذا غري ممكن حاليا لعدم وحدة األمة 
اإلسالمية سياسيًّا، فإنه يكفي أن يكون لألمة جمامع فقهية عاملية يشرتك فيها ُجلُّ أو كثري 
من العلامء املعتبين، فيتدارس�ون القضايا املعارصة وما حتتاجه األمة من القضايا الفقهية 
األخ�رى التي حتت�اج إىل اجتهاد مجاعي، ويصدر عن هذه املجام�ع فتوى تعمل هبا األمة 

وتكون حمل القبول عندها، وهو ما حيصل يف املجامع املوجودة التالية:
)- جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي.

)- املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي.
3- جممع البحوث باألزهر الرشيف.

4- املجامع األخرى الُقْطرية يف كل من اهلند والسودان وبعض الدول اإلسالمية وغريها.

))(  فتاوى ابن الصالح ))/ 40(.
))(  صحي�ح البخ�اري - كتاب أحاديث األنبياء باب ما ذكر ع�ن بني إسائيل من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

-ريض اهلل تعاىل عنهام- برقم:  )9)3. 
)3(  صحيح ابن حبان - كتاب العلم، ذكر دعاء املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ملن أدى من أمته من حديث ابن مسعود -ريض اهلل تعاىل 

عنه- برقم:  66. 
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وهناك مؤسسات إفتاء مستقلة هلا دور كبري نحوا من دور املجامع الفقهية، وذلك مثل:
)- دار اإلفتاء يف مجهورية مرص العربية.

)- هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية.
3- إدارة اإلفت�اء بدائ�رة الش�ئون اإلس�المية والعمل اخل�ريي بديب- اإلم�ارات العربية 

املتحدة.
4- مركز اإلفتاء الرسمي بإمارة أبوظبي- اإلمارات العربية املتحدة.

5- مكتب اإلفتاء بسلطنة عامن التابع لوزارة الشئون الدينية واألوقاف.
6- جلنة اإلفتاء بدولة الكويت.

7- مركز اإلفتاء الرسمي بدولة قطر.
8- دائرة اإلفتاء باململكة األردنية اهلاشمية. 

فهذه املؤسس�ات وغريها قد أس�همت إس�هاما كبريا يف حتري�ر الفتاوى املؤصل�ة النافعة 
البعيدة عن الشذوذ والتطرف.

وق�د أص�درت إدارة اإلفتاء لدينا يف ديب آالف الفتاوى الرس�مية املوثقة، تقع يف عرشين 
جملدا مطبوعا، فضال عن أضعاف مضاعفة عن هذا العدد عب موقع الدائرة اإللكرتوين.
ومث�ل ذل�ك يف كل من املؤسس�ات واملراكز املذك�ورة يف كل بلد، وقد أس�همت كثريا يف 
احلد من الغلو والتطرف الذي كان سيحدث لو مل تكن موجودة، فإنه إن مل تكن موجودة 
كانت الساحة ستخلو للعابثني بحيث ال يستطاع بعد ذلك السيطرة عىل الوضع، وتقديم 
الرشع احلنيف الوس�طي املؤصل }دِيٗنا قَِيٗما ّمِلََّة إِبرَۡرٰهِيَم{ وس�امحة س�يدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص 

ورمحته وعامليته.
تكثيف الدورات املجمعية:

ومع وجود هذه املجامع العظيمة النافعة إال أنا -مع ما قدمت من فتاوى كثرية- حتتاج 
إىل تكثيف نش�اطها س�نويا عىل األقل، إن مل يكن نصف س�نوي أو فْصيل؛ وذلك لكثرة 

املستجدات املتالحقة التي حتتاج بيانا متتابعا.
والواق�ع أن�ا تع�اين عجزا كب�ريا يف حتقي�ق هذا املبتغى بس�بب ع�دم الدعم ال�دويل هلا، 

واملطلوب من الدول دعمها دعام الئقا حتى تؤدي رسالتها عىل الوجه األتم.
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مؤمترات الفتوى:
ومن اجلهود املبذولة لصيانة الفتوى عن االخرتاق -من ِقَبِل غري املؤهلني الذين يفسدون 
وال يصلح�ون- هذه املؤمت�رات املتخصصة التي جيتمع فيها أه�ل االختصاص لتدارس 
وضع الفتوى، وما يتعني أن تكون عليه من صون أن يقتحم محاها غرُي أهلها كهذا املؤمتر 
العامل�ي الكب�ري حتت رعاية دار اإلفتاء املرصية لتدارس ما جي�ب فعله نحو صيانة الفتوى 
من الدخالء، والذي س�يكون له األثر الكبري -إن ش�اء اهلل تعاىل- يف حفظ مقام الفتوى 

من الدخالء.
وقد سبقت جهود أخرى كان هلا أثر فعال يف صيانة الفتوى منها:

عناي�ة جممع الفقه اإلس�المي ال�دويل التابع ملنظمة التعاون اإلس�المي، فق�د ناقش هذا 
ن عام 7)4)ه�-  املوض�وَع يف بعض مؤمتراته كام يف الدورة الس�ابعة عرشة املنعق�دة بَعامَّ
َ فيه بع�د تعريف الفت�وى رشوَط اإلفتاء  006)م، وأص�در قرارا ش�امال رق�م 53) َبنيَّ
وضوابَط�ه، وأمهي�ة الفتوى اجلامعية، وحك�م االلتزام واإللزام بالفت�وى، ومن ال تؤخذ 

عنه الفتوى، وآداب الفتوى. وخلص بعد ذلك إىل توصيات مهمة هي:
))( ي�ويص املجم�ع بدوام التواصل والتنس�يق بني هيئ�ات الفتوى يف العامل اإلس�المي 

لالطالع عىل مستجدات املسائل وحادثات النوازل.
س يف الكليات واملعاه�د الرشعية، ومعاهد  ))( أن يك�ون اإلفت�اء علاًم قائاًم بنفس�ه، ُيدرَّ

إعداد القضاة واألئمة واخلطباء.
)3( أن تق�ام ندوات بني احل�ني واآلخر للتعريف بأمهي���ة الفت�وى وحاجة الناس إليها 

ملعاجلة مستجداهتا.
)4( ي�ويص املجم�ع باالس�تفادة من ق�رار املجمع رق�م 04) )7/ ))( اخلاص بُس�بل 

االستفادة من الفتاوى، وبخاصة ما اشتمل عليه من التوصيات التالية:
) أ( احلذر من الفتاوى التي ال تس�تند إىل أصل رشعي وال تعتمد عىل أدلة معتبة رشعا، 
وإن�ام تس�تند إىل مصلح�ة موهوم�ة ملغ�اة رشعا، نابع�ة من األه�واء والتأث�ر بالظروف 

واألحوال واألعراف املخالفة ملبادئ وأحكام الرشيعة ومقاصدها.
) ب( دعوة القائمني باإلفتاء من علامء وهيئات وجلان إىل أخذ قرارات وتوصيات املجامع 
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الفقهية بعني االعتبار، سعيا إىل ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها يف العامل اإلسالمي.
كام كان قد ناقش هذا املوضوع يف دورته احلادية عرشة املنعقدة بالبحرين عام 9)4)ه�، 

املوافق 998)م. وكان مما أوىص به:
))( احل�ذر م�ن الفت�اوى الت�ي ال تس�تند إىل أص�ل رشع�ي وال تعتمد عىل أدل�ة معتبة 
رشعا، وإنام تستند عىل مصلحة موهومة ملغاة رشعا نابعة من األهواء والتأثر بالظروف 

واألحوال واألعراف املخالفة ملبادئ وأحكام الرشيعة ومقاصدها.
))( دعوة القائمني باإلفتاء من علامء وهيئات وجلان إىل أخذ قرارات وتوصيات املجامع 
الفقهية بعني االعتبار، سعيا إىل ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها يف العامل اإلسالمي.

. )3( االقتصار يف االستفتاء عىل املتصفني بالعلم والورع ومراقبة اهلل عزَّ وجلَّ
)4( مراعاة املتصدرين للفتيا لضوابط اإلفتاء التي َبيَّنَها العلامء، وبخاصة ما ييل:

أ- االلت�زام باألدل�ة الرشعية من الكتاب والس�نة واإلمجاع والقي�اس وغريها من األدلة 
الرشعية، والت�زام قواعد االستدالل واالستنباط.

ب- االهتامم برتتيب األولويات يف جلب املصالح ودرء املفاسد.
ج- مراع�اة فقه الواقع واألعراف ومتغ�ريات البيئات والظروف الزمانية التي ال تصادم 

أصال رشعيا.
د- مواكبة أحوال التطور احلضاري الذي جيمع بني املصلحة املعتبة وااللتزام باألحكام 

الرشعية.
كام أن املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي عقد يف عام 9)4)ه- 008)م بمقر 
الرابط�ة بمك�ة املكرمة مؤمت�را عامليا بعنوان »الفت�وى وضوابطها« وأصدر ميثاقا ش�امال 

للفتوى  ينبغي أن يكون مرجعا هليئات الفتوى ومؤسساهتا.
ومنها املؤمتر الذي عقده مركز الوسطية بدولة الكويت 9- )) مجادى األوىل 8)4)ه�/ 
6)-8) ماي�و 007)م، بعن�وان »منهجي�ة اإلفتاء يف ع�امل مفتوح الواق�ع املاثل واألمل 

املرجتى« وأصدر توصيات نافعة مهمة))(.
كام كان هليئة املحاس�بة واملراجعة املالية معيار خاص بفتاوى املصارف اإلسالمية عموما 

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-32-9408.htm :يقع يف هذا الرابط التايل  )((
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ويف جم�ال االقتصاد اإلس�المي خصوصا، فقد أص�درت اهليئة املعيار رق�م 9) بعنوان: 
َث بعد تعري�ف الفتوى عن  �دَّ »ضواب�ط الفت�وى وأخالقياهت�ا يف إطار املؤسس�ات«، حَتَ
احلكم الرشعي للفتوى واالس�تفتاء، وجمال الفتوى ورشوط املفتي، وواجبات املؤسسة 
املس�تفتية، وطريقة الفتوى ووسائلها، وضوابط الفتوى، ونص الفتوى، وكتابة الفتوى، 
واخلط�أ يف الفت�وى والرجوع عنه�ا، كل ذلك يف اثنت�ي عرشة فقرة م�ن املعايري الرشعية 

.)(( AAOIFI الصادرة عن اهليئة
فهذه اجلهود وغريها هلا أثرها -إن ش�اء اهلل تعاىل- يف تصحيح مس�ار الفتوى الذي يراد 
اختطاف�ه م�ن أهله، ولعل هذا املؤمت�ر العاملي برعاي�ة دار اإلفتاء املرصية يك�ون له األثر 
األكب والنفع األعظم؛ ملا هلذه الدار من مكانة عاملية عالية، وأسبقية مشهودة، وقبول تام 

من العامل اإلسالمي، السيام وأنا يف ظل األزهر الرشيف وقاهرة املعز وكنانة اإلسالم.

واهلل نسأل أن يتمم باخلري ويهدي اجلميع إىل الرصاط املستقيم

وصل اهلل وسلم وبارك ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني

ادلكتور أمحد بن عبد العزيز احلداد

 كبري مفتني مدير إدارة اإلفتاء عضو هيئة كبار العلماء 
بدائرة الشئون اإلسلمية والعمل اخلريي بديب

))(  انظره يف الرابط التايل: http://islamselect.net/mat/93288 صفحة 477- 485.
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﷽�

احلمد هلل وحده، والصالة والس�الم عىل من ال نبي بعده، س�يدنا ونبينا حممد بن عبد اهلل 
الرمح�ة املهداة والنعمة املس�داة، صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحاب�ه وأتباعه، ومن اهتدى 

هبديه، واتبع منوال رشيعته إىل يوم الدين.
أما بعد،،،

فقد كان التطرف -وما يزال- سلوًكا نفسيًّا يظهر يف تعامل البعض مع األحكام الرشعية 
ويدفعه�م إىل تطبيقها بش�طط وانح�راف ينأى هبا عن مقاصده�ا الرشعية، وحيول بينهم 
وب�ني الفهم الصحيح ملبادئ الدين يف حال إنزاهلا عىل واقع احلياة ومس�تجدات نوازهلا، 
ا ال يعب عن وسطية اإلسالم،  وجيعل تطبيقهم ألحكام الدين عىل تلك النوازل تطبيًقا فجًّ
وال يظه�ر أه�م خصائصه، وهو أنه صالح لكل زمان ومكان، فهم ال يعرتفون باحلارض، 
بل جياهرون بكرههم له وحنقهم عليه، ويصفونه بأنه زمان فاس�د ال يصلح ألن يعيش�وا 
في�ه، وهلذا يبالغون يف جره إىل املايض بوقائعه البس�يطة، وحركت�ه البطيئة، فإذا ما وقعت 
نازل�ة جديدة اضطربت األوصاف الرشعي�ة يف أفهامهم، ويصيبهم من االرتباك ما يمتد 
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أثره عىل الترشيع اإلس�المي، وجيعله غريًبا يف زمان يتعني أن يكون حارًضا فيه، ومكان 
ا إىل ما ش�اء اهلل، وإىل أن يرث اهلل األرض  ال جي�وز أن يغي�ب عن�ه حتى يظل حكمه ممت�دًّ

ومن عليها.
والصلة بني التطرف والتكفري وثيقة، حيث يعتب التطرف هو الطريق املوصل إىل التكفري، 
واألداة التى تنتهي إليه؛ ألن املتطرف يضفي عىل الفعل األقل طلًبا من الشارع كاملستحب 
واملس�نون، ما يضفيه الش�ارع عىل الواجب واملفروض، وقد يتعامل مع املس�نون عىل أنه 
ف�رض، وأن من يمل�ه أو ينكر أمره يكون منكًرا ملعلوم من الدي�ن بالرورة، ثم ينتهي 
األم�ر إىل تكفريه، وبعد التكفري ُتس�تباح كافة احلرمات؛ فيح�ل دمه، ويباح ماله، وترشد 
زوجت�ه، وخي�رب بيته، وتكون تل�ك املوبقات -مع تواليه�ا- بمثابة التسلس�ل الطبيعي 

للتطرف.
وهلذا كان التطرف ذريعة لتلك املكاره ومقدمة توصل إليها، وإذا كانت تلك املكاره متثل 
موبقات ال يقرها الدين وال تتفق مع مبادئه الس�امية التى تستهدف محاية مقومات احلياة 

وعىل رأسها الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم املال.
 وما من شك يف أن التطرف يؤدي إىل حتريف الدين واخللط يف أحكامه، فيجعل املستحب 
واجًبا أو حيول الواجب إىل حرام، ومن ثم ينال الدين من التحريف والتشويه ما ال يتفق 
م�ع مراد اهلل من إنزال هذا الترشيع اخلاتم، ويقيم خصاًما ال ينتهي بينه وبني حياة الناس 
حت�ى ينف�روا منه ويبتعدوا عن س�بيله، وحني يتم حتري�ف الدين يكون من اليس�ري وفًقا 
ملنطق التحريف والتغيري أن تس�تباح احلرمات، وتصبح كالكأل املباح واحلمى املس�تباح، 
وحي�ث كان التط�رف مدخ�اًل لتلك املحرمات يك�ون عىل منواهلا يف احلك�م وهو احلظر 

والتحريم.
ومل�ا كان التطرف وما يتبعه من تكفري األفراد واملجتمعات عىل هذا النحو من اخلطر عىل 
دي�ن اهلل وحياة الن�اس، فقد حظي باهتامم الترشيع اإلس�المي، ونال م�ن أدلته الرشعية 
يف الكتاب والس�نة، ما يتواءم مع اخلطورة التى يتس�م هبا واملفاس�د الت�ى ينطوي عليها، 
ث�م ترمج�ت تلك األدلة التي تق�اوم خماطر التطرف والتكفري إىل فت�اوى تصف ما فيه من 
املخاطر، وتظهر ما ينطوي عليه من املفاس�د، ولعل يف ذلك البحث القصري ما يبني تلك 
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املحاور جمملة يف املوضوع، وجييل حقيقتها تفصياًل يف مبحثني.
املبحث األول:

التطرف والتكفري وأدلة حظرمها يف الترشيع اإلسالمي.
املبحث الثانى:

مالمح اجلهود االفتائية يف مواجهة التطرف والتكفري.

 أسأل اهلل العون واتلوفيق، وأدعوه أن يهديين للرشاد والصواب 
فهو سبحانه املوفق واملعني واهلادي إىل سواء السبيل
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 املبحـــث األول 
التطرف والتكفري وأدلة حظرهما فى التشريع اإلسالمي

ول 
ل�أ لمطلـ�ب ا  ا

�ق�
ل�قك�ب  وا

ب
ل�قطر� �ق�ق�ق ا

ح�ق

 الفــرع األول 
حقيقــة التطــرف

يطل�ق التط�رف لغة، ويراد به: جماوزة حد االعتدال والبعد عن التوس�ط، أو أخذ اليشء 
م�ن أحد أطراف�ه، واملتطرف هو من يتج�اوز حد االعتدال، وال يأخ�ذ األمر من مأخذه 
الصحي�ح، وإن�ام ينظر إليه من طرف هام�يش، وال ينظر إليه من مدخ�ل حقيقي))(، وقد 
يكون منه من يلهيه احلال عن التدبر يف املآل، وهو مسلك أهوج متسع يفعل صاحبه فيه 
فعلته، فإذا ما انزلق إىل الفعل وتسع فيه، ثم أدركه املآل السيئ، راح يندب حظه ويعتذر 
عام فعله، وقد ال يعتذر وال يش�عر بندم؛ ألنه متبلد اإلحس�اس فاسد اإلدراك ال يتواصل 
م�ع غ�ريه باخلري، وال يرتب�ط معهم بأوارص اآلدمي�ة التي تدعو إىل الرتاح�م والتواصل، 
وربام ش�عر بنش�وة االنتصار عىل غريه ب�ام أحلقه هبم من املضار عندم�ا تسع يف اإلرضار 

هبم، وفعل فعلته بمصاحلهم دون اعتبار ملا سيحل هبم.
وم�ن مع�اين التطرف أنه ال ينعقد به عق�د وال يصح به ارتباط أو عه�د؛ ألن من يتطرف 
ينظ�ر إىل ط�رف واح�د وال ينظر إىل الط�رف اآلخر، والت�رصف الصحي�ح ال ينعقد إال 

باعتبار الطرفني واجتامع اجلزأين))(. 
ويف االصطالح الفقهي: 

مل ي�رد للتط�رف بمفهوم�ه املعارص ال�ذي يركز عىل الش�كل دون املضم�ون وعىل احلال 
دون امل�آل، وع�ىل املظهر دون اجلوه�ر، والذي يفعل صاحبه أك�ب املصائب من أجل أن 
يقي�م مندوًبا أو مس�تحبًّا، هذا التطرف مل ي�رد له تعريف حمدد، وإن�ام كان مفهومه يعالج 

))(  املعجم الوسيط، )/ 575، طبعة جممع اللغة العربية.
))(  يف هذا املعنى: املرجع نفسه.
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يف األب�واب التي تتح�دث عن االقتصاد يف الطاع�ة والبعد عن اتاذ أح�كام اهلل أدوات 
لتعذي�ب الن�اس ألنفس�هم وجلده�م لذواهت�م، وع�ن الدع�وة إىل التيس�ري والبعد عن 
التعس�ري، ومالزم�ة التبش�ري بعيًدا ع�ن التنفري، والبعد ع�ن التنطع، ومالزم�ة القصد يف 
العبادة، ومراعاة التوازن بني احلقوق، بام يساعد املكلف عىل إيفاء كل ذي حق حقه، فال 
ا عىل حق، وال يظلم جانًبا عىل حس�اب جان�ب آخر، وجاء ذلك يف ع�دد من  يغلِّ�ب حقًّ

األدلة الرشعية الثابتة يف كتاب اهلل –تعاىل- وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص وذلك كام ييل:
 أما الكتاب:

{))(، وقول اهلل  َ َ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱلرُۡعسرۡ ُ بُِكُم ٱلرُۡيسرۡ فمن�ه قول اهلل تعاىل: }ُيرِي��ُد ٱللَّ
ا  نَزنلرَۡ

َ
��َعَهاۚ{))(، وقول اهلل تعاىل: }طه ١ َمآ أ ًس��ا إِلَّ وُسرۡ ُ َنفرۡ تعاىل: }َل يَُكّلُِف ٱللَّ

{)3(، فقد بينت هذه اآلي�ات الكريمة أن اهلل ال يريد بعباده غري  ��َقٰٓ َعلَيرَۡك ٱلرُۡقررَۡءاَن لِتَشرۡ
اليس، وال يريد هبم العس، وإذا كانت تلك إرادة اهلل هبم، ومنهج دينه الذي رشعه هلم، 
فإنه ال جيوز أن يكون مس�لكهم خمالًفا ملنهج اهلل يف التيسري، أو معارًضا ملقصوده يف البعد 

عن التعسري.
ك�ام بين�ت أن اهلل ال يكلف الن�اس إال بام تطيقه نفوس�هم، وهل�ذا كان كل عمل ال تطيقه 
نف�س املكل�ف، أو ي�ؤدي إىل إرهاقها أو العنت بم�ن يتوجه إليهم ذل�ك العمل؛ كالقتل 
والتخري�ب والتدمري، وانتهاك األع�راض واحلرمات، منافًيا ملا حرم�ه من تكليف عبده 
{، عىل أن القرآن  ��َقٰٓ َا َعلَيرَۡك ٱلرُۡقررَۡءاَن لِتَشرۡ نَزنلرۡ

َ
ب�ام ال يطيق، ك�ام دل قوله تعاىل: }َمآ أ

ما نزل ليكون أداة لش�قاء الناس والتش�ديد عليهم، بل نزل ليكون جتسيًدا لرمحة اهلل هبم، 
والرف�ق فيام رشع�ه هلم، وإذا كان ذلك منه�ج القرآن الكريم يف إس�عاد الناس، ورصف 
العن�ت واملش�قة عنهم، يكون كل ترصف جماٍف هلذا املقصد األس�مى مل�راد اهلل من إنزال 

القرآن الكريم باطاًل وغري مرشوع.
وك�ام يبدو من تلك اآليات القرآنية فإن�ا وإن كانت مل تذكر التطرف قصًدا، ومل تتحدث 
عنه بذات االسم، إال أنا قد حتدثت عن مضمونه، وبينت مفهومه بإيضاح ُيغني عن ذكر 

))(  سورة البقرة: اآلية 85).

))(  سورة البقرة: اآلية 86).
)3(  سورة طه: اآليات: ) - ). 
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اسمه أو التمسك -يف مسامه- بنصه.
 ومن السنة النبوية الرشيفة:

وردت أحادي�ث كث�رية تتحدث ع�ن االقتصاد يف الطاعة والبعد ع�ن اإلساف والعنت 
والغل�و يف تنفي�ذ أوام�ر اهلل وتكليف عباده ب�ام ال يطيقون، كام أمرت بالبعد عن التش�دد 

والتنطع، ومن تلك األحاديث:
)أ( م�ا روي ع�ن ابن مس�عود -ريض اهلل عن�ه- أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))هل�ك املتنطعون))(، 

قاهلا: ثالثا))((( واملتنطعون هم املتشددون يف غري مواطن التشدد.
)ب( وم�ن ذل�ك ما روي ع�ن أيب هري�رة –ريض اهلل عنه– أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إن 
الدين يس، ولن يش�ادَّ الديَن أحٌد إال غلبه، فسددوا وقاربوا وأبرشوا واستعينوا بالغدوة 

والروحة، ويشء من الدجلة((.
)ج( وب�ام روي عن عائش�ة –ريض اهلل عنها– ))أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص دخ�ل عليها وعندها امرأة، 
ق�ال: من هذه؟ قالت: ه�ذه فالنة، تذكر من صالهتا، قال: مه، عليكم بام تطيقون، فواهلل 

ال يمل اهلل حتى متلوا(()3(، واألحاديث يف هذا املعنى كثرية.
ووجه الداللة فيها عىل املطلوب:

أن�ا تنهى عن التش�دد والتنطع، وتدعو إىل التس�ديد واألخذ باألق�رب، وأن املكلف ال 
جيوز أن يش�ق عىل نفس�ه بالعمل، وإنام عليه أن يلتزم بام يقدر عىل القيام به من غري مبالغة 

أو إرهاق لنفسه أو غريه، وهذا من املعلوم يف دين اهلل عز وجل. 
التعريف االصطالحي املعارص:

وإذا كان تعري�ف التط�رف يف االصط�الح الفقه�ي قد جاء عىل ه�ذا النحو، وحتت تلك 
املس�ميات يف الترشيع اإلس�المي، إال أن بعض الفقهاء املعارصين مل يكتفوا بذلك، وإنام 
قص�دوا إىل وض�ع ح�د له يعب عن معناه بمس�مى يتفق م�ع ما تطور إليه ه�ذا املعنى من 
املبالغ�ة يف االنتقام والقس�وة يف التعدي ع�ىل أرواح األبرياء وأعراضه�م وأمواهلم، وما 
يبدو يف س�لوكهم من تلك النزعات اإلجرامية التي مل جتر عىل نس�ق س�ابق من نظائرها، 

))( رواه مسلم، النووى – رياض الصاحلني، ص 95، رقم 48)، حتقيق األلباين، طبعة املكتب اإلسالمي.
))( املرجع نفسه، رقم 49).

)3( متفق عليه، املرجع نفسه، رقم 46).
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وم�ن ذل�ك ما عّرف�ه بعض الكاتب�ني املعارصين بأنه: اخلط�أ يف فهم الدي�ن والتجاوز يف 
تطبيقه من املرشوع إىل الالمرشوع، وهو اجلنوح فكًرا أو س�لوًكا يمينًا بأقصاه، أو يس�اًرا 

بأقصاه))(.
ويف نظرنا أن هذا التعريف يمكن أن يكون حمل نظر من وجهني:

أوهل�ام: أن التط�رف ليس خطأ قد يدخل إحس�ان النية يف تقديره، ومن ث�م يقود صاحبه 
إىل دائ�رة العفو، وهلذا كانت عبارة: اخلطأ يف فهم الدين ال حمل هلا؛ ألن املخطئ قد يعذر 

بخطئه.
ثانيه�ام: أن لف�ظ التجاوز يفي�د أن صاحبه يبدأ الفعل مس�تنًدا إىل أص�ل مرشوع، مع أن 
التطرف يف ذاته يمثل انحراًفا مبتدأ، ال س�يام وأنه خيالف ما ورد بش�أن حظره من األدلة 
الرشعي�ة الصحيح�ة، وال يمكن أن تتصور وج�ود قدر من املرشوعية فيم�ن يفتي بقتل 
إنس�ان ملجرد أنه قد نس�ب إليه فعل من األفعال التي ال تبيح ذلك يف نظر من حيكم عليه 
بالقت�ل وينف�ذه، فإن املتطرف يمث�ل خصاًم وحكاًم يف هذا املوض�وع حيث حيكم عىل من 
يرى أنه يس�تحق القتل بالقتل، ثم يقوم هو بقتله بدم بارد، أو الذي يستحل عرض امرأة 
ق�ًسا وقهًرا واغتصاًبا حتت مس�مى اجلهاد، ف�إذا أبت عن تلبية رغبت�ه احليوانية اعتبها 
منكرة للجهاد، ثم قام بقتلها، وقد يعتدي عليها قبل قتلها أو بعد قتلها، فليس القصد من 
فعل�ه هو االنتصار للدين أو االنتصاف ألحكامه، وإنام املقصود عنده هو إش�باع غرائزه 

وحتقيق املرشوع التخريبي الذي استؤجر لتنفيذه ضد أمن أمته واستقالل بالده.
ووص�ف التط�رف يف التعري�ف املذكور بأنه جن�وح يف الفكر ربام ال يتط�رق إىل التطرف 
الدين�ي ال�ذي يق�وم ع�ىل حتريف الكل�م عن مواضع�ه، وتفس�ري أح�كام اهلل وفًقا هلوى 
املتطرف، وليس وفًقا ملا يريده اهلل ورسوله، فهو يفس الدين وفًقا هلواه، وال خيضع هواه 

ألحكام الدين وتوجيهاته وفًقا ملا يريده اهلل ورسوله.
ومن تلك التعريفات:

أنه بمعنى الغلو، وهو جماوزة املقدار، أو هو منتهى اليشء وغايته))(.
))( د. أمح�د خليف�ة رشقاوي أمحد، دور األزهر يف مواجهة الغلو والتطرف، ضمن أع�امل مؤمتر األزهر العاملي ملواجهة 

التطرف واإلرهاب، القاهرة 3 - 4/ ))/ 4)0)م، ص 56).
))( د. إبراهي�م راش�د املرجيي، دور العلامء واملؤسس�ات الدينية يف مواجهة الغلو والتط�رف، ضمن أعامل مؤمتر األزهر 
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ويمك�ن أن يؤخ�ذ عىل هذا التعريف أنه ق�د عب عن تعريف التط�رف بأنه منتهى اليشء 
وغايت�ه، وهو تعبري ال يدل عىل حقيق�ة التطرف، بل يدل عىل ما يناقضه وهو بلوغ الغاية 
من اليشء وذلك أمر مطلوب، وال تثريب عىل من يفعله، ومن غايات األحكام الرشعية 
مراعاة مقصد الشارع، والتطرف ال يراعي مقصد الشارع وال حيرتمه، بل يفعل ما ينافيه 
ويناقضه، فكان هذا التعريف مناقًضا ملعنى التطرف وبعيًدا عنه، وليس معنى ذم التطرف 
يف الدي�ن منع طلب األكمل يف العبادة فإنه من األمور املحمودة، بل منع اإلفراط املؤدي 
إىل املالل، واملبالغة يف قيام الليل حتى يغلبه النوم، فال يصيل فرض الصبح يف مجاعة))(. 

ومن التعريفات اجليدة للتطرف: 
أن�ه بمعن�ى الغلو والتش�دد، ويف هذا يقول صاحب ه�ذا التعري�ف: إن الغلو والتطرف 
لفظان مرتادفان يف املعنى، إذ التطرف يعني جماوزة حد االعتدال، والغلو يطلق عىل امليل 
واالنح�راف، وم�ن هنا كان الغل�و والتطرف بمعن�ى واحد وهو جماوزة احل�د))(، إال أن 

التطرف يعني:
الزيادة أو املبالغة يف أمور الدين، وإدخال ما ليس من الدين يف الدين، فيكون هذا بمثابة 
جتاوز للحدود املرشوعة، والتشدد يف العبادة غلو وتعسف وميل عن املطلوب، والتشدد 

يف املعامالت هو انحراف هبا عن املعروف عرًفا واملرشوع رشًعا)3(.
ويمكن تعريف التطرف بأنه: 

االنحراف يف تطبيق أحكام الدين بام خيالف مقاصدها الرشعية عن غرض وهوى.
ومن خالل هذا التعريف يبدو أمران:

أوهل�ام: أن التطرف انحراف مقص�ود من أصحابه لتحقيق ما يأرب�ون إليه من األغراض 
املصلحية التي ال تتفق مع أحكام الدين وال تنسجم مع مبادئه.

وثانيه�ام: أن ذل�ك االنح�راف ال يتفق م�ع املقاصد الرشعي�ة من ترشيع األح�كام التي 

العاملي ملواجهة التطرف واإلرهاب السابق، ص 68).
))( د. إبراهيم اهلدهد، الغلو يف العهد النبوي – صوره وعالجه، ضمن أعامل مؤمتر األزهر العاملي السابق، ص 56).
))( د. عب�د احل�ي عزب عبد العال، التطرف والغلو والوس�طية واالعتدال، ضمن أعامل مؤمت�ر األزهر العاملي ملواجهة 

التطرف واإلرهاب، السابق، ص ))).
)3( املرجع نفسه.
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ينحرف املتطرفون يف فهمها، فهو يتش�ح بوشاح الدين بينام يطيح بأحكامه يف واقع األمر 
وحقيقت�ه، وم�ن ث�م فإنه ينتهي إىل اتاذ آي�ات اهلل هزًوا، والتالعب بدي�ن اهلل عز وجل، 
واملتاج�رة ب�ه لالنتصار للنفس، وحتقيق املكاس�ب اخلاصة عىل حس�اب الفهم البليد ملن 

يعتقدون يف صحة تلك األحكام، وظنهم السيئ يف حسن نوايا من يفعلونا.
األساليب امللتوية يف تعريف التطرف:

وقد يكون من املفيد اإلش�ارة إىل بعض التعريفات امللتوية للتطرف، والتي تكش�ف عن 
س�بب جديد من أسباب شيوعه، حيث يرى البعض أن كلمة التطرف جائرة يوصف هبا 
بعض العاملني يف جمال الدعوة اإلسالمية، أو أنا رد فعل جتاه جمتمع ال حيكم برشع اهلل، 
أو كام يقول صاحبه :إنه معارضة للعرف االجتامعي العام، أو الرشعية الوضعية القائمة 

باسم اإلسالم))(، وهو كمن يعرف التطرف بالتطرف.
ويرى البعض أن مصطلح التطرف قد دار وطار حتى استقر أخرًيا عىل رءوس امللتزمني 
من أبناء اإلس�الم –أعانم اهلل– فأصبحت الكلمة يف ع�رف علامنِ�يِّي هذا العرص حكًرا 

عىل املتدينني من أبناء اإلسالم ال تكاد تتجاوزهم اىل سواهم))(.
أو ه�و ثوب فضفاض غامض حي�اول البعض إلصاقه بخصومهم حت�ى ولو كانت تلك 
اخلصومة شخصية أو غري شخصية فال فرق عندهم، حتى صنعوا من املجاهدين األفغان 

متطرفني، والذي يتحدث عن احلكم اإلسالمي والدولة اإلسالمية متطرًفا)3(.
وه�ذه التعريف�ات وأمثاهل�ا إنام هي تعريف�ات ملتوي�ة، ال تعرف التطرف، ب�ل تدل عىل 
تنام�ي خطره بتعاطف أصحاب تل�ك العبارات امللتوية معه، وهو ما يقتيض أن يؤخذ يف 
احلس�بان عند التعامل مع هذا الداء وحتليل ش�خصية من يقدمونه للناس بصورة ملتوية 

تدلس عليهم معناه، وتزيف يف أذهانم صورته.

))(  د. صالح الصاوي، موقف اإلسالم من الغلو والتطرف، جمموعة من أعضاء وخباء جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
بجدة، ص ))5.

))(  د. عبد الرمحن صالح العشاموي، التطرف، جملة البيان، 65/ 5).
)3(  د. سلامن بن فهد العودة: التطرف األسباب والعالج، جملة البيان، 67/ )).
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 الفـرع الثـانـي 
حقيقــة التكفــير

التكف�ري يعني يف االصطالح اللغوي: نفي اإليامن ب�اهلل أو باألنبياء أو بالدين الذي أنزله 
اهلل عز وجل، ويف االصطالح الفقهي املعارص: يمكن تعريف التكفري بأنه: التس�اهل يف 
التامس أدنى األس�باب للحكم عىل املس�لم بالكفر واخلروج م�ن امللة، أو هو احلكم عىل 

اإلنسان املسلم بالكفر))(.
وتكفري املس�لم يدل عىل طيش من يبادرون إىل ذلك أو يستس�هلون وجوده؛ ألنه خيالف 

الواقع، كام خيالف سنة اهلل يف اخللق.
)1( أما أنه يالف سنة اهلل يف اخللق. 

فإن كل إنسان مفطور عىل اإليامن بربه، وأنه يظل عىل هذا األصل حتى يعرب عنه لسانه، 
فإذا اختار اإليامن باهلل بعد البلوغ أو مل يعب عن إرادته يف اختيار دين غري دين اإلس�الم، 
فإنه يظل عىل إسالمه استصحاًبا لألصل الذي فطر اهلل كافة بني اإلنسان عليه، ودل عىل 
ِ ٱلَِّ� َفَطَر ٱنلَّاَس َعلَيرَۡهاۚ َل  َرَت ٱللَّ َهَك لِّلِيِن َحنِيٗفاۚ فِطرۡ قِمرۡ وَجرۡ

َ
ذلك يف قوله تعاىل: }فَأ

لَُموَن{))(. َثَ ٱنلَّاِس َل َيعرۡ كرۡ
َ
ِۚ َذٰلَِك ٱدّلِيُن ٱلرَۡقّيُِم َوَلِٰكنَّ أ َتبرِۡديَل ِلَلرِۡق ٱللَّ

وق�د دل ع�ىل ذلك من الس�نة الرشيفة، م�ا روي عن جاب�ر -ريض اهلل عنه- أن رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))ما من مولود إال ويولد عىل الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه 

لسانه، فإما شاكرا، وإما كفورا(()3(.
ووجه الداللة يف هذا احلديث:

 أن�ه ال جي�وز أن حيك�م عىل الصبي إال بدين اإلس�الم، فإذا اختاره بع�د متييزه حكم عليه 
بامللة التي خيتارها)4(. وسن التمييز هي سن البلوغ التي يبدأ فيها التكليف.

))( مفاهيم جيب أن تصحح، قضايا إسالمية، العدد 6))، ص 3)، املجلس األعىل للشئون اإلسالمية.
))( سورة الروم، اآلية: 30.

)3( نيل األوطار للشوكاين، 7/ 8))، طبعة احللبي. 
)4( املرجع نفسه، ص 30).
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)2( وأما أنه يالف الواقع: 
ف�إن اإلنس�ان إذا كان يقيم أركان اإلس�الم، وال ينكر معلوًما م�ن الدين بالرورة أو ال 
جيح�د ما أدخله يف اإلس�الم، فإنه يك�ون باقًيا عىل دينه، ومن حيك�م بخروجه من الدين 
وه�و يلت�زم بمبادئ الدين وال ينكر معلوًم�ا منه، يكون منكًرا ملا ال جي�وز أن ينكر، فمن 
ينكر أن اإلس�الم دين جيب أن يبقى فيه من يلتزم بأحكامه ومبادئه يكون هو اخلارج من 
اإلس�الم املناوئ ألحكامه، يدل عىل ذلك ما رواه البخاري أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))أيام رجل قال 

ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها(( ))(.
واألص�ل بق�اء ما كان عىل م�ا كان، وذلك اس�تصحاًبا لألصل وإع�اماًل للقاعدة الفقهية 
التي تقرر أن ما ثبت بيقني ال يزول بالش�ك، وهلذا يكون التعجل يف رمي الناس بالكفر، 
واحلكم عليهم باخلروج من امللة جهاًل كبرًيا وضالاًل خطرًيا، والذين حيكمون عىل الناس 
بالكفر حيكمون بال علم، ويقررون بال دراية؛ ألن التكفري مناهض اإليامن، واإليامن من 
أع�امل القلوب الت�ي ال يعلمها غري عالم الغيوب س�بحانه، وهي مما يس�تحيل أن يعلمه 
أح�د م�ن البرش، ومن ثم يكون حكمهم بال علم، وقضاؤه�م قضاء أعمى بال دليل، كام 
أن يف قيام�ه بتكف�ري أهل امللة افتئاًتا عىل اهلل -س�بحانه– ومزامحة له فيام بختص به، وهي 
جرأة تدل عىل سوء أدب مع اهلل، وتشري إىل عدم االكرتاث بالدين واالنصياع ألحكامه.
وق�د يظ�ن بعضهم أنم حيكم�ون بالعالمات الت�ي جتعلهم يقررون قض�اء أو يصدرون 
حك�اًم، وه��ذا الظ�ن يبطله الدليل املتيقن م�ن كتاب اهلل –تعاىل– وس�نة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص وإمجاع 

علامء األمة.
أما الكتاب الكريم:

فق�د دل ع�ىل أن من نطق بكلمة الكف�ر وقلبه مطمئن باإليامن ال خيرج من ملة اإلس�الم 
رغم ما أبداه من ألفاظ الكفر، أو أظهره من الكلامت التي قد تفيد أنه ليس عىل دين اهلل، 
 ۢ َمئِنُّ رِهَ َوقَلرُۡبُهۥ ُمطرۡ كرۡ

ُ
ِد إِيَمٰنِهِۦٓ إِلَّ َمنرۡ أ ِ ِمۢن َبعرۡ وذلك يف قوله تعاىل: }َمن َكَفَر بِٱللَّ

ِ َولَُهمرۡ َعَذاٌب  ٗرا َفَعلَيرِۡهمرۡ َغَضٞب ّمِ��َن ٱللَّ ��رِ َصدرۡ َح بِٱلرُۡكفرۡ ن َشَ يَمٰ��ِن َوَلِٰكن مَّ ِ
بِٱلرۡ

َعِظيٞم{))(.
))( صحي�ح البخ�اري مع فت�ح الباري، البن حجر العس�قالين،0)/ 4)5، طبعة دار الفكر. ومس�ند اإلمام أمحد، )/ 

8))، طبعة امليمنية. واملنذري، الرتغيب والرتهيب، )/ 85).
))( سورة النحل، اآلية: 06).
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فف�ي ه�ذا الق�ول الكري�م دالل�ة ع�ىل أن م�ن أظه�ر كلم�ة الكف�ر م�ع اطمئن�ان قلب�ه 
باإلي�امن، ف�إن إظه�ار تل�ك الكلم�ة ال خيرج�ه عن�د اهلل م�ن امللة، فم�دار األم�ر عىل ما 
 يف القل�ب، وه�و مم�ا ال يعلمه غري اهلل س�بحانه، ويك�ون حكم البعض عىل م�ن يظهر ما 
ق�د يفي�د عكس اإليامن حكاًم بال دليل، وإقحاًما ألنفس�هم فيام ال يعلمونه وفيام ليس من 
اختصاصهم؛ ألنم ال يس�تطيعون أن خيرتقوا قلوب الناس وأن يشقوا صدورهم ليقفوا 

عىل ما وراءها. 
-وه�و  ب�ه  بالكف�ر  وج�ل-  -ع�ز  اهلل  س�مح  »مل�ا  القرطب�ي:  يق�ول  ذل�ك   ويف 
أص�ل الرشيع�ة- عند اإلك�راه، ومل يؤاخذ عليه، مح�ل عليه العلامء ف�روع الرشيعة كلها. 
ف�إذا وق�ع اإلكراه عليها مل يؤاخذ ب�ه ومل يرتتب عليه حكم، وبه جاء األثر املش�هور ع�ن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه((.
وه�ذا األث�ر وإن مل يصح س�نده فإن معناه صحي�ح باتفاق من العل�امء«))(، ولعل يف هذا 
احلكم الرشعى الصحيح ما يدفع أولئك املتسعني يف تكفري الناس واملتوثبني إلخراجهم 

من امللة إىل اخلجل من أنفسهم قبل أن خيجلوا من اهلل خالقهم وبارئهم.
 ومن السنة الرشيفة:

ما روي عن ابن عباس –ريض اهلل عنهام– ))أن عامر بن ياس قد أخذه املرشكون، وأخذوا 
أب�اه وأمه س�مية وصهيًبا وبالاًل وس�امًلا فعذبوهم، وربطت س�مية ب�ني بعريين وأدخلوا 
حرب�ة يف ُقُبله�ا، وقيل هلا: إنك أس�لمِت من أج�ل الرجال، فقتلت وقت�ل زوجها ياس، 
ومها أول قتيلني يف اإلسالم، وأما عامر فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرًها، فشكا ذلك 
إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال له: كيف جتد قلبك؟ قال: مطمئن باإليامن، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

إن عادوا فعد((. 
فق�د دل ه�ذا احلديث الرشيف عىل أن املس�لم قد يظه�ر الكفر، ويبطن اإلي�امن، وأن ما 
يظه�ره م�ن الكفر يف تل�ك احلالة وأمثاهلا ال يصلح س�بًبا للحكم بكف�ره، ويكون احلكم 

بكفره يف تلك احلالة ظلاًم بّينًا واعتداء سافًرا عىل إنسان معصوم الدم))(.

))( القرطبي: اجلامع ألحكام القرآن، )/ )8) وما بعدها، اهليئة املرصية العامة للكتاب.
))(  القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، السابق، ص 80).
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 ومن اإلمجاع:
لق�د أمج�ع فقهاء األم�ة عىل أن املس�لم إذا أظهر م�ا يدل عىل الكف�ر، وكان قلب�ه مطمئنًا 
باإليامن، فإنه ال جيوز احلكم بكفره، وال يستحل دمه أو ماله، وال يفرق بينه وبني زوجته، 

وحكى هذا اإلمجاع اإلمام القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن))(.
ومن ثم يكون تكفري املسلم حمظوًرا بالكتاب والسنة وإمجاع علامء األمة؛ وهلذا فإنه جيب 
دفع�ه م�ا أمكن، وق�د أثر عن كبار األئمة أنه إذا كان أمر املس�لم حيتم�ل اإليامن من وجه 
والكفر من تسعة وتسعني وجًها، فإنه الجيوز احلكم بتكفريه؛ ألن التكفري خمالف لألصل 
املوافق للفطرة وهو اإليامن باهلل تعاىل))(، وكام قال اإلمام الغزايل يف االقتصاد: إن اخلطأ يف 
ترك كفر ألف كافر أهون من اخلطأ يف سفك حمجمة من دم مسلم)3(، ويكون مرجع األمر 
يف تكفري املسلم أو إسالمه إىل اهلل –سبحانه- فهو الذي حيكم بني عباده يوم القيامة، وهو 

العليم بأحواهلم واخلبري بام تكنه صدورهم.

�ق 
�ب ل�ثـا لمطلــ�ب ا  ا

�ع�ق
ل��ث �ق� وحكمهما ا

ل�قك�ب  وا
ب

ل�قطر� سد ا ا م�ب

 الفـرع األول 
مفاسد التطرف والتكفير

من املفيد أن يتدبر الباحثون يف فقه مصطلحي التطرف والتكفري العالقة بينهام دون إغفال 
ملتتالي�ات تل�ك العالقة، وم�ن هذا املدخل يمك�ن القول: إن التالع�ب بالدين وحتريف 
الكلم فيه عن موضعه يبدأ بالتطرف، الذي حيول الفروع إىل أصول واألعامل إىل عقائد، 
وفيه هتمل األصول عىل حساب الفروع، وربام داسها بقدميه، وتناساها يف حياته حلساب 
االنتص�ار لفروع جانبية، أو عادات متبع�ة أو أعراف جارية، وقد يصل األمر فيه إىل حد 
اس�تغالل أدلة الترشي�ع وتطبيقها فيام ينايف مقاص�د الترشيع، ويأيت ع�ىل مبادئه بالنقض 
واهل�دم، وقد يس�تبيح املتط�رف الدم املعصوم والع�رض املصون ألوهام تق�وم يف ذهنه، 

))(  القرطبي، املرجع نفسه، ص )8).
))(  اإلمام حممد عبده، األعامل الكاملة مجع حممد عامرة، 3/ )30، دار الرشوق.

)3(  حجة اإلسالم اإلمام الغزايل، االقتصاد يف االعتقاد، ص 35)، دار الكتب العلمية.
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وتره�ات حتكم تفكريه وعقل�ه، فيفعل تلك اجلرائم النكراء املخالفة للدين وهو يظن أنه 
يقدم للدين عماًل جليال))( وفعاًل مجياًل، والدين منه ومما يفعله بعباد اهلل وخلق اهلل براء.

وق�د ي�ؤدي الغل�و والتطرف إىل اخلروج من املل�ة، كام حدث مع أهل الديانات الس�ابقة 
عندما غالوا يف اعتقادهم وتكلفوا يف مظهرهم وسلوكهم وأعامهلم، وقد وصف الرسول 
ذا اخلوي�رصة وأش�باهه بامل�روق م�ن الدين كمروق الس�هم م�ن الرمية، فهم مل يتلبس�وا 
باإلسالم ومل يستقروا عليه إال وقًتا ال يكاد يذكر، وال يبلغ سوى تلك اللحظات اخلاطفة 

التي يستغرقها مرور السهم يف ضحيته، فال يكاد يعلق فيه يشء من آثارها))(. 
وكان ذو اخلويرصة هذا رجاًل من متيم مل حيسن األدب مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وخاطبه بام ال يليق أن 
خياطب به األكارم من الناس فضاًل عن أرشف خلق اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وذلك عىل غرار ما نش�هده 
اليوم من صغار املتطرفني الذين لقنهم أكابر جمرميهم عدم احرتام الكبري، وإساءة األدب 
مع الوالدين واملربني، رأى ذو اخلويرصة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوًما وهو يوزع األعطيات عىل 
الن�اس، فق�ال: لقد رأيت ما فعلت الي�وم، وأنت مل تعدل بني الن�اس يف العطية، فقال له 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: ))وحي�ك! فمن يع�دل إذا أنا مل أعدل؟!(( وأراد عمر ب�ن اخلطاب أن يعاقبه بام 
يستحقه من عقاب املتطاولني عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فنهاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال لعمر بن اخلطاب: 
))دع�ه، فإنه س�يكون ل�ه أتباع يش�ايعونه يتعمق�ون يف الدين حتى حتق�رون صالتكم مع 

صالهتم، وصيامكم إىل صيامهم، يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية(()3(.
وق�د يؤدي التطرف إىل الظل�م البني واإلهدار الفاضح للحق�وق األخرى، وهي واجبة 
األداء كمن يشدد عىل نفسه يف الطاعة، فيشق عليها، ويظلم أهله وولده، وحيملهم ما ال 
يطيقون، وقد يرفض الرخصة يف حال اس�تحكام املش�قة ظلاًم لنفسه وجلًدا لذاته، مع أن 
الرخص�ة صدق�ة تصدق اهلل هبا عىل عباده، وال جيوز أن يرف�ض العبد صدقة ربه وفضله 

وإحسانه عليه.

))( يف هذا املعنى: د. عبد احلي عزب، السابق، ص 3))، وما ذكره من أسباب الغلو والتطرف. 
))( يف هذا املعنى: د. إبراهيم اهلدهد، السابق، ص 35).

)3( واحلديث مروي بنصه وسنده عند اإلمام أمحد ع�ن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، مسند اإلمام أمحد، 
رقم 7038.
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التطرف والتكفري ثم القتل والتدمري:
وإذا كان التط�رف ي�ؤدي إىل تلك املفاس�د فإنه يق�ود املتطرف باملنط�ق األعمى لتفكريه 
يف تكف�ري الن�اس؛ ألنم ال يعتق�دون ما يعتقده من ذلك اخلبال ال�ذي حرف به كالم اهلل 
عن موضعه ورضب الدين ببعضه، واس�تغل أدلته للوصول إىل ما يغضب اهلل ورس�وله، 
وإىل ما ينايف الدين ذاته، وهلذا كان التكفري نتيجة منطقية بليدة تنس�جم مع هذا التسلسل 
الفك�ري البلي�د، وبعد التكفري جت�يء املتوالية األخرية وهي القتل بس�بب الكفر املوهوم 
واس�تحالل الدماء واألعراض، وما يتبع ذلك من كبيات املفاس�د التي ُنكب هبا الناس 
من جراء هذا الفكر اإلجرامي املنحرف الذي ينطلق حتت مظلة الدين، والدين منه وممن 

يفعلونه براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب.
وهلذه املتواليات التي يس�لم بعضها بعًضا يف تلك املفاس�د الش�نيعة كانت قضية التكفري 
من القضايا التي ال يملكها أحد وال هيئة وال مجاعة وال تنظيم، بل كانت تسميته رشعية 
بحتة، وهلا من الضوابط وتوافر الرشوط وانتفاء املوانع ما حيرصها يف أضيق الدوائر، ولو 
ق�ام بع�د ذلك مقتض للعقوبة فإن الش�بهة تأيت لدرئها ومنعها، ثم ه�ي منوطة بالقضاء، 
وبأويل األمر، ومن يسارع إليها من غريهم يكون جاهاًل بام أنزله اهلل ومتعدًيا عىل حدود 

اهلل وخارًجا عىل نظام املجتمع وأمنه))(.
ويمكن إمجال مفاسد التطرف والتكفري فيام يىل:

أواًل: أن�ه ي�أيت عىل مص�ادر األح�كام الرشعية بالتش�ويه والتحريف والتفس�ري املناقض 
لله�دف الذي من أجل�ه نزلت تلك املصادر، ويوجد هلا جمااًل للتطبيق ال ينس�جم معها، 
وقد يصل األمر إىل حد االس�تدالل باآليات التي حترم القتل عىل القتل، وال يقف األمر 
عند ذلك، بل يئول إىل التطبيق املتسع لتلك التفس�ريات اخلاطئة ويقوم املتطرف بالقتل 

فعاًل.
ومم�ا يدل عىل ذل�ك أن فكرة التكفري الت�ي انفلقت من الفكر املتط�رف والفهم املنحرف 
للدي�ن ال تق�وم إال ع�ىل أوهام ترس�خت يف ذهن القائل�ني هبا دون أن يوج�د هلا ظل يف 

))( يف ه�ذا املعن�ى: د. أمح�د الطي�ب، خطورة التكف�ري، ص 77، ضمن أعامل مؤمت�ر األزهر العامل�ي ملواجهة اإلرهاب 
التطرف.
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الواق�ع، وقد يصل األم�ر إىل حد تكفري املجتمع كله واحلكم بخروج�ه من امللة بناء عىل 
سبب ال يمكن تصوره وال يصلح سنًدا هلذه األحكام الفاسدة، مثل عدم احلكم بام أنزل 
اهلل، أو ك�ام كان يقال: اإلس�الم هو احلل، مع أن ما أنزل�ه اهلل متعدد الدالالت، وموضع 
خ�الف بني العلامء والقامات، واألم�ر إذا احتمل اخلالف فإنه يف جمال العقاب يصار فيه 
إىل ما يدفع العقوبة ال إىل ما جيلبها، وذلك استناًدا إىل األصل الرشعي املقرر وهو: براءة 
ذمة اخللق من ارتكاب اجلرائم، وهذا األصل ثابت بيقني، فال يعدل عنه إال بدليل أقوى 
منه، وال يكفي أن يكون مناظًرا له؛ ألن الدليلني إذا تس�اويا فسيكون الرجحان ملا يوافق 

األصل الثابت منهام.
ثانًي�ا: أن�ه خيالف ما أنزله اهلل -س�بحانه- يف كتابه الكريم، ويف س�نة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، وخمالفة ما 
أنزل�ه اهلل -تع�اىل- يف كتابه الكريم وس�نة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص أمر حمرم ال جيوز الت�ورط فيه أو حتى 
ِمَنٍة إَِذا قََ�  ِم��ٖن َوَل ُمؤرۡ جم�رد االقرتاب من�ه، ويف ذلك يقول اهلل تعاىل: }َوَما َكَن لُِمؤرۡ
{))(، وقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: ))لقد تركت  رِهِمرۡ مرۡ

َ
َِيَةُ ِم��نرۡ أ ن يَُكوَن لَُهُم ٱلرۡ

َ
��ًرا أ مرۡ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُس��وُلُ ٱللَّ

فيك�م م�ا إن متس�كتم به فلن تضلوا بع�دي أبًدا كت�اب اهلل وس�نتي(())(، والعمل إذا جاء 
خمالًفا ملا س�نه اهلل ورس�وله فإنه يمثل نوًعا من الش�قاق للرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص وانتهاج سبيل غري 
س�بيل املؤمنني، وهو ما يدخل حتت الوعيد الوارد يف قوله تعاىل: }َوَمن يَُشاقِِق ٱلرَُّسوَل 
لِهِۦ َجَهنََّمۖ  ٰ َونُصرۡ ِۦ َما تََولَّ ِمننَِي نَُوّلِ رُۡمؤرۡ َ َس��بِيِل ٱل رُۡهَدٰى َوَيتَّبِعرۡ َغيرۡ َ َلُ ٱل ِد َما تَبنَيَّ ِم��ۢن َبعرۡ

وََسآَءترۡ َمِصًيا{)3(.
ثالًث�ا: أن التط�رف والتكف�ري خيضعان دين اهلل يف تفس�ري أدلته وتطبيقها ع�ىل واقع احلياة 
وس�لوك الن�اس هل�وى أولئك املتطرف�ني الذين ال يس�لكون يف تعاملهم م�ع تلك األدلة 
س�لوًكا ع�اداًل وموضوعيًّ�ا وحماي�ًدا، ولكنه�م خيضع�ون األدل�ة هلوى نفوس�هم، ومن 
الواج�ب أن يك�ون هوى النفوس تبًعا لتوج�ه رشع اهلل، وال جيوز أن يكون رشع اهلل تبًعا 
هل�وى نف�وس من يتعاملون مع أدلته، وذلك مصداًقا مل�ا رواه أبو هريرة أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))ال 

))( األحزاب، اآلية: 36. 
))(  رواه احلاك�م ع�ن أيب هري�رة من حديث ابن عباس يف حجة الوداع، املس�تدرك، )/ 93، طبعة دار الكتب العلمية، 

بريوت.
)3(  سورة النساء، اآلية: 5)).
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يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبًعا ملا جئت به(())(.
رابًع�ا: أن التط�رف والتكف�ري يؤدي�ان إىل هتديد األم�ن وتبديد الدخل، وه�و ما يعرض 
الناس للفقر والعوز، ويعجزهم عن الوفاء بالتزاماهتم الرشعية التي ال يستطيعون القيام 
هب�ا يف ظل اخل�وف والتهديد بالقتل والتفجري، والتزاماهت�م املالية التي فرضها اهلل عليهم 
كال�زكاة والصدق�ات والوقف والنذر، وما إىل ذلك من الفرائض التي تس�توجب إنفاق 
امل�ال أو تتطلب وجوده كاحلج والعمرة والزواج والعلم والصحة وغريها، ومن املعلوم 
أن العج�ز االقتص�ادي يؤدي إىل حتك�م الدول املعادية للمس�لمني يف مصائرهم وتوجيه 
سياستهم لتدور يف ركاهبا، والتسبيح بحمدها، كام أن الفقر يسهل عىل تلك الدول رشاء 
ذم�م بعض ذوي النفوس الضعيفة والعقيدة اهلش�ة ليحدثوا الفرقة يف بالدهم، ويش�قوا 
ص�ف أمته�م، وليكونوا طالئ�ع لتخريب أوطان�م، وتقديمها –نظري ثم�ن بخس– ملن 
يري�دون متزيقه�ا، واالس�تيالء عىل خرياهت�ا، ومن ثم يب�دو أن خماطر التط�رف والتكفري 

كبرية، وأن مفاسدمها عظيمة تقتيض املواجهة، وتستوجب العالج.
 الفــرع الثـانــي 

حكـم التطـرف والتكفـير وأدلتـه
من يس�تقرئ مفاس�د التطرف والتكفري، وما تؤدي إليه تلك املفاس�د من إهالك احلرث 
والنسل والبالد والعباد، ال يعرتيه أدنى تردد يف أنه حمرم يعاقب فاعله ويثاب تاركه، فإن 
اهلل ال حيب الفس�اد، ويبغض املفسدين وال حيبهم، ووسائل الفساد وأدواته وطرائقه عىل 

منواله يف احلرمة، وذلك إعاماًل للمبدأ الفقهي القايض: بأن للوسائل حكم املقاصد.
أدلة حتريم التطرف والتكفري:

وق�د قام�ت األدلة عىل حرمة التط�رف والتكفري م�ن كتاب اهلل –تعاىل- وس�نة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص 
وذلك كام ييل:

))( ق�ال الن�ووي يف األربعني النووية: حديث حس�ن صحيح، )/ 79، طبعة اجلامعة اإلس�المية باملدينة املنورة الطبعة 
الثالث�ة، وق�ال احلاف�ظ ابن حجر: رجال�ه ثقات، راجع: أنيس الس�اري يف تريج وحتقيق فتح الب�اري، 9/ )654، رقم 

4584، طبعة مؤسسة السامحة، بريوت - لبنان.
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 من الكتاب الكريم:
َوآَء  هرۡ

َ
َّقِ َوَل تَتَّبُِعٓواْ أ َ ٱلرۡ لُواْ ِف دِينُِكمرۡ َغيرۡ َل ٱلرِۡكَتِٰب َل َتغرۡ هرۡ

َ
أ ق�ول اهلل تع�اىل: }قُلرۡ َيٰٓ

بِيِل{))(. َضلُّواْ َكثِٗيا َوَضلُّواْ َعن َسَوآءِ ٱلسَّ
َ
ٖم قَدرۡ َضلُّواْ ِمن َقبرُۡل َوأ قَورۡ

ووجه الداللة يف هذا القول الكريم عىل املطلوب:
أن اهلل تع�اىل ق�د نى أه�ل الكتاب عن الغلو يف دينهم، ووصف ه�ذا الغلو يف الدين بأنه 
باط�ل وغ�ري حق، ثم بني مورد البطالن يف هذا الغلو وأنه نابع من اتباع الذين أضلوا من 

قبل، وكان ضالهلم كبرًيا وبعيًدا عن طريق احلق والصواب))(.
وقد يقال: إن اآلية قد نزلت حلظر الغلو يف رشع من قبلنا، وهو ليس رشًعا لنا، فال يلزمنا 

العمل بموجبها، فإن ذلك يمكن أن جياب عليه بأمرين:
أوهل�ام: أن رشع م�ن قبلنا رشع لنا ما مل يرد دليل ناس�خ، ومل يرد يف رشعنا ما خيالف رشع 
الس�ابقني، ب�ل العمل عندنا ع�ىل وفقه بدليل ما ورد بش�أن حظر التط�رف والتكفري من 
األدلة الرشعية التي تبني بوضوح أنام حمرمان يف رشع اهلل، ومن ثم يكون ما تضمنته هذه 

اآلية الكريمة من حظر التطرف والغلو يف رشع السابقني ملزًما لنا)3(.
ثانيه�ام: أن حكاي�ة الق�رآن الكريم عن األمم الس�ابقة متثل خًبا بمعن�ى الطلب؛ وذلك 
برَۡصٰرِ{)4(. أي خذوا الع�بة مما نزل بحق 

َ ْوِل ٱلرۡ
ُ
واْ َيٰٓ��أ َتِبُ إع�اماًل لقوله تع�اىل: }فَٱعرۡ

األم�م الس�ابقة حتى ال يصيبكم م�ا أصاهبم من غلو وتكفري ال تفى نتائجه الس�يئة عىل 
األفراد واملجتمعات.

ولو مل تأخذوا بام رشع هلم لتاليف ذلك لوقعتم يف هذا اخلطر املاحق وتندمون، ووقتها لن 
ينفع الندم، ولن جيدي اللوم.

ٰى  َ َٗة َوبُشرۡ ءٖ َوُهٗدى َورَحرۡ ِ َشرۡ
َا َعلَيرَۡك ٱلرِۡكَتَٰب تِبرَۡيٰٗنا ّلُِكّ نلرۡ )ب( وقول اهلل تعاىل: }َونَزَّ

لِِمنَي{)5(. لِلرُۡمسرۡ
))( سورة املائدة، اآلية: 77.

))( يف هذا املعنى: تفسري البيضاوي، )/ 39)، دار إحياء الرتاث العريب – بريوت، والقرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، 
6/ )5)، طبعة دار الكتب املرصية.

)3( القرطبي، السابق، 6/ )).
)4( سورة احلرش، اآلية: ).

)5( سورة النحل، اآلية: 89.
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ووجه الداللة يف هذا القول الكريم:
أن اهلل تع�اىل قد أن�زل كتابه للعاملني، وجعله تبياًنا لكل يشء من القصد يف العبادة والبعد 
ع�ن التط�رف والغلو، وأنه قد جعله هدى ورمحة وبرشى للمس�لمني ب�ام ال جيعل للغلو 
والتط�رف مكاًن�ا فيه ملنافاهتام لرمحة اهلل بعباده، وملا س�اقه هلم من البرشى يف التزام هديه، 
وال ش�ك أن التطرف والتكفري مناف لذلك املقصد األس�مى من إن�زال القرآن الكريم، 
فيك�ون خمالًف�ا ملنهج�ه، وإذا ما خالف املس�لك منهج الق�رآن الكريم فإنه يك�ون حمرًما، 
والغل�و يف الدين زيادة عىل مطلوب الش�ارع؛ وهلذا كانت الزي�ادة يف الدين كالنقص فيه 
فتك�ون حراًم�ا، وألن التعبد هلل ال يكون باالبتداع وإنام يك�ون باالتباع، والتطرف مناٍف 

لكامل الدين وإحكامه فيكون حراًما.
َملُوَن  ْۚ إِنَُّهۥ بَِما َتعرۡ ا َغورۡ ِمررَۡت َوَمن تَاَب َمَعَك َوَل َتطرۡ

ُ
َتقِمرۡ َكَمآ أ )ج( وقول اهلل تعاىل: }فَٱسرۡ

ٰلُِموَن{))(. ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
بَِصيٞ{))(، وقول اهلل تعاىل: }َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ٱللَِّ فَأ

ووجه الداللة يف هذين القولني الكريمني:
أن اهلل تع�اىل ق�د أمر باالس�تقامة عىل ما رشع�ه دون زيادة أو نقص�ان، والتطرف خمالف 
لالستقامة التي رشعها اهلل -عز وجل- فيكون حراًما، كام دل القول الثاين عىل أن تعدي 
ح�دود اهلل ظل�م، والتطرف والتكفري فيه تع�د حلدود اهلل وهو ظلم ب�ني، والظلم حرام، 

فيكون التطرف حراًما.
ٗة وََسٗطا{)3(. مَّ

ُ
)د( وقول اهلل تعاىل: }َوَكَذٰلَِك َجَعلرَۡنُٰكمرۡ أ

ووجه الداللة يف هذا القول الكريم:
أن اهلل تعاىل قد أخب يف هذه اآلية الكريمة بأنه جعل أمة اإلس�الم وس�ًطا، أي ال تطرف 
فيه�ا وال تش�دد، والتط�رف مناٍف للتوس�ط ال�ذي أخب اهلل عن�ه فيكون حراًم�ا، واآلية 
خ�ب بمعنى الطلب كأنا تقول: كونوا أمة وس�ًطا، فيكون التوس�ط واالعتدال واجبني، 
والتط�رف والتش�دد مناٍف هلذا الواج�ب ومانع له فيكون حراًم�ا؛ ألن ما يدفع الواجب 

حرام.
))(  سورة هود، اآلية: ))).

))(  سورة البقرة، اآلية: 9)).

)3(  سورة البقرة، اآلية: 43).
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واألدلة يف هذا املعنى كثرية؛ ألنا تتعلق بمبدأ من مبادئ الدين وسمة أساسية من سامته.
 ومن السنة الرشيفة:

)أ( م�ا روي عن ابن مس�عود أنه ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: ))هلك املتنطعون(())( قاهل�ا ثالًثا، واملتنطعون 
ه�م املتش�ددون الذين يتطرفون يف فه�م الدين وينحرفون يف تطبي�ق أحكامه، وقد أخب 
الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص أن تنطعهم س�يورثهم اهلالك، وما يورث اهلالك حيرم فعله، فيكون التنطع 

والتطرف والتشدد حراًما.
)ب( وب�ام رواه البخ�اري أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال ملع�اذ بن جب�ل ملا بعثه مع أيب موس�ى 

األشعري إىل اليمن ليدعو أهلها إىل اإلسالم: ))يسا وال تعسا، وبرشا وال تنفرا(())(.
فقد أمر بالتبش�ري ونى عن التنفري، فيكون التيس�ري واجًبا والتعسري حراًما؛ ألنه مناقض 
له، كام يكون التبش�ري واجًبا والتنفري حراًما ألنه مناقض له، والتطرف والتكفري مضادان 

للتيسري والتبشري فيكونان حراًما.
)ج( وبام رواه أبو داود يف سننه أن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه- كان يقول: »ال تشددوا 

عىل أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوًما شددوا عىل أنفسهم فشدد اهلل عليهم«)3(.
ووجه الداللة يف هذا األثر: 

أن�ه ق�د ن�ى عن التش�دد عىل النف�س، وج�اء ذلك النه�ي مقروًن�ا بالوعيد ع�ىل خمالفته 
بالتش�ديد من اهلل تعاىل، واجتامع النهي مع الوعيد يدل عىل شدة التحريم، والتطرف من 
ًدا عليه، كام جاء يف هذا السياق املوافق يف معناه ملا نطقت  ِقَبل التشديد فيكون حراًما ُمَتوعَّ

به األدلة الصحيحة يف الكتاب والسنة.
)د( وب�ام رواه البخ�اري ومس�لم ع�ن أنس -ريض اهلل عن�ه- ))أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رأى ش�يًخا 
يادى بني ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن حيج ماشًيا، قال: إن اهلل عن تعذيب هذا 

نفسه لغني، وأمره أن يركب(()4(.
ووجه الداللة يف هذا احلديث:

أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ق�د بني أن اهلل يف غنى عن تعذيب الناس ألنفس�هم حتى ولو كان ذلك من 
))(  صحيح مسلم: حديث رقم 670).
))(  صحيح البخاري: حديث رقم: 39.

)3(  سنن أيب داود: رقم: 4904.
)4(  صحيح البخاري: 43، وصحيح مسلم: )64).
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أجل عبادهتم له، فمن يش�دد عىل نفس�ه ويتطرف يف فهم الدين يكون بعيًدا عن رضا اهلل 
وهدي رشعه.

)ه�( وبام رواه النس�ائي بس�نده عن ابن عباس –ريض اهلل عنهام– أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
))إياكم والغلو، فإنام هلك من كان قبلكم بالغلو يف الدين(())(.

)و( وبام روي أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))أيام رجل قال ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها(())(.
ووجه الداللة يف هذا احلديث:

أن�ه ق�د ن�ى عن تكفري الن�اس، وأن من يكف�ر صاحبه أو أخاه س�ريتد إليه ه�ذا التكفري 
ويك�ون وصًف�ا حلاله هو، ولي�س وصًفا حلال من يتهم�ه بالكفر، وال جيوز لإلنس�ان أن 

يصف نفسه بالكفر، وإال كان مرتكًبا ألمر حمرم.
وم�ن ه�ذه األدلة وغريها يبدو واضًح�ا حتريم التطرف والتكفري بالق�در الذي يدفع من 
عنده أدنى ذرة من ضمري أو احرتام لإلسالم أن يكف عن ذلك املسلك املشني وأن يبتعد 

عنه.

))(  سنن النسائي، 5/ 68).
))(  سبق تريج احلديث، ص 9. وراجع الرتغيب والرتهيب للمنذري، 5/ 85)، مرجع سابق.
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 املبحــث الثـانــي 
مالمح اجلهود اإلفتائية ملواجهة التطرف والتكفري

م�ن امله�م أن نش�ري يف مبتدأ ذل�ك املبح�ث إىل أن تقديم تعري�ف الفت�وى تفصياًل ليس 
م�ن مقاص�ده، ب�ل ليس م�ن مقصود البحث كل�ه، وهلذا يكف�ي أن نش�ري يف تعريفها إىل 
م�ا خيص موضوع�ه، وهو اجله�ود املبذولة يف جمال اإلفت�اء ملواجهة التط�رف والتكفري، 
 ويف ه�ذا اإلط�ار ف�إن حقيقة اإلفت�اء تتمث�ل يف اإلعالم الص�ادر من فقيه خب�ري بأحكام 
اهلل -ع�ز وج�ل- عامل بأدلة تلك األح�كام يف أمر من األمور املس�ئول عن حكمها، وقد 
عرفها بعض األصوليني بأنا: اإلخبار بحكم رشعي يف مس�ألة من املسائل من غري إلزام 
للعم�ل هب�ا))(، بل يكون للمس�تفتي أن يعمل هب�ا اختياًرا من غري إل�زام بقوة، وهي هبذا 
تتل�ف ع�ن حكم القايض حي�ث يتضمن إخب�اًرا بحكم رشعي ملزم قض�اًء وينفذ عىل 
املحكوم عليه إجباًرا إن مل يقم بتنفيذه اختياًرا، والفتوى هي اإلخبار بحكم اهلل الواجب 
االتباع، إال أن إخبار القضاء ملزم بقوة السلطان وتنفيذه، أما الفتوى فهي جمرد إخبار ال 

سلطان للدولة عىل تنفيذه))(.
ويف بيان من له حق اإلفتاء يقول اإلمام ابن حزم: اإلفتاء ال جيوز إال من عامل بالدين علاًم 
صحيًح�ا ال ينق�ص منه دليل واحد أو تعرتيه أدنى ش�بهة يف اس�تقامة ترجيه للحكم من 
أدلت�ه، ف�إن غاب عنه حديث أو دليل ال جيوز له أن يفتي حتى حيصل علمه بام غاب عنه، 
وال جي�وز له أن يتسع يف إصدار فتواه حتس�ًبا إلعجاب الناس وتوفه من أن يقولوا: إنه 
غ�ري عارف باحلكم الصحيح، ف�إن رضا اهلل أعظم من رضا الن�اس، وال جيوز للفقيه أن 

حيصل رضا الناس عىل حساب رضا اهلل سبحانه)3(.
أدب املفتي:

ث�م يقول: وم�ن ال يعلم األحكام عىل الصفة املذكورة، لكنه إنام أخذ املس�ائل س�امًعا أو 

))(  رسائل ابن عابدين: )/ 0). وهتذيب الفروق للقرايف، 4/ 4)). الفرق بني قاعدة الفتوى وقاعدة احلكم.
))(  اب�ن عابدي�ن، املرجع نفس�ه. والقرايف، املرجع نفس�ه. وابن ح�زم، اإلحكام يف أصول األح�كام، 5/ 690، مطبعة 

العاصمة.
)3(  املرجع نفسه.
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تقليًدا من غريه، فإنه ال حيل له أن يفتي، وال حيل ملس�لم أن يس�تفتيه، وال حيل له أن يفتي 
بني اثنني، وال حيل لإلمام أن يوليه قضاًء وال حكاًم أصاًل، فال يوجد ُمْفٍت يف الديانة، ويف 

الطب أبًدا إال أحد ثالثة أناس: 
إم�ا عامل فيفتي بام بلغه م�ن النصوص بعد البحث والتقيص كام يلزمه، فهذا مأجور أخطأ 

أو أصاب وواجب عليه أن يفتي بام علم. 
وإما فاسق يفتي بام يتفق له توساًل لرئاسة أو لكسب مال، وهو يفتي بغري حق. 

وإم�ا جاه�ل ضعيف العق�ل يفتي بغري يقني علم، وهو يظن أن�ه مصيب، ومل يبحث حق 
البحث، ولو كان عاقاًل لعرف أنه جاهل، فال يتعرض ملا ال حيسن))(.

وم�ن رشوط املفت�ي أن يك�ون مع العلم الوفري ورًعا يف تقواه مش�فًقا ع�ىل دينه، صلًبا يف 
احلق. 

وبع�د ه�ذا التقديم الواجب يمكن ترس�يم مالم�ح اجلهود اإلفتائي�ة يف مقاومة التطرف 
والتكفري من خالل رصدها يف مرحلتني:

أوالمها: فرتة العهد النبوي املبارك وما تاله من القرون األوىل.
ثانيهام: الفرتة املعارصة وما واكبها من تنامي التطرف واإلرهاب.

وس�وف نخص�ص لرصد اجله�ود اإلفتائية املناوئ�ة للتطرف والتكف�ري يف كل من هاتني 
املرحلتني مطلًبا.

ول 
ل�أ لمطلــ�ب ا  ا

�ب  رها ل�أ  وا
ب

ل�قطر� ه�ق ا حب �ق�ق لموا
�أ �قا

ب
� ل�أ هو� ا لحب  ا

� ر�ك وما �قلا ا لم�ب �بوىق ا
ل�ب لعهد ا � ا

ب
�

يب�دو أن الغل�و يف الدين وجلد الذات طِْلَبًة للقيام بأحكامه وظنًّا أن ذلك من باب التعبد 
الصحيح أمر قديم موجود يف بدايات اإلسالم، بل ويف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهلذا بادر النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
إىل بيان ما يف ذلك املسلك اخلارج عن هدي الدين والبعيد عن أحكامه؛ تدارًكا ملا يرتتب 
علي�ه من املفاس�د الدينية والدنيوية الت�ي تناقض منهج الدين وتن�ايف أحكامه، وقد جاء 

))(  املرجع نفسه، ص 693 وما بعدها.
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ذلك البيان واضًحا يف رفض هذا املسلك وبيان ما يعد من باب الغلو يف الدين وال يتفق 
م�ع صحيح رشع اهلل، وقد جتىل ذلك املوقف النبوي الواضح يف مواقف كثرية تؤكد هذا 

املعنى وتدل عليه، ومن تلك املواقف ما ييل:
أواًل: يف السنة النبوية الرشيفة:

))( م�ا رواه البخ�اري ومس�لم عن أن�س بن مال�ك -ريض اهلل عنه- ق�ال: ))جاء ثالثة 
رهط إىل بيوت أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص يس�ألون عن عبادته ملسو هيلع هللا ىلص فلام أخبوا عنها كأنم تقاّلوها، 
فقالوا: وأين نحن من النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال أحدهم: أما 
أنا فأصيل الليل أبًدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر: وأنا أعتزل النساء، 
فال أتزوج أبًدا، فجاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إليهم، وقال هلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واهلل 
إين ألخش�اكم هلل وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصيل وأرقد، وأتزوج النس�اء، فمن 

رغب عن سنتي فليس مني(())(.
ووجه الداللة يف هذا احلديث:

)أ( أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ق�د ب�ني حك�م الغلو الذي ظهر يف س�لوك الرهط الثالث�ة، وأنه خمالف 
لسنته ملسو هيلع هللا ىلص ومن خيالف سنته عليه السالم ال يكون ملتزًما برشعه.

)ب( أن الغلو والتطرف ليس من دين اهلل، يدل عىل ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))من رغب عن سنتي 
فليس مني((، كام أن الرغبة عن دين اهلل س�فه وضالل ال جيوز التورط فيه؛ ألنه ال يرغب 

عن دين اهلل احلق إال من سفه نفسه.
)ج( أن الغل�و والتط�رف زي�ادة يف الدين وتأليف عليه، والزي�ادة يف الدين كالنقص فيه؛ 
ألن اهلل ق�د أحك�م دين�ه، وحدد ما طلبه في�ه من غري زيادة أو نقصان، ف�ال جيوز تغيري ما 

رشعه اهلل يف دينه.
))( وم�ا رواه البخ�اري عن أنس بن مالك -ريض اهلل عن�ه- قال: ))دخل النبي - ملسو هيلع هللا ىلص– 
فإذا حبل ممدود بني الس�اريتني، فقال: ما هذا احلبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فرتت 

تعلقت به، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ال، حّلوه ليصلِّ أحدكم نشاطه، فإذا فرت فليقعد(())(.
))(  صحيح البخاري، 5063. صحيح مس�لم، )40). والنووي، رياض الصاحلني رقم 47) – حتقيق األلباين، طبعة 

املكتب اإلسالمي.
))(  صحيح البخاري: رقم 50)).
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ووجه الداللة يف هذا احلديث الرشيف:
أن في�ه داللة واضحة عىل نبذ الغلو يف الدي�ن وإبطاله، وإزالة أدواته، وهذا دليل عىل أنه 
ليس من الدين، وأنه جيب التخلص منه كام تلص النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أسبابه حني طلب إزالة 

احلبل املعلق بني الساريتني.
)3( وما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهام- قال: كان رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف س�فر فرأى رجاًل قد اجتمع الن�اس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: 

رجل صائم، فقال عليه السالم: ليس من الب الصيام يف السفر(())(.
ووجه الداللة يف هذا احلديث:

أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ق�د بني أن ترك ما رخص اهلل به وخفف ع�ىل عباده فيه خمالف ملنهج اهلل عز 
ا غري مرشوع؛ وهلذا وصفه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأنه ليس  وجل، وهو يمثل تش�دًدا مرفوًضا، وغلوًّ

من الب.
)4( وم�ن ذل�ك م�ا رواه البخاري ع�ن أنس -ريض اهلل عن�ه- قال: ))واص�ل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
الصوم آخر الش�هر، وواصل مثله أناس من الناس، فبلغ ذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: لو مد يب 
الش�هر لواصلت وصااًل يدع املتعمقني تعمقهم، إين لست مثلكم، إين أظل يطعمني ريب 

ويسقيني(())(.
ووجه الداللة يف هذا احلديث:

أن�ه ق�د دل عىل ما دل�ت عليه األحاديث الس�ابقة وغريها من نبذ الغل�و والتطرف وأنام 
ليس�ا من دين اهلل، وأن�ه ال جيوز جماراة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيام اختص به م�ن العبادات الزائدة، أو 

التكليفات اخلاصة به.
ثانًيا: من آثار عمر بن اخلطاب يف مواجهة التطرف والغلو:

م�ن املعلوم أن عمر ب�ن اخلطاب -ريض اهلل عنه- كان حيب االعت�دال واحلق، وال يقبل 
اخل�روج عن حدود الوس�طية التي ن�زل هبا الدين حتى ولو كان ذل�ك اخلروج مبالغة يف 
الطاعة، وموقفه من العدد الذي اجتمع يف مس�جد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يريدون أن ينقطعوا للعبادة 

))(  املرجع نفسه – رقم 946) صحيح مسلم رقم 5))).
))(  صحي�ح البخ�اري، رق�م )4)7. وراجع يف إيراد تلك األدلة ووجوه الداللة فيه�ا عىل نبذ التطرف واملغاالة بحث 

الدكتور إبراهيم اهلدهد، السابق، ص 30)، وما بعدها.
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مع�روف حي�ث أنكر عليهم ذل�ك، وقال هلم: عليك�م بالعمل فإن طلب ال�رزق عبادة، 
وه�و ص�ادق ألنا عب�ادة يعود نفعها ع�ىل العامل وم�ن يعوهلم وعىل املجتم�ع كله، وملا 
رآهم يف املس�جد ويف غري وقت صالة مفروضة يرفعون أيديم إىل الس�امء طالبني الرزق 
وتاركني الس�عي قال هلم: إن الس�امء ال متطر ذهبا وال فضة، ولكن الرزق يلتمس بس�ببه 
وه�و الس�عي يف مناكب األرض، وبذل اجلهد والطاقة يف العم�ل النافع الذي يدره، وإن 
يف سرية األنبياء الذين امتهنوا أعاماًل يدوية يبتغون هبا الرزق ما يدل عىل ذلك، ويفيد أنه 

عمل جميد.
ر رجاًل رآه ينقطع للعبادة يف املس�جد حتى أعياه القيام والسهر، فلام سأل  وقد هم أن يعزِّ
عم�ن ينفق عليه قيل له: أخوه ينفق عليه، فق�ال: أخوه خري منه، وقد حكى ابن اجلوزي 
يف س�رية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب كثرًيا م�ن املناقب التي تدل عىل منهجه يف التنفري 

من الغلو والنهي عن التطرف والتكفري، ومن ذلك:
))( م�ا روي عن عمرو بن ميمون عن أبي�ه قال: جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب -ريض 
اهلل عن�ه- فقال: يا أمري املؤمن�ني، إنا ملا فتحنا املدائن أصبت كتاًبا فيه كالم معجب جيلب 
اجل�ن ويرصف�ه ويصنع ما ال يقدر أحد عىل صنعه، فقال ل�ه: أمن كتاب اهلل هذا الكالم؟ 
رُۡمبنِِي ١  ق�ال ال، فدع�ا بالدرة وجع�ل يربه هبا، ويقرأ: }الٓرۚ تِلرَۡك َءاَيٰ��ُت ٱلرِۡكَتِٰب ٱل
َس��َن ٱلرَۡقَصِص بَِمآ  حرۡ

َ
قِلُوَن ٢ َنرُۡن َنُقصُّ َعلَيرَۡك أ ا لََّعلَُّكمرۡ َتعرۡ َٰءنًا َعَربِّيٗ نَزلرَۡنُٰه قُررۡ

َ
إِنَّ��آ أ

ورَۡحيرَۡنآ إَِلرَۡك َهَٰذا ٱلرُۡقررَۡءاَن ِإَون ُكنَت ِمن َقبرۡلِهِۦ لَِمَن ٱلرَۡغٰفِلنَِي{))(، ثم قال: إنام أهلك 
َ
أ

من كان قبلكم أنم أقبلوا عىل كتب علامئهم وأساقفتهم، وتركوا التوراة واإلنجيل حتى 
درس�ا، وذه�ب ما فيهام من العلم))(، وهو هبذا يغلق باب ب�اب الغلو يف األفكار الفارغة 

التي تلهي عن العلم النافع، وترب العقل.
))( وبام روي عن الزهري أن عمر بن اخلطاب جلد صبيًغا التميمي حينام راح يسأله عن 
معنى حروف يف القرآن بعينها، وذلك حني رأى أنه يثري الش�بهات بتلك األسئلة التي ال 

تفيد يف العمل، وتدخل يف باب العلم الذي ال ينفع واجلهل الذي ال ير)3(.
))(  سورة يوسف، اآليات: ) - 3.

))(  ابن اجلوزي، سرية ومناقب عمر بن اخلطاب، ص 70)، الطبعة الثانية، سنة )00).
)3(  املرجع نفسه، ص )7).
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)3( وعن احلسن أن عمران بن احلصني أراد احلج فأحرم من البرصة، وقدم عىل عمر بن 
اخلطاب قبل أن يتوجه إىل البلد احلرام، فأغلظ له عمر القول وناه عن ذلك، حيث رأى 
ا يف العبادة، وقال له: أتريد أن يتحدث الناس أن رجاًل من أصحاب حممد أحرم  فيه غلوًّ

من تلك املسافة البعيدة))(.
)4( وعن حممد بن س�ريين: أن عمر كان إذا س�مع صوت دف أو طبل، فقالوا: عرس أو 
ختان س�كت، وعن أس�امة بن زيد عن أبيه عن جده، قال: خرجنا مع عمر بن اخلطاب 
للحج، فس�مع رج�اًل يغني، فقيل: يا أمري املؤمنني، إن هذا يغن�ي وهو حمرم، فقال عمر: 

دعوه، فإن الغناء زاد الراكب))(.
)5( وقد روى أبو هريرة أنه ملا روى عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه طلب منه أن يبرش باجلنة من 
ق�ال: ال إل�ه إال اهلل مس�تيقنًا هبا قلبه، وكان أول من قابله عمر بن اخلطاب فلام س�مع منه 
ذلك لطمه بقوة، فعاد أبو هريرة مع عمر بن اخلطاب إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليش�كوه له، فلام س�أل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عمر عن س�بب لطمه أليب هريرة وهو صادق فيام أخب به عنه، قال: يا رس�ول 
اهلل، إنى خشيت أن يتكل الناس عليها فتقعدهم عن العمل فدعهم يعملون وال يتكلون 
عىل غري العمل الذي جعله اهلل سببا للوصول إىل املراد، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))صدقت دعهم 

يعملون((، وصدق موقف عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.
ثالًثا: من آثار اإلمام أيب حنيفة:

وق�د روي ع�ن اإلمام أيب حنيفة آراء فقهية يف ترس�يخ مبدأ الوس�طية واالعتدال والبعد 
عن التطرف والتشدد تعد سابقة لعهده، وتكشف عن النظر الفقهي الثاقب والبعيد هلذا 

اإلمام الكبري، ومن تلك املواقف:
))( رأيه يف والية املرأة أمر زواجها:

خال�ف أب�و حنيف�ة رأي مجهور أهل العلم، بل س�بقهم فيام قالوه بش�أن والي�ة املرأة أمر 
زواجه�ا، وعندهم أن املرأة هلا أن تتار من ت�رى أنه يوافق اختيارها يف الزواج، لكنها ال 
تنفرد هبذا االختيار، وإنام يشاركها فيه أولياؤها ويتوىل ممارسة العقد نيابة عنها أقرهبم هلا، 

))(  املرجع نفسه، ص 73).

))(  املرجع نفسه، ص 59).
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ولألولي�اء أن ال يعضلوه�ا عن الزواج ممن تتاره إذا كان كفؤا هلا، فإن أس�اءوا وامتنعوا 
عن زواجها من الكفء الذي ترتضيه، كان هلا أن ترفع أمرها للقضاء، ليمنع ذلك فيأمر 

من يتوىل عقد الزواج، ذلك ما رآه مجهور الفقهاء.
وأب�و حنيفة ال ي�رى هذا، بل يرى أنا جي�وز أن تتوىل أمر زواجها بنفس�ها، وليس ألحد 
عليها من س�بيل، وإن توىل عنها وليها فحسن، وإن تولت هي صيغة العقد بنفسها، فإنا 
ال تك�ون متعدي�ة وال ظامل�ة وال آثمة وكالمه�ا نافذ ومعتب؛ ألنه يف حدود س�لطتها عىل 
نفس�ها، ومل يكن ذلك الرأي بعيًدا عن الدليل، بل له س�ند رشعي صحيح، ومن ذلك أن 
س�لب س�لطتها عىل نفس�ها ينايف حريتها التي تقتيض أن يكون اإلنسان مستقالًّ يف أموره 
مدب�ًرا لكل ش�ئونه، وال حيد من س�لطانه إال أن يمتد ترصفه إىل غ�ريه برر يناله، ومنع 
انعق�اد الن�كاح إال بعبارة األولياء في�ه منافاة لذلك، وال حيتج بثب�وت الوالية عليها قبل 

البلوغ، ألنا كانت بسبب الصغر، وقد زال فال عجز بعد البلوغ.
ك�ام أن للم�رأة والية كاملة عىل ماهلا، وم�ن املفارقات أن تكون هلا تل�ك الوالية الكاملة 
ع�ىل املال وه�و دون النفس وخ�ادم هلا، وال تكون هلا والية عىل نفس�ها يف أخص ش�أن 
من ش�ئونا وهو الزواج الذي يرد عىل مواطن احلياء من بدنا، والفتى له حق إبرام عقد 
زواجه بنفسه، وهلذا يكون من التمييز الظامل أن حترم هي من هذا احلق مع مساواهتا للفتى 
في�ه، بل ربام كانت أرجح منه عقاًل وأثقب منه نظ�ًرا، ومصلحتها فيه أهم من مصلحته؛ 
ألنه طالب فيه وليس مطلوًبا، وهي مطلوبة فيه وليست طالبة، وإذا كان من حق الطالب 
املوجب أن يطلب، فإن من حق املطلوب القابل أن يقبل أو ال يقبل، وهلذا كانت املفارقة 

بينهام وبني الفتى يف تلك املسألة ظاملة))(.
ورأي أيب حنيفة يف والية املرأة أمَر زوجها يعد س�بًقا فقهيًّا يس�تلهم نور اهلل ويس�ترشف 
الغيب الذي وصل فيه وضع املرأة يف أيامنا إىل موضع يضاهي وضع الرجل يف املس�ائل 
الت�ي تقت�يض العلم واخلبة ووزن األم�ور بميزان العقل واملنط�ق وتقدير املصلحة، وقد 
أب�دى ذلك ال�رأي يف وقته حيث كانت النظرة إىل املرأة ال تتج�اوز النظر إىل مادة للمتعة 
ويشء مل خيل�ق إال هل�ا، ومل يك�ن نظر املعارصين هل�ذا الرأي إال كنظ�ر املدهوش إىل ما ال 

))(  يف هذا املعنى: حممد أبو زهرة، أبو حنيفة حياته وعرصه آراؤه وفقهه، ص 345 وما بعدها، دار الفكر العريب.
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يمكن تصوره وال يرد بخاطره.
وقد أحدث أبو حنيفة هبذا الرأي تقدًما فقهيًّا لصالح قضايا املرأة وحقوقها س�بق عرصه 
ب�ام يزي�د عىل عرشة قرون من الزمان، وهو يعد مع�واًل هادًما للجمود والغلو يف التعامل 

مع قضاياها بام حيرم املجتمع من ذكائها وعلمها وخبهتا وعطائها.
))( ال جيوز احلجر عىل املدين حلق الغرماء:

عند أيب حنيفة ال جيوز إهدار قول اإلنس�ان البالغ العاقل، بل له احلرية الكاملة يف التعبري 
عن�ه، حتى ول�و كان مدينًا، فال جيوز إهدار قوله فيام يملك، وال يمنع من أي إقرار يقره، 
وال حيج�ر علي�ه يف ترصف مايل لكن إذا كان املدي�ن مليًئا وامتنع عن الوف�اء يكون ظامًلا 
وحتل عقوبته باحلبس بناء عىل حكم قضائي يثبت ذلك، ومجهور أهل العلم عىل أنه جيوز 
احلج�ر عىل املدي�ن، ومنعه من الترصف�ات القولية، وإبطال هذه الترصف�ات إذا مل توافق 

رضا الدائنني، وجيوز بيع ماله جًبا عنه وفاء لدينه.
وأب�و حنيف�ة ال يرى ذلك، وال جييز احلجر عىل املدين؛ ألن احلجر عليه فيه رضر أكب من 
ال�رر الذي يلح�ق بالدائنني يف تأخري حقوقهم، فإن إهدار قوله فيه رضر كبري ال يعدله 
تأخ�ري احلق�وق، ألن فيه قتاًل أدبيًّا ل�ه وإحلاقه بالبهائم، ويف هذا ني�ل من آدميته، واألدلة 
الرشعي�ة ال جتيز منع املالك من الترصف فيام يملك، ألن نقل امللكية للمترصف إليهم ال 
يت�م إال بالرضا، وهو متوافر في�ه الكتامل إرادته وصحتها، واحلجر وإهدار األقوال ينايف 

ذلك فال جيوز))(.
وهب�ذا ال�رأي أنصف أب�و حنيف�ة املدينني م�ن أن يدفعهم دينه�م إىل النيل م�ن كرامتهم 
وحقوقه�م اإلنس�انية، ف�إن القت�ل األديب عنده يع�ادل القت�ل البدين، وهو حي�رتم كرامة 
اإلنسان، وكأنه كان يسترشف املستقبل يف أن تلك الكرامة ستكون أنشودة الدنيا، وسوف 
ط لكرامة اإلنسان منذ أكثر من عرشة قرون من الزمان،  يتغنى هبا الناس أمجعون، لقد حتوَّ
فه�ل كان ه�ذا الفقيه العظيم يرى بنور اهلل وقت أن أبدى تلك اآلراء الوس�طية املعتدلة، 
خمالًفا علامء عرصه، وفقهاء زمانه؟ وأين تلك املواقف الفقهية الكريمة من الذين امتهنوا 
آدمية اإلنسان وحياته، واعتدوا عىل كرامته وبدنه باسم الدين والدين منهم ومما يفعلونه 

ا بأن يكون من جاء بعده من الفقهاء عيااًل عليه. براء، نعم، لقد كان حِريًّ
))( يف معنى ذلك بالتفصيل، حممد أبو زهرة، السابق، ص 375. 
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يمك�ن حتدي�د مالم�ح تل�ك املرحلة م�ن خالل اجله�ود التي بذل�ت ملواجه�ة اإلرهاب 
والتطرف ابتداء من عهد اإلمام الشيخ حممد عبده، ثم الشيخ حممد مصطفى املراغي، ثم 
الش�يخ حممود ش�لتوت ثم الشيخ جاد احلق عيل جاد احلق ثم الشيخ حممد سيد طنطاوي 
ثم اإلمام األكب أمحد الطيب، ثم مؤسسات اإلفتاء يف مرص، وهي األزهر الرشيف ودار 

اإلفتاء، ووزارة األوقاف، وذلك كام ييل:
أواًل: مواجهة التطرف والغلو يف فتاوى الشيخ حممد عبده )1849 - 1905م(:

))( يف املجال األسي:
أجاز يف فتاويه التطليق للرر، قبل أن يكون قانون األحوال الش�خصية قد عرف ذلك 
الس�بب، حيث مل ين�ص عليه القانون إال يف تعديل س�نة 985) يف عهد املرحوم الرئيس 
حممد أنور السادات، حيث أصدر فتوى ضمنها أنه: جيوز للزوجة أن تطلب من القايض 
التطلي�ق عىل الزوج إذا كان يصله�ا منه رضر، والرر هو ما ال جيوز رشًعا كاهلجر بغري 

سبب رشعي، والرب والسب، وعىل الزوجة أن تثبت كل ذلك بالطرق الرشعية))(.
وهو هبذه الفتوى يكون قد فك قيًدا كبرًيا من األغالل التي كانت تقيد حق املرأة يف طلب 
التطليق، ومهد لإلصالح الترشيعي الذي تاله بعدما يقرب من ثامنية عقود من الزمان.

))( زواج املرصي بأجنبية:
أفتى بأنه جيوز للمسلم التابع للدولة العلية أن يتزوج بمسيحية يف أملانيا أو غريها من بالد 
أوربا، ويعتب هذا الزواج مقبواًل يف مرص، متى كان العقد بحرة شاهدين، ولو ذميني، 

وذلك ألن زواج املسلم باملسيحية جائز رشًعا))(. 
وه�ذه الفت�وى متث�ل نوًعا م�ن التواصل ال�دويل بني املرصي�ني وغريهم من أه�ل البالد 

))(  الفتاوى اإلس�المية، املجلد األول، ص 75) وما بعدها، وبحثنا: فتاوى اإلمام حممد عبده دراس�ة فقهية تأصيلية، 
دار النهضة العربية، 995)م.

))( الفتاوى اإلسالمية، املجلد األول، ص )5). 
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األخرى، كام متثل نوًعا من املش�اركة احلقوقية والوطنية واالجتامعية بني املس�لمني وغري 
املسلمني، ليس عىل املستوى الوطني، بل عىل املستوى الدويل.

)3( حكم لبس البنيطة:
وس�ئل ع�ن حكم لبس املس�لم للبنيط�ة وهي من ملبوس�ات الرأس عن�د الفرنجة غري 
املس�لمني، فقال: ال بأس به، وال يعد مكفًرا، وإذا كان اللبس حلاجة من حجب الشمس 

أو دفع مكروه أو تيسري مصلحة فإنه ال يكره بل يتعني))(.
)4( وسئل عن حكم صالة الشافعي خلف احلنفي:

فق�ال: ال ري�ب عن�دي يف صحة صالة الش�افعي خل�ف احلنفي ما دامت ص�الة احلنفي 
صحيح�ة يف مذهب�ه، فإن دين اإلس�الم واحد، وعىل الش�افعي أن يعلم أن إمامه مس�لم 

صحيح الصالة بدون تعصب منه إلمامه))(.
)5( احلكم الرشعي للصور والتامثيل:

ويف بيان احلكم الرشعي للرسم والنحت يقول: الرسم أداة للتعبري، وفائدة التعبري حمققة 
م�ن ورائ�ه إذا كان القص�د منه تصوير هيئ�ات الب�رش يف انفعاالهتم النفس�ية وتعبرياهتم 
َي من األذهان، وما ورد من أن  اجلسدية، ومعنى العبادة وتعظيم التمثال أو الصور قد حُمِ
امللك�ني الكاتب�ني ال يدخالن حمالًّ فيه صور فإياك أن تظن أن ذلك ينجيك من إحصاء ما 
تفع�ل، فإن اهلل رقيب عليك وناظ�ر إليك حتى يف البيت الذي فيه صور، وال يمكنك أن 
جتي�ب بأن الصورة عىل كل حال مظنة العبادة، فإن اللس�ان –أيًضا- مظنة الكذب. فهل 

جيوز ربطه مع أنه جيوز أن يصدق وجيوز أن يكذب)3(.
ثم يقول: وباجلملة يغلب عىل ظني أن الرشيعة اإلس�المية أبعد من أن حترم وس�يلة من 
أفض�ل وس�ائل العلم بعد حتقي�ق أنه ال خطر فيها عىل الدين أو العمل، وهي وس�يلة من 
وس�ائل حف�ظ الرتاث ونق�ل املعلومات، ك�ام فعل أس�الفنا يف حفظ الش�عر وضبطه يف 
دواوينه، واملبالغة يف حتريره، فإن الرسم رضب من الشعر الذي يرى، والشعر رضب من 

الرسم الذي يسمع وال يرى)4(.
))( الفتاوى اإلسالمية، املجلد الرابع، ص 54)). 

))( املرجع نفسه، ص 99)0). 
)3( تاريخ اإلمام حممد عبده، للشيخ رشيد رضا، )/ 499 وما بعدها. 

)4(  املرجع نفسه، ص 498 وما بعدها. 
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)6( تعدد الزوجات:
لَّ 

َ
ُتمرۡ أ وعن�ده أنه ال يس�وغ التع�دد، مع أن اهلل تع�اىل قد أباحه لقول�ه تع�اىل: }ِإَونرۡ ِخفرۡ

ُتمرۡ  ََتَٰمٰ فَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ َمثرَۡنٰ َوثَُلَٰث َوُرَبَٰعۖ فَإِنرۡ ِخفرۡ ِسُطواْ ِف ٱلرۡ ُتقرۡ
لَّ َتُعولُواْ{))(، وقد علل عدم 

َ
َنٰٓ أ درۡ

َ
ۚ َذٰلَِك أ يرَۡمُٰنُك��مرۡ

َ
ورۡ َما َملََكترۡ أ

َ
ِدلُ��واْ فََوِٰحَدةً أ لَّ َتعرۡ

َ
أ

اجلواز كام يرى باملفاس�د التي ترتتب عىل اإلباحة، فهو يرى أن يف التعدد رضًرا يتمثل يف 
النفرة بدل االحتاد، والبغض بدل املحبة، فقد أباح اهلل التعدد برشط العدل، والعدل غري 

ممكن حتققه فال جيوز التعدد.
وق�د كان يف رأي�ه هذا س�بًقا مل يس�تطع منتقدوه في�ه أن يدركوه إال بع�د أن تورط الناس 
في�ه، وأصب�ح أداة للفس�اد االجتامعى الذي يطي�ح باس�تقرار األسة األوىل، ويؤدي إىل 
ترشي�د األوالد وتطاوهل�م عىل والده�م وافتقادهم للقدوة فيه، حني ط�اوع داعي رغبته 
ع�ىل التف�رغ لرعايتهم، وفيه إرهاق طاقة الزوج بام مل يك�ن يتبرصه حتت وطأة اإلعجاب 
بالزوجة اجلديدة والشوق إليها، فإذا ما تالشت فورة اإلعجاب وفرت داعي الشوق إليها 
تذهب السكرة وجتيء الفكرة، فيشعر الزوج أنه قد استعجل أمًرا كانت له فيه أناة ومّحل 
نفسه ما ال تطيقه، والتمس لنفسه أسباًبا قد تكون مدخاًل ملعصية اهلل، وقد يندم وال ينفع 

الندم.
)7( مرشوعية التأمني التجاري:

أب�اح الش�يخ حمم�د عب�ده التأم�ني التجاري ألول م�رة يف تاري�خ اإلس�الم يف 9) إبريل 
)90)م. وكان ص�دور فت�واه بإباحته بناء ع�ىل طلب اخلواجة »هورس�يل« مدير رشكة 
»جريشام« للتأمني بمرص يف ذلك الوقت وجاء فيها: ما قولكم يف شخص يريد أن يتعاقد 
مع رشكة »جريشام« عىل أن يدفع هلم مااًل من ماله اخلاص عىل أقساط معينة ليعملوا فيه 
بالتجارة، واش�رتط معهم أنه إذا قام بام ذكر وانتهى أمد االتفاق املعني بانتهاء األقس�اط 
املعينة، وكانوا قد عملوا يف ذلك املال، وكان حيًّا فيأخذ ما يكون له من مال مع ما خيصه 
من األرباح، وإذا مات يف أثناء تلك املدة، فيكون لورثته أو ملن له حق الوالية يف ماله أن 
يأخ�ذوا املبل�غ تعلق مورثهم مع األرباح، فهل هذا التعاق�د الذي يكون مفيًدا ألربابه بام 

))( سورة النساء، اآلية: 3. 
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ينتجه هلم من الربح جائز رشًعا؟ فأجاب رمحه اهلل:
ل�و صدر ذل�ك التعاقد بني ذلك الرجل وهؤالء اجلامعة ع�ىل الصيغة املذكورة كان ذلك 
جائ�ًزا رشًعا، وجيوز لذلك الرجل بعد انتهاء األقس�اط والعمل يف املال وحصول الربح 
أن يأخذ -لو كان حيًّا- ما يكون له من املال مع ما خصه من الربح، وكذا جيوز ملن يوجد 
بعد موته من ورثته أو من له والية الترصف يف ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون من املال 

مع ما أنتجه من الربح، واهلل أعلم، 4 صفر ))3)ه�.
وما انتهى إليه اإلمام حممد عبده يف موضوع التأمني هو ما انتهيت إليه يف دراسة موضوع 
التأم�ني بع�د دراس�ته دراس�ة متعمقة))(، وهو م�ا انتهت إلي�ه دار اإلفت�اء يف فتواها التي 

أصدرها مفتي مرص ذلك الوقت سنة 000)م))(.
ثالًثا: مواجهة الغلو والتطرف يف فقه اإلمام املراغي:

خلف اإلمام املراغي شيخ األزهر األسبق ))88) – 945)م( يف السياق التارخيي لإلفتاء 
املستنري الذي يعب عن منهج اإلسالم الوسطي يف مواجهة الغلو والتطرف، اإلمام حممد 
عبده -رمحه اهلل تعاىل-، وقد كان له يف جمال االجتهاد الفقهي املس�تنري باع طويل كان له 
أك�ب األثر يف تقوي�ة مناعة األمة ضد األفكار الدينية املتطرفة وتعود باملس�لمني إىل منابع 
اإلسالم الصحيحة التي تنسجم املقدمات فيها مع املقاصد، وبيدو ذلك واضًحا مما ييل:

))( الرتيث يف االستدالل باإلمجاع والتثبت من نقله:
م�ن املعلوم أن اإلمجاع عىل مس�ألة رشعي�ة يرتب وضًعا ترشيعيًّا حاصل�ه أنه ال جيوز أن 
ينقض هذا احلكم، وخيرج عن دائرة االجتهاد عىل أساس أن اإلمجاع ال ينقض بمثله، مما 
ح�دا ببع�ض من ال يطيقون النقاش يف املس�ائل التي تقبل النق�اش أن يتحصنوا باإلمجاع 
فيام يرون أنه ال جيوز النقاش فيه، وضد من خيالفهم يف الرأي، ومن ش�أن هذا التوجه أن 
ير بالدين أبلغ الرر ألنه يسد باب االجتهاد، ويغلق أبواب احلوار الفقهي والنقاش 

))(  كتابنا: عقد التأمني، ومدى مرشوعيته يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة مع التعمق، ص 3)4 وما بعدها، الطبعة 
السادسة، دار النهضة العربية.

))(  فت�وى الدكت�ور نرص فري�د واصل، مفتي الديار املرصي�ة، يف 5/ 3/ 000) برقم 33/ 8)، س�جالت دار اإلفتاء 
املرصي�ة، وق�د انته�ى فضيلت�ه إىل مرشوعية التأمني التج�اري وكل أنواع التأم�ني، وعب املفتي عن أمل�ه يف أن يعم نظام 

التأمني مجيع األفراد ما أمكن ملا فيه من تربية الناس عىل حب االدخار والعمل ملا ينفعهم يف دينهم ومستقبل حياهتم.
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العلم�ي يف املس�ائل املختلفة، ويف ذلك يق�ول: إن حمققي العلامء يرون اس�تحالة اإلمجاع 
ونقل�ه بع�د الق�رون الثالث�ة األوىل؛ نظًرا لتف�رق العل�امء يف مش�ارق األرض ومغارهبا، 
واس�تحالة اإلحاط�ة هبم وبآرائهم عادة، وه�ذا واضح كل الوضوح ب�ام ال يصح لعاقل 
أن ينازع فيه))(، وقد قال اإلمامان الش�افعي وأمحد: ما ال يعلم فيه خالف فليس بإمجاع، 
وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل: س�معت أيب يق�ول: ما يدعي فيه الرجل اإلمجاع كذب، 
وم�ن ادعى اإلمجاع فه�و كاذب، فلعل الناس اختلفوا ما يدريه ومل ينته إليه، لكن ضعفاء 
األح�الم، وم�ن مل ينضج علمهم ص�اروا يدعون اإلمجاع عند عدم العل�م باملخالف قبل 

البحث.
وما من ش�ك فإن كل ما يعوق االجتهاد وإع�امل العقل والنظر يف األحكام الرشعية وما 
يدل عليها من نصوص الترشيع، يعتب أكب مدخل للتطرف والتكفري واإلرهاب، وكافة 

الرزايا التي حيملها األدعياء للدين، والدين منها براء.
))( وسائل اإلثبات ال قيمة هلا بالتسجيل:

م�ن مقوم�ات الع�دل الصحيح عن�د اإلمام املراغ�ي أن وس�ائل اإلثبات ومنه�ا الكتابة 
وشهادة الشهود واإلقرار ال تصلح إلثبات احلقوق إال بالتسجيل عىل يد موظف خمتص 
تكون مهمته سامع أقوال املتعاقدين واملترصفني وأخذ توقيعاهتم عليها، وأن إقرارهم هبا 
قد صدر أمامه مع توقيعه عىل ذلك وحفظه للتاريخ يف سجل عام يمكن الرجوع إليه يف 

أي وقت ملعرفة أحوال تلك الترصفات.
وإذا كان الفقه�اء قدي�اًم ق�د وقفوا عند تلك الوس�ائل بذاهتا واعتبوه�ا أدوات اإلثبات 
املعتبة فإن ما يبر جتاوز رأيم فيها ما عمت به الشكوى من صدور أحكام يف زوجيات 
وأنس�اب ووصايا وأوقاف ورشوط يف أوق�اف ونفقات ملعتدات متعنتات، وكانت تلك 
األحكام ُتْبنَى عىل شهادة الشهود وحدهم، وكانت التجارب تؤيد خطأ تلك األحكام.

وق�د كانت الش�هادة من أق�وى أدوات اإلثبات وق�ت أن كان الدين وازًع�ا، وكان خب 
الناس عن صدق وحق وأمانة، لكن الناس أصبحوا غري الناس؛ ولذلك وضعت قواعد 
تنه�ى عن س�امع بعض الدعاوى إال ب�أوراق تدل عىل صحتها وذلك قصًدا لس�د الباب 

))(  اإلمام املراغي: االجتهاد يف اإلسالم، ص 6).
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أمام املزورين، واألحكام الرشعية تتغري بتغري العرف والزمان، ومل تكن الشهادات أقوى 
أدوات اإلثبات إال لقوة الصدق ومتانة اخللق وقد مىض ذلك، ومل يكن اخلط مهدًرا عند 
أوائل احلنفية إال لضعف حجيته من جهة أن اخلط يشبه اخلط، واليوم -وقت حياة اإلمام 
رمح�ه اهلل- اس�رتد الدليل الكتايب قوته الت�ي منحه اهلل إياه، وليصبح لنفي التش�ابه طريق 

قوي، هو طريق اخلباء، وطريق أقوى هو التسجيل الرسمى))(.
وما من شك يف أن االجتهاد الذي يتطاول إىل أدلة اإلثبات املستقرة يف الفقه اإلسالمي، 
يع�د أكب مانع للجمود والتطرف واإلرهاب، ولذلك كان من ضمن اجلهود التي تواجه 

كل تلك االنحرافات.
)3( ترمجة القرآن الكريم:

وم�ن االجته�ادات اإلفتائية املواجهة للغلو والتطرف ما أفتى به اإلمام املراغي من جواز 
ترمج�ة الق�رآن الكريم وليس ترمج�ة معانيه فقط، ومنبع تلك الفتوى -عنده- ناش�ئ من 
عاملي�ة القرآن الكري�م، وأنه بناء عىل تل�ك العاملية يتعني إبالغه للن�اس مجيًعا عىل الوجه 
ال�ذي ييس فه�م معناه هلم، وليس من املمكن أن نعلمهم العربية حتى يتلوه هبا، فلم يبق 
إال أن يق�دم هل�م بلغاهت�م، ووضع ص�ورة صادقة كاملة أو ش�به كاملة عن ه�ذا الكتاب 
الكري�م حت�ى يلتفتوا إىل ما حوى من دراس�ات وترشيعات، وكان ي�رى -رمحه اهلل- أن 
من شأن ذلك العمل أن يرفع قدر اإلسالم يف نظر العامل، وأن يغري آراءهم السيئة عنه يف 

الرشق اإلسالمي والعريب ويضع اإلسالم يف نصابه الصحيح))(.
وقد استشهد بفتوى اإلمام الشاطبي يف املوافقات حيث قال: إن أهل اإلسالم قد أمجعوا 
عىل جواز تفسري القرآن للعامة، وحكى إمجاًعا منهم عىل جواز ترمجته، وبيان هذا التفسري 
قد يطول وقد يقرص، وهو تعبري بألفاظ تبني معاين القرآن وأغراضه، وليست هي ألفاظ 
الق�رآن، وقد يكون املفس خمطًئا يف بي�ان معاين املفردات، وقد يكون خمطًئا يف بيان املعاين 
الت�ي ي�دل عليها الرتكيب، وإذا كان اخلطأ حمتماًل يف التفس�ري فإنه حيتمل أن يرد اخلطأ يف 
الرتمجة كام ورد يف التفسري، وحيث مل يمنع احتامل اخلطأ تفسري القرآن الكريم، فال يسوغ 

أن يمنع يف ترمجته.
))(  املرجع نفسه، ص 498 وما بعدها. 

))(  اإلمام املراغي: بحث يف ترمجة القرآن الكريم وأحكامها، ص 5، مطبعة الرغائب، 936).
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وم�ا يق�ال م�ن أن القرآن معجز ف�ال يمك�ن أن يرتجم، وأن في�ه كل�امت ال مقابل هلا يف 
اللغ�ات األخرى، وأن للنظم العريب م�ن الروعة والطالوة واللذة والتأثري يف النفوس ما 
ال يمكن أن يوجد يف الرتاجم، وأن بعض ألفاظ العربية قد حتتمل التأويل وهذا ال يمكن 

يف الرتمجة))(.
فإن�ه لل�رد عىل ذلك يقول: فيام يتعلق باإلعجاز فإن قراءة األعاجم للفظ العريب ال تدهلم 
عىل إعجازه، بل وليس يف استطاعتهم فهمه، والعرب أنفسهم منذ زمان مل يعودوا قادرين 
عىل إدراك اإلعجاز يف اللفظ العريب، وقد كان اإلعجاز إلثبات احلجة عىل العرب، وقد 
دق الناس ب�ه، وال يمكن إدراك اإلعج�از يف اللفظ العريب، إال  ثبت�ت تلك احلج�ة، وصَّ
إذا كان�ت س�الئقنا عربي�ة))(، وإذا كان اإلعجاز عن طريق اإلخب�ار بالغيب فإن الرتمجة 
يمكن أن تؤدي هذا املعنى؛ ألنه مرتبط باملعنى ال باللفظ، واملقصود من القرآن ليس إال 
اهلداي�ة، وهذا ما يمكن حتقيق�ه بالرتمجة، وإذا كان للفظ العريب ل�ذًة وطالوًة يف النفوس 
فإنه ال يمكن االدعاء بذلك عند فاريس أو تركي أو ياباين أو صيني ال يفهم العربية، وإذا 
فاهت�م ذل�ك يكون من اخلري أن نوفر هلم العلم باملقاص�د القرآنية، أو احلصول عىل بعض 
ه�ذه املقاصد إذا مل يمكن أن نوفرها كلها هلم)3(، ومن املؤكد أن مثل هذا االجتهاد يطيح 

باجلمود ويقطع دابر التطرف.
رابًعا: مواجهة الغلو والتطرف عند اإلمام حممود شلتوت )1893 – 1963(:

متث�ل فت�اوى اإلمام حممود ش�لتوت -رمحه اهلل- حائط ص�د منيًعا ضد التط�رف والغلو 
والتكف�ري، حيث تناول�ت تلك الفتاوى جانًبا كبرًيا من املنطلقات التي يس�تغلها البعض 
لتبي�ر أفكارهم املتطرفة، وإقناع العوام واألغ�رار بفهمهم املنحرف هلا، ويبدو ذلك فيام 

ييل:
))( الصالة يف املساجد ذات األرضحة:

ي�رى أنا جائ�زة وصحيحة مع إخفاء األرضحة عن املس�اجد وعزهلا عن أماكن الصالة 

))(  املرجع نفسه، ص 7.
))(  املرجع نفسه، ص )).
)3(  املرجع نفسه، ص 4).
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هبا، وبخاصة إذا كانت يف جهة القبلة، واملمنوع أن يصيل يف نفس الريح))(.
))( إهانات العوام واجلهلة للقرآن الكريم:

وم�ن فت�اواه أن كثرًيا من عوام املس�لمني قد انحرفوا بالقرآن الكري�م إىل جهة مل يتجه هلا 
أحد من املس�لمني األوائ�ل، فانرصفوا عنه وجعلوا بينهم وبينه حجاًب�ا كثيًفا من التقليد 
والتعص�ب للمجتهدي�ن الس�ابقني، وش�اعت بينه�م فك�رة تقديس�ه م�ن جه�ة أخرى، 
كالت�داوي به من أمراض األبدان واس�تمطار الرمحة بقراءته عىل أرواح املوتى، وتس�ول 
البعض ممن يدعون الفقر بالقرآن، وهذه اآلفات الثالثة كانت أثًرا هلجر الكثريين لكتاب 
اهلل وانحرافه�م ب�ه عن اجله�ة التي أنزل ألجله�ا وكانت -مع ذل�ك- عنواًنا عىل اجلهل 

بنظام األسباب واملسببات))(.
وانته�ى إىل أن الدي�ن والعقل ال يقران ه�ذا االنحراف، فتكتب اآلي�ة القرآنية يف إناء ثم 
متح�ى بامل�اء ويؤمر املريض برشب�ه أو تكتب قطع صغرية من الورق، ثم تلف كالبش�ام 
ويؤم�ر املري�ض بابتالعها، أو حترق ويبخ�ر املريض هبا عىل فرتات مم�ا يتخذه الدجالون 
وس�يلة للكس�ب، وهذا يمث�ل أعظم اخلطر عىل عق�ول الناس ودينهم، والق�رآن ما نزل 
ل�دواء األم�راض البدنية بل لعالج القلوب، وهذا واضح م�ن فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما زار 
مريًض�ا، فل�ام رآه طلب من أهله أن يرس�لوا إىل طبيب فتعجب أهله وقال�وا: أنت الذي 

يقول ذلك يا رسول اهلل؟! قال: ))إن اهلل مل ينزل داء إال أنزل له دواء(()3(.
ا، وأن قارئها يثاب أكثر من  ا خاصًّ ومن ذلك املداومة عىل قراءة سور بعينها ظنًّا أن هلا سًّ
قراءة غريها، مع أن الثواب ال يرتتب عىل قراءة القرآن، بل عىل العمل به، ولعلك تدرك 

معنى اآلثر املشهور: كم من قارئ يقرأ القرآن، والقرآن يلعنه.
ث�م يق�ول: وقد بحثت يف تلك املس�ألة واألحاديث التي تس�تند إليه�ا فوجدهتا كلها من 
املوضوعات، وأن الذي ابتكرها رجل يسمى نوح بن مريم، وقد سئل نوح يف هذا فقال: 
إين وجدت الناس قد ش�غلوا بتاريخ ابن إس�حاق، وفقه أيب حنيفة عن القرآن، فأحببت 

))(  الشيخ حممد شلتوت، الفتاوى، ص 05)، دار الرشوق.
))(  املرجع نفسه، ص 07).
)3(  املرجع نفسه، ص 05).
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أن ألفتهم إليه، فوضعت هذه األحاديث خشية هلل تعاىل))(.
وهو هبذا التوجه املس�تنري يوقظ العقول لفهم اإلس�الم فهاًم صحيًحا، وحيررها من تلك 

اخلرافات التي جتعل أصحاهبا نًبا ملن جيندهم للتخريب والتدمري.
)3( حلق اللحية:

ويف ذلك يقول: احلق أن أمر الناس واهليئات الشخصية ومنها »حلق اللحية« من العادات 
التي ينبغي أن ينزل فيها املرء عىل استحسان البيئة، فمن درجت بيئته عىل استحسان يشء 

منها كان عليه أن يساير بيئته، وكان خروجه عام ألف الناس فيها شذوًذا عن البيئة))(.
)4( تنظيم النسل:

وتنظي�م النس�ل عنده ق�د يطلق علي�ه التحدي�د، والتحديد بمعن�ى التنظي�م، وهو جائز 
للس�يدات ال�اليت ي�سع إليهن احلم�ل، وذوي األم�راض املتنقل�ة، وملن ال يس�تطيعون 
مواجه�ة أعب�اء الرتبية، وال جيدون من حكومتهم ما يس�اعدهم عىل حتمل تلك األعباء، 
والتنظيم هبذا املعنى ال جيايف الطبيعة، وال يأباه الوعي القومي وال متنعه الرشيعة بل تطلبه 

وحتث عليه)3(.
)5( ختان األنثى:

ويف حكمه يقول: بعد استعراضنا للمرويات يف مسألة اخلتان نجد أنه ليس فيها ما يصح 
أن يك�ون دلياًل عىل الس�نة الفقهية، فضاًل عن الوجود الفقه�ي، وهي نفس النتيجة التي 
وصل إليها العلامء الس�ابقون عندما قالوا: ليس يف ختان األنثى خب يرجع إليه، وال سنة 
تتب�ع، وأن كلمة س�نة ال�واردة يف بعض املروي�ات -إذا صح معناها- فإن�ا تعني ما كان 
مألوًفا عند القوم يف ذلك الوقت، ومل ترد الكلمة عىل لسان الرسول باملعنى الذي عرفت 

به فيام بعد.
وال�ذى أراه -ك�ام يقول رمحه اهلل- أن حكم الرشع يف اخلتان ال خيضع لنص منقول، وإنام 
خيض�ع يف الذك�ر واألنث�ى لقاعدة رشعية عام�ة، وهي أن إيالم احلي ال جي�وز رشًعا، إال 

))(  املرجع نفسه، ص ))0) وما بعدها.
))(  املرجع نفس�ه، ص 9)). وهذه الفتوى تبناها األزهر الرشيف يف وثيقته املعروفة )بيان للناس( -)، ص 330 وما 

بعدها.
)3(  املرجع نفسه، ص 96) وما بعدها.



429

أمح  بد لم مبرو  لحعالد لحاهوح لء سل لا حمولجها لحسطرط ولحسكفلر 

ملصالح تعود عليه وتربو عىل األمل الذي يلحقه))(.
)6( ربح صندوق التوفري:

يق�ول يف حكمه: وال�ذي أراه تطبيًق�ا لألحكام الرشعي�ة والقواعد الفقهية الس�ليمة أنه 
ح�الل وال حرم�ة فيه، ف�ام يدفعه املودع لي�س دينًا له ع�ىل الصندوق، ولي�س قرًضا من 
الصندوق، وإنام هو مش�اركة معه يف املرشوعات التي يستغل أموال املودعني فيها، وهي 
مم�ا يندر، إن مل ينعدم فيها الكس�اد واخلسان، مع حفظ مال امل�ودع من الضياع، والربح 
املذكور فيها ليس فائدة الدين حتى يكون ربا، وال منفعة جرها قرض حتى يكون حراما 

عىل فرض صحة النهي عنه.
)7( العمل يف الفنادق التي تقدم اخلمور:

ي�رى أن�ه جائز، واألجر املقبوض عنه حالل؛ ألنه نظري عم�ل يقدمه العامل أو املوظف، 
وهو عمل مباح ألنه يفعل الوسيلة وال يقصد إعانة الشارب عىل الرشب، أو اإلعانة عىل 
حمرم، فالعامل الذين يعملون يف نقل اخلمور وشحنها ال يقصدون وال يدخل يف حساهبم 
أن يعين�وا أح�ًدا عىل رشب اخلم�ر، وإنام يقصدون فقط أجر عملهم الذي يعيش�ون منه، 
وال�ذي ال عالق�ة له بالش�اربني، واملعصي�ة إنام حتصل بعد ذل�ك بفعل فاع�ل خمتار، هو 
ش�ارب اخلمر، واحلك�م بحل أجر هؤالء الع�امل وعدم حلوق اللعنة هبم ه�و ما يقتضيه 
الي�س ورف�ع احلرج ع�ن الناس، واتق�اء ما هو أرض وه�و التضحية بال�رشف والعرض 

واالنحراف حتصياًل للقمة العيش))(.
)8( سامع املوسيقى والغناء:

ي�رى أن األص�ل يف الس�امع احل�ل، واحلرم�ة عارض�ة، فس�امع اآلالت ذات النغ�امت 
واألصوات اجلميلة ال يمكن أن يكون حمرًما باعتبار أنه صوت آلة أو صوت إنس�ان، أو 
صوت حيوان، وإنام حيرم إذا اتذ وس�يلة إىل حمرم، أو اس�تعني به عىل حمرم، أو أهلى عن 

واجب.
وكان الشيخ حسن العطار -شيخ األزهر يف القرن الثالث عرش اهلجري- ذا ولع بالسامع 

))(  املرجع نفسه، ص )33 وما بعدها.

))(  املرجع نفسه، ص 378 وما بعدها.



430

مؤتمر: لحفسوى - إشكلحللت لحولقع وآ لق لحمتسقبل                      17، 18 أغتطس 2015م / 2، 3 ذي لحقعدة 1436هـ

وع�ىل معرفة تام�ة بأصوله، ومن كلامته يف بع�ض مؤلفاته: »من مل يتأثر برقيق األش�عار، 
تت�ىل بلس�ان األوتار عىل ش�طوط األنار ويف ظالل األش�جار فذلك جل�ف طبعه كطبع 

محار«))(.
)9( فتوى جواز التعبد عىل املذاهب اإلسالمية الثابتة األصول:

ىف إطار دعم الوحدة اإلسالمية والبعد عن التفرق واالنقسام أيد الشيخ حممود شلتوت 
فك�رة التقري�ب بني املذاهب، واقتنع هبا حتى وجدت هوى يف نفس�ه ورغبة يف قلبه، ويف 
إط�ار ذلك أص�در فتواه بج�واز التعبد ع�ىل املذاهب اإلس�المية ذات األص�ول الثابتة، 

وخصَّ يف فتواه مذهب الشيعة اجلعفرية، ويف ذلك يقول:
»إن اإلس�الم ال يوجب عىل أحد اتباع مذهب معني، بل إن لكل مس�لم احلق يف أن يقلد 
ب�ادئ ذي ب�دء أي مذهب م�ن املذاهب املنقولة نق�اًل صحيًحا، ملن قل�د مذهًبا أن ينتقل 
إىل مذه�ب آخر، وال حرج عليه يف ذلك، إن مذهب اجلعفرية املعروف بمذهب الش�يعة 
االثنا عرشية مذهب جيوز التعبد به رشًعا كس�ائر مذاهب أهل الس�نة، فينبغي للمسلمني 
أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من التعصب بغري احلق ملذاهب معينة، فام كان دين اهلل وال 

كانت رشيعته تابعة ملذهب معني، فالكل جمتهدون ومقبولون عند اهلل تبارك وتعاىل))(.
خامًسا: جهود الشيخ جاد احلق يف مواجهة التطرف واالنحراف:

كان�ت آراء الش�يخ ج�اد احل�ق عيل ج�اد احل�ق متحفظ�ة يف بع�ض املس�ائل االجتامعية 
واالقتصادي�ة مل�ا كان يراه من التحوط يف أمور ال ير التحوط فيها لكنه يف جمال مقاومة 
االنحراف والتطرف والغلو بذل جهوًدا مشكورة حتسب له، وتسجل يف تارخيه، ومن أهم 
تل�ك اجله�ود ما قام به من إصدار كتاب كبري يتكون م�ن جملدين بعنوان: )بيان للناس(، 
ب�ني يف أول�ه معنى االنح�راف وجماله، ورك�ز عىل االنح�راف الديني الذي ب�دأت آثاره 
الضارة عىل املجتمع منذ حوايل س�نة 8)9)م، وذلك حني قامت حركة تنادي بوجوب 
االس�تغناء ع�ن القوانني الوضعية والع�ودة إىل القوانني اإلس�المية، وحني اهتمت تلك 
اجلامع�ة بإص�الح القاعدة ومل تتعج�ل احلكم تسع بعض أفرادها يف الوصول للس�لطة، 

))(  املرجع نفسه، ص 4)4.
))(  بحثنا املنش�ور ضمن بحوث هدية جملة األزهر، بعنوان: اإلمام حممود ش�لتوت وعنايته بالفقه املقارن والتقريب بني 

املذاهب، ص 69) وما بعدها، رجب س9)4)ه�.
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اعتقاًدا أن احلكم اإلس�المي ال يكون إال باالس�تيالء عىل ال�رأس واالبتداء بالقمة، وأن 
ذل�ك ال يك�ون إال بقتل احلكام، فكفروهم وكفروا املجتمع ثم أدى هبم هذا االعتقاد إىل 
انحراف السلوك نحو القتل واالغتيال والتخريب والكذب والفتنة، وكافة املوبقات التي 
راح ضحيته�ا أش�خاص أبرياء ابتداء من النقرايش 948)، وبع�ض طلبة الكلية احلربية 
974)م، بع�د حماولة اغتيال رئيس اجلمهورية مجال عبد النارص س�نة 954)م، واغتيال 
رئي�س اجلمهوري�ة حممد أنور الس�ادات يف 6 أكتوبر س�نة )98)م، ثم م�ا فعله جهيامن 
العتيب�ي وآخرون من االس�تيالء عىل احلرم املكي يوم الثالثاء أول حمرم س�نة 400)ه�، 

وقد أعدم مدبر هذا اهلجوم والذين أجرموا معه))(.
ثم أخذ يف رشح أسباب االنحراف، وطرق عالجه، ودور األزهر يف مقاومته، وبنّي أنه مل 
يغب عن الساحة، بل إن املتطرفني هم الذين غابوا عنه، بعد أن انصاعوا لتحذير أمرائهم 
باهل�روب من�ه خمافة أن يفضح األزهر ما رس�خوه يف أذهانم، وأن األزهر مل يتخلف عن 
مناس�بة ُدِع�َي فيها علامؤه إلزالة الش�به من عق�ول أولئك الذين ابتل�وا بالتطرف والغلو 
واالنحراف))(، وبعد أن بني مصادر الترشيع الصحيحة التي ُتْسَتَقى منها األحكام، أشار 
إىل االجتهاد ورشوط من يقوم به، وأنه ليس كأل مباًحا، وإنام هو علم ال يتقنه إال العلامء 

املاهرون به.
))( معنى اإليامن والكفر: 

وبع�د ذل�ك ب�نيَّ معنى اإليامن والكف�ر، وبيان األم�ور التي ينتقص هبا اإلي�امن، وهي ال 
تزيل�ه، وإن�ام تنفي الكامل عن�ه، وأن التكفري ال جي�وز مطلًقا ألن حمله القل�ب، وما فيه ال 
يعلمه إال اهلل -س�بحانه- وهلذا ال جيوز التسع يف رمي الناس بالكفر، ودرء العقوبة فيه 

ما أمكن)3(.
))( معنى احلكم بام أنزل اهلل:

واحلك�م بام أنزل اهلل ال يعني اقتصار معناه ع�ىل ما يقوم به أصحاب الواليات العامة من 
احل�كام ونواهب�م من القض�اة والتنفيذيني، وإن�ام يعني إعطاء الوصف ال�ذي أنزله اهلل يف 

))(  بيان للناس، )/ 30 وما بعدها.
))(  املرجع نفسه، ص 45 وما بعدها.

)3(  املرجع نفسه، ص )4).
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حكمه عىل اليشء، فال جيوز إلنسان أن يصف عماًل بغري ما وصفه اهلل يف حكمه، فيقول 
مث�اًل: إن الزن�ا مب�اح، أو أن القتل مرشوع ب�دون حق، ويكون معنى احلك�م بام أنزل اهلل 
-ال�ذي يتخ�ذه املتطرفون حجة لقت�ل اآلخرين أو إيقاع األذى هب�م- حجة عليهم هم؛ 
ألنم يصفون األقوال واألفعال بغري ما وصفها اهلل به، ويكون معنى شعار: ال حكم إال 
هلل، أي ال جيوز وصف أمر بحكم رشعي خيالف ما وصفه اهلل به))(، وهو مما خيص الفرد 
يف س�لوكه الش�خيص، كتحليل رشب اخلمر، وحرمان اإلناث من املرياث أو وأد البنات 

أو حتليل السقة والرشوة))(.
)3( مهمة احلاكم:

ومهمة احلاكم هي احلفاظ عىل الدين، وسياس�ة الدنيا بام حيقق الكفاية والكرامة للناس، 
وال يم بعد حتقيق ذلك اس�مه، فليكن س�لطاًنا أو رئيًسا، أو ملًكا، أو أمرًيا، أو شيًخا، أو 
ش�اًها، أو غري ذلك من املس�ميات، فهو وكيل عن األمة يف حتقيق مصلحتها، وهو ليس 
معصوًم�ا م�ن اخلط�أ، وال مفوًضا من اهلل أن يفعل ما يش�اء، ومن حق الش�عب أن يعزله 
إذا مل يق�م بواجب�ه، وله حق الطاعة عىل الش�عب إذا قام هبذا الواج�ب)3(، والناس أمامه 

سواسية ال تفرقة بينهم بأي اعتبار.
)4( معنى اجلهاد:

يعن�ي اجله�اد: ب�ذل اجله�د والطاقة لدف�ع رضر حمق�ق، كجهاد الفق�ر بالعم�ل، وجهاد 
اجلهل بالعلم، وجهاد املرض بالعالج وجهاد الش�يطان بقوة اإليامن وجهاد األعداء لرد 
اعتدائه�م إذا هجم�وا عىل بالد املس�لمني، وه�ذا اجلهاد ليس عىل إطالق�ه، وإنام هو لرد 
االعتداء وهو ليس وس�يلة للدعوة؛ ألن الدعوة إنام تكون باللس�ان، وليس�ت بالس�نان، 
واإلس�الم يرتب�ط م�ع غريه من الن�اس والب�الد برابطة الس�الم التي متثل أص�اًل يف هذه 
العالق�ة، وهل�ذا إذا حدثت مقاوم�ة للمعتدين، فإنم إن جنحوا للس�لم جي�ب أن نجنح 
هل�ا)4(، وأن اخلدمة العس�كرية يف اجلي�ش املرصي واجبة عىل كل م�رصي، وذلك إعامالً 

))(  املرجع نفسه، ص )6).

))(  املرجع نفسه، ص 63).

)3(  املرجع نفسه، ص 97).

)4(  املرجع نفسه، ص 73).
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ةٖ{))(. ُتم ّمِن قُوَّ َتَطعرۡ ا ٱسرۡ واْ لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
لقوله تعاىل: }َوأ

)5( معنى اهلجرة:
ه�ي االنتق�ال من حال�ة إىل أخرى أو م�ن بلد إىل آخر طلًب�ا لألفض�ل أو حتقيًقا ملصلحة 
رشعي�ة معتبة ليس منه�ا التآمر، أو التجمع ضد أمن البلد ال�ذي ينتقل املهاجر منه، كام 
أنا ليس�ت هجرة إىل مكان معزول جيتمع فيه املتآمرون للكيد وتدبري وس�ائل التخريب 
والتدم�ري؛ وهل�ذا قد تكون لطل�ب الرزق أو العلم أو الفس�اد أو الس�ياحة أو الثقافة، أو 
زيارة ذوي القربى ممن أوجب الشارع زيارهتم أو للتجارة أو خوًفا من مرض أو كارثة.

سادًسا: جهود اإلمام األكرب الشيخ حممد سيد طنطاوي )1928 - 2009(:
بذل اإلمام األكب السابق املرحوم الدكتور حممد سيد طنطاوي يف مقاومة التطرف والغلو 
جهوًدا كبرية ومش�كورة، وحتمل يف س�بيلها معاناة ومواجهات تنم عن شجاعته يف احلق 
وقوته يف تبليغ ما يرى أنه الصواب، ومن أشهر فتاواه التي تعد مدخاًل أساسيًّا يف مقاومة 

الفكر املتطرف والغلو املقيت يف املجال االقتصادي، فتواه يف حل معامالت البنوك.
د بعد رجوعه إىل دراس�ات فقهية واقتصادية كثرية، ومناقش�ة عدد من  يف هذه الفتوى أكَّ
املتخصص�ني يف معام�الت البن�وك وخباء االقتص�اد، انتهى إىل أن مس�ألة حتديد الربح 
مقدًم�ا أو ع�دم حتديده بالنس�بة ملعام�الت البنوك ال عالق�ة هلا باحلل واحلرم�ة، متى تم 
ذلك بالرتايض امل�رشوع بني الطرفني، فالبنوك التي حتدد األرباح، مقدًما حالل والبنوك 
الت�ي ال حتدد األرب�اح مقدًما حالل، واملقي�اس يف احلل هو خلوها م�ن الكذب والغش 
واالس�تغالل والظلم واجلهالة والغرر، وم�ن كل ما حرمه اهلل تعاىل، واملقياس يف احلرمة 

وجود يشء من ذلك))(.
سابًعا: جهود اإلمام األكرب الدكتور أمحد الطيب:

يب�ذل اإلم�ام األك�ب الدكتور أمحد الطيب -م�د اهلل يف عمره- جهوًدا كب�رية وصادقة يف 
مقاومة التطرف والغلو ليس بقلمه فقط، ومؤلفاته التي تعددت وكثرت يف معاجلة أسباب 
التطرف والغلو والتكفري، بل بكافة الوس�ائل املتاحة له كإمام ألهل السنة واجلامعة ومن 

))(  سورة األنفال، اآلية: 60.
))(  د. حممد سيد طنطاوى، معامالت البنوك وأحكامها الرشعية، ص 8)) وما بعدها، طبعة 990).
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أهم جمهوداته يف هذا املجال: إنشاء بيت العائلة ليكون حائط صد ملا يدف إليه املتطرفون 
من إثارة الفتنة الطائفية بني النسيج الوطني، وعقد املؤمترات الدولية التي حيتضنها األزهر 
الرشيف وُيدعى هلا مجيع علامء املسلمني يف كافة أصقاع األرض، ثم بيانات األزهر التي 
تتواىل كل يوم لبيان حكم الرشع الرشيف فيام يثريه اإلرهابيون واملتطرفون من مشكالت 
وفتن وجرائم يطلقون عليها مس�ميات دينية وش�عارات إسالمية، ثم مسامهته احلضارية 
يف التواص�ل العلم�ي واالجتامع�ي مع كافة أصق�اع العامل ودوله عب ش�بكات التواصل 
االجتامع�ي وبواب�ات التواص�ل العامل�ي التي أقامها، حت�ى يكون العامل ع�ىل بينة سيعة 
وواضح�ة من جه�ود األزهر يف فضح ما يث�ريه اإلرهابيون من مش�كالت. وما يفعلونه 
م�ن جرائم يلبس�ونا ثوب الدين، والدي�ن منها براء، وحتى ال ترتس�خ املفاهيم اخلاطئة 
للتطرف واإلرهاب يف أذهان من يطالعونا أو يس�تمعون ملروجيها، ومع إعادة النظر يف 

بعض مفردات املناهج الدراسية التي تدرس للطالب.
وق�د انتظمت املواس�م الثقافي�ة باألزه�ر الرشيف للتواص�ل العلمي املتج�دد املناهض 
ملس�تجدات الفك�ر التكف�ريي م�ع دع�اة األزهر الرشي�ف وقيادات�ه حتى يس�تطيعوا أن 
يواصلوا االنتصار لصوت الوس�طية واالعتدال داخل مرص وخارجها، ومن أبرز أعامله 

يف مواجهة انحرافات الغلو والتطرف والتكفري ما ييل:
مؤمتر األزهر العاملي ملواجهة التطرف واإلرهاب )3 - 2014/12/4(:

لق�د تضمن ه�ذا املؤمتر ع�دًدا من املح�اور املهمة يف مواجه�ة الفكر املتطرف بأس�لوب 
موضوعي معارص يستهدف التشخيص واحلل، أرشف عليه فضيلة اإلمام األكب بنفسه، 

وصدر كتاب فخم ببعض أعامل هذا املؤمتر، يف املحاور اآلتية:
املحور األول: تصحيح املفاهيم:

تضمن هذا املحور: التناول الفقهي املوضوعي املعارص للخالفة اإلسالمية ومستجداهتا 
والنظ�ر اإلس�المي الواج�ب نحوه�ا اآلن، ومفه�وم احلاكمي�ة وفق�ه اجله�اد، ومعن�ى 

مصطلحات اجلاهلية والتطرف والغلو.
املحور الثاين: الغلو والتطرف:

ويف هذا املحور تم بحث معنى الغلو وصوره منذ العهد النبوي حتى اآلن، ودور األزهر 
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يف مواجهت�ه، ودور العل�امء واملؤسس�ات الديني�ة يف التعام�ل معه، واجله�ود املبذولة يف 
الوقت احلارض.

املحور الثالث: اإلرهاب وخطره عىل السلم العاملي:
وفي�ه تم بح�ث املوضوعات املتصل�ة باإلرهاب من حي�ث القراءة الرشعي�ة له، وصلته 
بالتكف�ري، وخطره عىل الس�لم واألم�ن العاملي، ومنه�ج الوس�طية يف مواجهة احلركات 

واجلامعات اإلرهابية ببعض البالد اإلسالمية.
املحور الرابع: املواطنة والتعايش السلمي:

وفي�ه تم بح�ث موضوع�ات املواطن�ة والتعايش الس�لمي، وأس�س املواطن�ة، واحرتام 
االختالف والتنوع والتعايش املشرتك))(.

وم�ن أه�م مالمح هذه األع�امل ما كتبه فضيلة اإلم�ام األكب عن خط�ورة التكفري، وأن 
عالج�ه يكم�ن يف وح�دة املس�لمني والبعد عن اخل�الف املذهب�ي امل�ؤدي إىل التصادم، 
ومناب�ذة كل فري�ق لآلخر بام خيرجه من امللة، وأن زوال األعامل ال يزيل اإليامن، ومن ثم 
ال جيوز القول بتكفري أحد ألنه قد عمل معصية، وأن البعد عن التكفري هو صلب عقيدة 
أهل الس�نة واجلامعة من األش�اعرة واملاتريدية وأهل احلديث، وهم ال يرون أن ارتكاب 

الكبائر يزيل اإليامن ال يصبح فاعله خارًجا عن امللة.
وأشار فضيلته إىل أن استلهام مذهب األشاعرة فيه طوق نجاة لألمة من أعاصري التكفري، 
واإلس�هام بقوة يف حقن دماء املس�لمني، وصيانة أمواهلم وأعراضهم، وعند أيب احلس�ن 
األشعري أن التفرق والتحزب والتنابز والتباين، كل ذلك ال حيول دون اشتامل اإلسالم 
للجميع، ومجعهم حتت مظلته، وأن وحدة املس�لمني هي أس�اس معاجلة كل تلك الرزايا 

التي أملت باملسلمني ففرقت مجعهم، ومزقت صفهم.
ثامنًا: جهود دار اإلفتاء املرصية:

تعت�ب دار اإلفت�اء املرصي�ة أح�د الثغور اإلس�المية احلصين�ة واملجهزة بأح�دث أدوات 
املواجه�ة الفقهي�ة والعلمي�ة والفكرية للغل�و واإلره�اب والتطرف والتكف�ري، وهلا من 
الق�درة عىل سع�ة املواجهة والبيان املقنع للفكر اإلس�المي الصحي�ح، والرأي الفقهي 

))(  من أعامل مؤمتر األزهر العاملي ملواجهة التطرف واإلرهاب، الطبعة األوىل، دار القدس العربى.
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الرشيد، ما جيعل أداءها فعااًل، ال سيام إذا ما اجتمع ما تقوم به مع جهود األزهر الرشيف 
ووزارة األوق�اف، ويف الرج�وع إىل موس�وعة الفت�اوى الت�ي أصدرهت�ا كامل�ة مؤخ�ًرا 
ومواقعها اإللكرتونية وجهودها اليومية يف الرد عىل فتاوى الس�ائلني واملؤمترات الدولية 

والدورات الدراسية ما يشري إىل قيمة املجهودات املبذولة يف هذا املجال.
تاسًعا: وزارة األوقاف املرصية:

كان ل�وزارة األوق�اف -وما يزال– فضل كبري يف مواجهة التطرف واإلرهاب، وذلك بام 
متلكه من كتائب العلامء واخلطباء والوعاظ الذين مهروا يف التصدي هلذا الفكر واعتادوا 
ع�ىل مواجهت�ه، وملا لديا م�ن القدرات العلمي�ة واإلدارية الت�ي يعد القيام هب�ا من أهم 

وظائفها.
وهل�ذا كانت عيون تلك الوزارة يقظة دائمة عند إثارة مثل تلك األفكار يف أي مكان عىل 
أرض مرص أو يف العامل؛ ألن هلا رس�اًل من العلامء يقومون بواجبهم يف الدعوة الوس�طية 
إىل اهلل بجميع تلك اجلهات، وإذا كان ذلك اجلهد يمثل الواجهة ملبارشة الوزارة لرسالتها 
ف�إن ل�وزارة األوق�اف جه�وًدا أخ�رى فاعل�ة، وال يمكن جتاهله�ا أو جتاه�ل تأثريها يف 
حتجيم خماطر اإلره�اب واألفكار املنحرفة التي تغذيه وذلك بالكتب والكتيبات، وعقد 
املؤمت�رات العاملي�ة التي جتمع كاف�ة العلامء من خمتل�ف البالد اإلس�المية والعامل، وذلك 
لبحث ومناقش�ة موضوع من تل�ك املوضوعات املتعلقة بالتط�رف والتكفري واإلرهاب 
والت�ي مل يعد خطرها ق�ارًصا عىل حدود دولة معينة، بل أصب�ح عامليًّا خيرتق احلدود وال 

يعرف له بلًدا معينًا.
وق�د تعرض�ت وزارة األوق�اف يف مطبوعاهتا جلملة م�ن القضايا الت�ي نبتت يف أحضان 
الفك�ر التكفريي، أو نش�أت بجواره وذل�ك كالقول بوجوب ختان اإلن�اث، أو فرضية 
النقاب، أو تش�جيع التكاثر الس�كاين، دون تدبري املوارد التي تكفل له نشأة طيبة وعيشة 
كريم�ة، وأص�درت وزارة األوقاف مطبوع�ات تواجه ذلك كله وتب�ني احلكم الرشعي 
الصحي�ح في�ه، وأن ختان اإلن�اث مل يقم عليه دلي�ل رشعي صحي�ح، وأن النقاب عادة 
وليس عبادة، وقد صدر لبيان ذلك كتيب فاخر بنّي الرأي الرشعي يف النقاب بأقالم كبار 
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الكتاب والفقهاء والدعاة واملفكرين))(.
ويف العهد احلارض تشهد وزارة األوقاف نشاًطا ملحوًظا يف مقاومة تلك األفكار املتطرفة، 
يف برامج أعامهلا ومطبوعاهتا وضمن املؤمتر اإلسالمي العاملي الذي يعقد كل عام برعاية 
املجلس األعىل للش�ئون اإلس�المية، ويمكن إبراز ذلك اجلهد ومدى اس�تنارته وقدرته 
عىل مواجهة خماطر التفكري اإلرهايب والتكفريي من خالل النتائج التي انتهى إليها املؤمتر 
ال�دويل الرابع والع�رشون، والذي تع�رض يف موضوعاته لعدد من املفاهيم اإلس�المية 
التي تم اس�تخدامها بعسف خلدمة الفكر املتطرف، وقام العلامء املشاركون يف هذا املؤمتر 
بدراس�ة املفاهيم، دراسة فقهية معارصة وغري مس�بوقة، ويف ضوء املستجدات، وانتهت 
إىل تصحيح العوج الذي ش�اب فهم املتطرفني هلا، وصدر لذلك كتيب بعنوان: »مفاهيم 
جي�ب أن تصح�ح« بإرشاف وزير األوق�اف ومراجعته، وتضمن ه�ذا الكتيب تصحيًحا 
جدي�ًدا لعدد من املفاهيم التي متت دراس�تها يف إطار املس�تجدات املع�ارصة لبيان املعنى 

احلقيقي املعارص، والذي جيب أن يتم التعامل معها من خالله، ومن هذه املفاهيم:
))( التكفري:

انتهت الدراس�ات فيه إىل أنه ال جيوز أن ُيرمى به مس�لم، وأن خماطره أكب من أن يتصدى 
ل�ه فرد، وإنام جي�ب أن يكون أمره منوًطا باملؤسس�ات القضائية املختص�ة يف الدولة، فال 
حتكم به إال بعد تثبت ومراجعة وتدقيق ملا جيره هذا األمر من مآالت س�يئة عىل املجتمع 

ككل.
))( املتاجرة بقضية اخلالفة: 

إن املتاج�رة بقضية اخلالفة جعلت منها أداة للفوض العاملية والتعدي عىل س�يادة الدول 
وانته�اك حدوده�ا رغ�م وجود االتفاق�ات الدولية واس�تقرار األوض�اع الوطنية، حتى 
أصبحت أشبه بكلمة حق يراد هبا باطل، مع أن الواقع املعارص يشهد باستحالة إرجاعها 

بالصورة التي كانت عليها، ومن املمكن أن تكون الوحدة اإلسالمية بدياًل هلا.
)3( احلاكمية:

هى االلتزام بام أنزل اهلل، وأن كل ترشيع ال خيالف رشع اهلل، وال حييد عن حفظ املصالح 

))(  النق�اب ع�ادة وليس عب�ادة، تقديم د. حممود محدي زقزوق، القاهرة، 008)م. وتنظيم األسة يف اإلس�الم، إعداد 
اإلدارة العامة لبحوث الدعوة بوزارة األوقاف.



438

مؤتمر: لحفسوى - إشكلحللت لحولقع وآ لق لحمتسقبل                      17، 18 أغتطس 2015م / 2، 3 ذي لحقعدة 1436هـ

الت�ي تتغي�ا رشع اهلل حفظها يمثل حكاًم بام أنزل اهلل حتى ولو كان من قانون وضعي، وال 
جي�وز أن تكون القوانني الوضعية وس�يلة لتكفري من يعملون هب�ا طاملا أنا حتقق مقصود 

الترشيع اإلسالمي من حفظ الدين وسياسة الدنيا.
)4( اجلهاد:

وه�و بذل اجلهد لتحصيل مصلحة رشعية معتبة أو دفع مفس�دة برشية مؤكدة، وهو ال 
يكون ابتداء، بل جيب أن يكون لدفع التعدي وإزالة املضار.

)5( املواطنة:
ه�ي الوعاء الوطني الذي جيمع كل من يعيش�ون عىل أرض الوط�ن دون تفرقة بينهم يف 
احلقوق والواجبات، وهي أداة الوحدة اإلنسانية التي جعلها اهلل بدياًل لوحدة الديانة يف 

البلد الواحد.
)6( اإلرهاب:

جريمة منظمة يقوم هبا بعض ذوي املآرب اإلجرامية من أجل حتقيق أهداف الدول التي 
ال تري�د لبالد املس�لمني خرًيا، وهو إجرام وظلم يس�تأهل العقاب، ويس�توجب توحيد 

اجلهود الدولية ملواجهته.
)7( اجلزية:

ه�ي الت�زام مايل يتس�اوى فيه غري املس�لمني مع املس�لمني يف واجب املش�اركة املالية جتاه 
بلدهم، ومل يعد هلذا املسمى وجود يمكن أن يستوعبه الفهم الفقهي املعارص.

)8( دار اإلسالم ودار احلرب:
وهو تقس�يم فقهي مل يعد الواقع الفقهي اجلديد صاحلًا الس�تيعابه، حيث مىض زمانه، ومل 
تع�د العالقة بني املس�لمني والعامل عالقة حرب، بل عالقة س�لم وعه�د، ووفق اتفاقات 
دولي�ة أوج�ب اهلل عىل املس�لمني أن يوف�وا هبا وأن ال حينث�وا فيها، وأصب�ح بمقدور كل 
إنس�ان أن يأم�ن عىل أداء ش�عائر دينه يف أي بلد، وأن يعب عن رأي�ه ودينه يف ظل مواثيق 

دولية تكفل هذه احلقوق وتعتبها من حقوق اإلنسان التي ال جيوز إهدارها.
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اخلامتة

لعل فيام س�بق بيانه من اجلهود املبذولة يف جمال اإلفتاء ملواجهة التطرف والتكفري والغلو 
واإلرهاب من اهليئات العلمية اإلسالمية واملؤسسات الدينية ما يعطي صورة صادقة أو 
أق�رب إىل الص�دق والواقع لتلك اجلهود، وألن موضوع التط�رف والتكفري ينطوي عىل 
خماطر ومفاس�د تش�وه دي�ن اهلل وحترف الكلم في�ه عن موضعه، وتطي�ح بمصالح الدين 
ا باملواجهة واملجاهدة  والدنيا التي ما نزلت أديان السامء إال حلاميتها، كان ذلك األمر حريًّ
الت�ي حتد من خط�ره وتوقف أصحابه عند حجمهم، وإذا كان للجهاد س�بب يقتضيه يف 
عرصنا فإن من أوجب واجباته جهاد هؤالء املجرمني املتطرفني، وذلك بفضح أفكارهم، 
وتعري�ة أغراضه�م حتى يع�رف الناس حقيقة أمره�م فال ينخدعوا مم�ا يبدونه من مجيل 

الكالم، ومعسول العبارة.
واألمر حيتاج إىل مثابرة ومداومة ومواجهة مس�تمرة ال تعرف الكلل أو امللل، والعامل لن 
يص�ل لقهر ذلك اجلهل الفكري ولن حيقق ما يرج�وه -بعد أن يبذل جهده يف مقاومته- 

إال بفضل اهلل وعونه، فهو سبحانه املوفق واملعني واحلمد هلل رب العاملني،،،

د. عبد اهلل انلجار
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املوضوع الثالث:

مواجهة التعصب املذهبي يف اإلفتاء
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﷽�

 احلمـد هلل وحـده، والصـالة والسـالم عىل مـن ال نبي بعده حممـد صىل اهلل عليه وسـلم. 
أما بعد:

السادة األفاضل احلضور! أيا اجلمع الكريم! السالم عليكم مجيًعا ورمحة اهلل وبركاته. 
ن من هذا املنب يف هذا املؤمتر العاملي املميز الذي سريس�م  إنه لفضل من اهلل تعاىل أن ُأمكَّ
بال ريب منعرًجا أساًس�ا يف صناعة الفتوى، والتأس�يس ملؤسس�اهتا، ومحاية األمة بتقوية 
ا ودينيًّا ض�د التطرف، وضد التعص�ب، وضد ما آلت  مؤسس�ة الفت�وى وحتصينها فكريًّ
إلي�ه األمة من العنف والعنف املس�لح، وإنن�ي وإن جئت بكلمة مكتوب�ة بني يدي، فإين 
أس�تجيب بكل أدب لتوجيه الس�يد الرئيس وألقي كلمتي يف الدقائق املعقودة، وكلمتي 
كام هو عنوانا تتناول موضوع »التعصب املذهبي يف اإلفتاء .. مراعاة اخلالف أنموذًجا«، 
وأنتم تالحظون بأن هذا العنوان مركب من أربعة جماهيل، وال أدخل يف تفاصيل تعريفها 
يف اللغ�ة واالصط�الح، ولكنني ألف�ت انتباهكم إىل أنه يقع طرفان يف ه�ذا العنوان وهو 
التعص�ب املذهبي يف اإلفتاء، وجه�د مواجهة هذا التعصب، والتعص�ب يف ذاته مقيت؛ 

ء ���ن�ي�ا إ
�ل�ا
� ���ن�ىي ا �ه�ن�ىي  �ا�م��ن ��ل�ي�ع����ن ا �ه�هي ا �م�وا��ن

ور/ م�ح�م�د ع��مة����
ة
�ل�د�ل�� دج � ��س����مة�ا

أ
�ل�

ر
�أ ا رف ل�ف  �فا

ف
� ا

ي
و�

ل�أ �ي�ي وا
�ي�ف لد �أو�ف ا لسش �ير ا

ف
و�
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ألنه حالة نفس�ية وحالة ضعف جتعل الش�خص ال يرى حس�نًا إال ما حسن يف رأيه، وال 
صواًب�ا إال م�ا ذهب إليه أو تعص�ب له، وهذا يوجد يف نفس�ه تصلًبا يمنع�ه من الرجوع 
إىل احل�ق إذا عرف�ه، ومجوًدا يمنعه م�ن االجتهاد والبحث عن األح�كام الرشعية بطروء 
مس�تجداته واختالف األعراف واملصالح، ويدفعه إىل جماراة ش�يخه وموّجهه وصاحب 
مذهبه بحيث تنتفي ش�خصيته وال يصبح له متيز يف الس�احة، ولكنه يدعوه أيًضا يف كثري 
م�ن األحي�ان إىل العن�ف، وإىل أن يذود عن رأيه بالش�دة والتطرف بدال م�ن فتح احلوار 
والنقاش، ولكن هذا التعصب إذا نس�ب إىل املذهب أصبح املوضوع أخطر؛ ألنه ينش�ئ 
حالة من التمسك الضيق األفق بفكرة دينية تؤدي غالًبا إىل االستخفاف بآراء اآلخرين، 
وعندم�ا نس�تخف ب�آراء اآلخري�ن، فإنن�ا نتس�بب يف افرتاق األم�ة، وتش�تيت وحدهتا، 
ونتس�بب يف وق�وع التباغض والتقات�ل والتنازع بني أفراد األمة، ونتس�بب يف اجلنوح إىل 
التطرف وإىل التعصب، وإىل االنزواء، ولكنه ينشئ أيًضا الغلو يف تعظيم الشيخ وتبجيله 
ومتجيده إىل درجة اعتقاد أنه ال يقع يف اخلطأ أبًدا، وأن كالمه هو احلق الذي ال ريب فيه.
ولكنن�ا يف العن�وان الت�ي اقرتحته دار اإلفت�اء املرصية نالحظ بأن ه�ذا التعصب املذهبي 
ينم�ي إىل اإلفت�اء، واإلفت�اء م�ن حيث طبيعت�ه هو اإلخب�ار بحكم رشع�ي ال عىل وجه 
اإلل�زام، فكيف يمكن أن نتصور مفتًيا يبدي رأًيا يف الدين ال يلزم به غريه بخالف حكم 
الق�ايض، ويك�ون فيه عىل هذه األرحيي�ة متعصًبا؟! وهذا التناقض ه�و الذي أظن جعل 
دار اإلفت�اء املرصي�ة تدعونا إىل مناقش�ته؛ ألنه ينش�ئ حال�ة مرضية خط�رية تتمثل يف أن 
ذلك الش�خص الذي كونته املؤسس�ة الدينية واملؤسس�ة اجلامعية، وترج حافًظا لكتاب 
اهلل تع�اىل وعارًفا بس�نة املصطفى -عليه الصالة والس�الم-، وعارًف�ا بأصول الفقه وفق 
مذهبه إن كان له مذهب جينح هذا املكون ليصبح متناقًضا مع تكوينه ومع أصل تكوينه، 
متناقًضا مع نفسه، متناقًضا مع املذهب الذي انتمى إليه، فهو يبدي رأيا ال يلزم به غريه، 

ولكن يستخف برأي غريه إذا المسه.
ا، أم  أتس�اءل يف هذا املقام وأحاكي يف هذا من س�بقني، هل بقي املفتي حني إذن مفتيا حقًّ
أن احلك�م ه�و احلجر عليه ومنعه من اإلفتاء ونزع صفة اإلفت�اء عنه؟! وأظن أن التاريخ 
اإلسالمي علمنا بأن املفتي هو الذي عينه السلطان -أي مجاعة املسلمني- لإلفتاء؛ ولذلك 
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أصبحت يف التاريخ الزاخر ألمتنا والناصع، أصبحت خطة من اخلطط ال يتوالها إال من 
كان أهال هلا وعينه ويل األمر عليها، ويف تارخينا ويف املغرب اإلسالمي اجلزائري عىل وجه 
اخلصوص مثال ناصع عىل ذلك، فأمحد بن نرص الداودي املس�ييل البسكري الذي نفتخر 
يف اجلزائ�ر بأن�ه أول من رشح صحيح البخاري، وأن ابن حجر العس�قالين ينقل له أكثر 
من أربعامئة شاهد يف فتحه »فتح الباري«، هذا الرجل الذي فس القرآن وَعلَّم الفقه؛ بل 
وعل�م ابني�ه ابن أيب زيد القريواين الفقه، جترأ عىل فت�وى يف زمن فتنة املهدية عندما كانت 
الدولة العبيدية الش�يعية مس�يطرة عىل هذا اجلناح الرشقي من الغرب اإلسالمي، وأفتى 
عل�امء املغرب عموًما بواجب محل الس�الح وحماربة الدولة العبيدي�ة، والغريب أن علامء 
األمة أجابوه بيشء واحد، مل يتهمومه يف القرآن الذي حفظه، وال يف التفسري الذي أنجزه، 
وال يف رشح صحي�ح البخ�اري الذي س�بق إليه، ولك�ن قالوا له مجلة دون�ت يف ترمجته، 
وبقيت شاهدة عليه؛ وهو قوهلم: »اسكت ال شيخ لك«، إن النسب العلمي واالنتامء إىل 
املدرس�ة وإىل املذهب هو الذي يرش�د الفقيه، ويضمن انت�امءه الصحيح للمذهب؛ ألننا 
نستحر ونحن نتكلم عن هذا املوضوع مذهب أيب حنيفة النعامن ومذهب اإلمام مالك 
والشافعي واإلمام أمحد، ولكننا نشدد عىل أن املذاهب  أصبحت اليوم غري هذه املذاهب، 
فاملذاهب اليوم التي يتعصب إليها كثري من املفتني الذين يصدرون بالتكفري، واستحالل 
األم�وال، وإباحة الرق�اب والدماء إنام ينبع�ون عن مذاهب فكرية حديث�ة، أناس أبدلوا 
مذاه�ب العلامء بمذاهب مؤدجلة، أدجلوا آيات القرآن الكريم وأعطوها معنى غري الذي 
أراده امل�وىل عز وجل، وأدجلوا س�نة النبي -عليه الصالة والس�الم-، وأصبح اإلس�الم 
يف حقه�م ه�و فك�رة وأيدلوجية، وهؤالء عندم�ا ينبعون عن هذه الفك�رة ال ينبعون عن 

املشيخة التي درستهم بقدر ما ينبعون عن السياسة التي حتركهم. 
ونح�ن عندم�ا نعالج موض�وع التعصب إن�ام ندعو إىل جماهبت�ه ومواجهت�ه، وال يكفيني 
الوق�ت لسدها، ولكنني أكتفي بأنموذج »مراع�اة اخلالف«، فمراعاة اخلالف أصل من 
أص�ول الدي�ن وهو أصل من أصول املذهب املالكي األصي�ل، وهو أصل يعتمد عىل أن 
صاحب الرأي يعتقد جازًما واجب مراعاة القول اآلخر إذا اس�تند عىل مس�وغ، واملسوغ 
هو مس�وغان: إما االحتياط للدين وهو قليل، أو التيس�ري وهو األصل، فإذا كونا املفتني 
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يف معاهدنا ومدارس�نا وجامعاتن�ا عىل أن يكونوا نابعني يف توجيههم عن وحي الس�امء، 
مراع�ني خلدم�ة املجتم�ع يف ممارس�اهتم، معرتف�ني بجدية وق�وة دليل خصمه�م بحيث 
يس�تطيعون أن يرجع�وا إلي�ه، فإننا نقيض ح�ني إذن ولو جزئيًّا ع�ىل التعصب املذهبي يف 

جمال اإلفتاء.

أقول هذا الكلم شاكًرا لكم حسن اإلصغاء مستسمًحا إياكم اإلطالة أو اخلطأ

والسلم عليكم ورمحة اهلل وبراكته
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﷽�

خطة البحث

قسمت البحث إىل: مقدمة وفصلني وخامتة. 
 املقدمة: وتكلمت فيها عن أمهية البحث. 

الفصل األول: تكلمت فيه عن مواجهة التعصب املذهبي، وفيه تسعة مباحث:
املبحث األول: وتكلمت فيه عن التعريفات.

املبحث الثاين: األدوار التي مر هبا الفقه اإلسالمي.
املبحث الثالث: ظهور التعصب املذهبي. 
املبحث الرابع: أسباب التعصب املذهبي.

املبحث اخلامس: مظاهر التعصب املذهبي.
املبحث السادس: أقوال األئمة األربعة يف التعصب املذهبي.

املبحث السابع: حكم التعصب املذهبي.
املبحث الثامن: اآلثار املرتتبة عىل التعصب املذهبي.
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املبحث التاسع: مواجهة التعصب املذهبي.
الفصل الثاين: مراعاة اخلالف، وفيه ستة مباحث:

املبحث األول: ماهية مراعاة اخلالف وموضوعها.
املبحث الثاين: مراعاة اخلالف يف املذاهب األربعة

املبحث الثالث: الغاية من مراعاة اخلالف.
املبحث الرابع: مرشوعيتها وأصلها من الدين.

املبحث اخلامس: أحوال مراعاة اخلالف
املبحث السادس: رشوط مراعاة اخلالف

اخلامتة: تكلمت فيها عن التوصيات.
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املقدمة

احلمد هلل والصالة والس�الم عىل س�يدنا رس�ول اهلل حممد بن عبد اهلل الذي بعثه اهلل تعاىل 
رمحًة للعاملني وعىل آله وصحبه ومن وااله والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:

فإن اإلسالم حارب مجيع أشكال التعصب، وحثَّ عىل الوحدة واأللفة واألخوة، وكان 
هن�اك العديد من األس�باب الت�ي أدَّت إىل التعص�ب املذهبي ال�ذي أدَّى إىل الرصاعات 
الدموي�ة املؤس�فة، وإىل كث�رة الك�ذب يف األحادي�ث النبوية، يف ح�ني أن مجيع املضامني 
الفكري�ة ألقوال األئم�ة األربعة -رمحه�م اهلل- تنهى عن التعصب، وتدع�و إىل االلتزام 
بالكت�اب الكريم والس�نة النبوي�ة الرشيفة واجته�اد العلامء املبني ع�ىل القواعد الرشعية 

الصحيحة.
ة بدورها يف صياغة  ة يف حياتنا املعارصة َيكمن يف َوْعِي األُمَّ ك�ام أن َطْوَق النجاة هلذه األُمَّ
مرشوٍع حضاريٍّ ُمَتَميٍِّز يس�تفيد من احلضارات األخرى ويضيف إليها، وال يمكن ذلك 
إال م�ن خالل إب�داع العق�ول واالجتهاد والتجدي�د، وال يكون ذلك أب�ًدا مع التعصب 
واالنغ�الق وِضي�ِق األُُفق الِفْكري، أو بتكفري املخالفني؛ ألن هذا ضد حضارة اإلس�الم 
ب  وضد مس�رية الوعي ورحلة املعرفة واالجتهاد، وقد أبطل اإلس�الم كلَّ َدَوافع التعصُّ
وقىض عليها؛ فنهى عن التفاُخر باآلباء، أو التعايل بس�بب احلََس�ب والنََّس�ب، أو تقديم 
ْفق؛  الع�ادات والتقاليد عىل احلق والعقل، ودعا إىل التس�اُمح والتعاُط�ف والرتاُحم والرِّ
واْ  ا َغلِيَظ ٱلرَۡقلرِۡب َلنَفضُّ ۖ َولَورۡ ُكنَت َفظًّ ِ نِل��َت لَُهمرۡ َةٖ ّمَِن ٱللَّ لق�ول اهلل تع�اىل }فَبَِما رَحرۡ
 ِۚ رۡ َعَ ٱللَّ َت َفَتَوكَّ رِۖ فَإَِذا َعَزمرۡ مرۡ

َ فِررۡ لَُهمرۡ وََشاوِررُۡهمرۡ ِف ٱلرۡ َتغرۡ ُف َعنرُۡهمرۡ َوٱسرۡ لَِكۖ فَٱعرۡ ِمنرۡ َحورۡ
ْفق يف يشء إال زاَنُه،  نَِي{ وقال س�يدنا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ما كان الرِّ رُۡمَتَوّكِ َ ُيِبُّ ٱل إِنَّ ٱللَّ
ْفق يف األمر كلِّه((. وقوله  وال ُن�ِزَع من يشٍء إال َش�اَنُه((، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن اهلل َرفي�ق حُيبُّ الرِّ
-صلوات اهلل وس�المه عليه وآله وصحبه-: ))إن هذا الدين متني، فأوغل فيه برفق، فإن 

املنَبتَّ ال أرًضا قطع وال ظهًرا أبقى((.
لكل ما س�بق قمت بعمل بحث يف موضوع »مواجهة التعصب املذهبي: مراعاة اخلالف 
نموذًج�ا« لبيان س�امحة اإلس�الم ومرونة هذه الرشيعة الس�محة التي كله�ا رمحة ورفق 
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وش�فقة عىل خلق اهلل مجيًعا، والتي بعث هب�ا احلبيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص حيث يقول اهلل تعاىل: 
َٗة ّلِلرَۡعٰلَِمنَي{ ]األنبياء: 07)[، وكام يقول ملسو هيلع هللا ىلص: ))بعثت باحلنيفية  ررَۡسلرَۡنَٰك إِلَّ رَحرۡ

َ
}َوَمآ أ

السمحة((. 
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الفصل األول: التعصب املذهيب

ول:
ل�أ لم�بح�ث ا  ا

صطلاًحا �ًق وا  لعب
ه�ب�ق

ب
لمد ل�قعص�ب ا  ا

ب
�قعر�ق�

التعص�ب لغًة: التعصب: من العصبية، وه�ي أن يدعو الرجل إىل نرصة عصبته والتألب 
معهم عىل من يناوئهم ظاملني كانوا أو مظلومني))(.

وعرفه صاحب القاموس الفقهي بأنه: املحاماة واملدافعة))(.
وكلمة التعصب مأخوذة من العصبية كام يف لسان العرب البن منظور حيث قال: »أخذت 
كلم�ة التعصب م�ن العصبية، وهي أن يدع�و الرجل إىل نرصة عصبت�ه، والوقوف معها 
ع�ىل من ُيناوئها، ظاملة كان�ت أو مظلومة. ومن معانيهام أيضا -أي التعصب والعصبية- 
املحاماة واملدافعة والنرصة«)3(، ويكون ذلك عىل مس�توى األفكار واملش�اعر، واألقوال 

واألفعال، ولذلك نجد شواهَد متعددًة تزيد هذا املعنى وضوًحا منها:
الش�اهد األول: أنه عندما س�ئل املحدث أبو بكر بن عياش من الس�ني؟، قال: الذي إذا 

ُذكرت األهواء مل يتعصب إليها)4(؛ بمعنى أنه ال يميل إليها وال ينرصها وال ُيؤيدها.
الش�اهد الثاين: ما قاله احلافظ ابن عبد الب األندليس عندما ناقش بعض املس�ائل الفقهية 
قال: »وهو أصل صحيح ملن ُأهلم ُرْشَده ومل مَتِْل به العصبية إىل املعاندة«)5(؛ بمعنى أن من 

العصبية امليل إىل الباطل، واملعاندة فيه، وعدم قبول احلق.
الش�اهد الثال�ث: هو ق�ول للمؤرخ عب�د الرمحن بن اجل�وزي يقول فيه: »نع�وذ باهلل من 
العصبي�ة، فإن مصن�ف هذا الكتاب -هو أحد املحدثني- ال خيف�ى عليه أن هذا احلديث 
موضوع«)6(، فمن العصبية عنده أن يعتمد اإلنسان عىل حديث يعلم أنه موضوع انتصاًرا 
))(  لس�ان اللس�ان، هتذيب لس�ان العرب، )/80)، مادة: عصب، أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، 

إرشاف األستاذ/ عيل مهنا، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،3)4) ه�- 993)م.
))(  القاموس الفقهي لغة واصطالًحا: ص)5)، سعدي أبو جيب، دار الفكر.
)3(  ابن منظور اإلفريقي: لسان العرب، بريوت، دار صادر، د. ت، )/ 607.

)4(  الاللكائي: اعتقاد أهل السنة، )/65.
)5(  ابن عبد الب: التمهيد، حققه مصطفى البكري، املغرب، وزارة األوقاف، 387)، ))/03).

)6(  ابن حجر العسقالين: لسان امليزان، 4/)46، ط: األوىل، دار البشائر، )00)م.
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ألمر يف نفسه، فيرتك الصحيح ويأخذ السقيم.
املذهبي: نسبة إىل املذهب، وهو املعتقد الذي يذهب إليه))(.

التعص�ب املذهب�ي اصطالًحا: املغاالة يف االنتص�ار للرأي الفقه�ي أو للمذهب الفقهي 
دون دليل))(.

 : �ق
�ب ل�ثا لم�بح�ث ا  ا

سلام�ق ل�أ �ق� ا ل�ب  �بها ا
َّ
 مر

�ق
ل�ق ر ا وا �

ل�أ ا

املتتبع حلركة الفقه اإلسالمي جيد أن هذا الفقه مرَّ بأدوار متعددة نذكرها بصورة خمترصة:
الدور األول: عرص الرسالة؛ أي مدة حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومل يوجد تعصب يف حياته؛ ألنه 
املتلقي للوحي عن ربه تعاىل، ومل يكن ألحد رأي يف الفروع الفقهية حال حياته إال هو.

ال�دور الثاين: عرص اخللفاء الراش�دين فام بعده إىل منتصف الق�رن األول اهلجري حيث 
استتب األمر لألمويني، وهذان الدوران مها املرحلة التمهيدية للفقه اإلسالمي.

ال�دور الثال�ث: من منتصف القرن األول إىل أوائل القرن الثاين حيث اس�تقل علم الفقه 
وأصب�ح اختصاًصا، وتكونت املدارس الفقهية، أي االجتهادات املس�امة باملذاهب، هذا 

الدور هو املرحلة التأسيسية يف الفقه.
الدور الرابع: من أوائل القرن الثاين إىل منتصف القرن الرابع حيث بلغ الفقه غايته وقمته 
يف االجته�اد والتدوين والتفريع املذهبي، وتم في�ه وضع علم أصول الفقه، وهذا الدور 

هو دور الكامل يف الفقه اإلسالمي.
الدور اخلامس: من منتصِف القرِن الرابع حني سقطت بغداد يف أيدي التتار، وفيه نشطت 

حركة التحريِر والتخريِج يف الرتجيِح يف املذاهب.
الدور الس�ادس: من منتصف القرن السابع، حيث ظهرت جملة األحكام العدلية، والتي 
ص�درت اإلدارة الس�لطانية العثامني�ة العم�ل هبا س�نة 93))ه��، وهذا ال�دور هو دور 

االنحطاط الفقهي.
الدور السابع: من ظهور املجلة إىل اليوم)3(.

))(  لسان اللسان، مادة: ذهب، )/)45.
ف. ))(  تاريخ املذاهب اإلسالمية، للدكتور أبو زهرة، دار الفكر العريب، )/7: )) بترصُّ

)3(  املدخل الفقهي العام، )/46)، 47)، األستاذ: مصطفى أمحد الزرقا، دار الفكر.
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 : ل�ث ل�ثا لم�بح�ث ا ا
 

ه�ب�ق
ب
لمد ل�قعص�ب ا هور ا

�ب

تع�ود بدايات التعصب املذهبي يف التاريخ اإلس�المي إىل اخلالفات السياس�ية والفكرية 
-األصولية والفقهية- التي حدثت بني املس�لمني خ�الل القرون الثالثة اهلجرية األوىل، 
مم�ا أدَّى إىل ظه�ور فرٍق وطوائَف ومجاع�اٍت متذهبت بأفكاٍر وأص�وٍل كانت حتملها، ثم 
بت هلا وَس�َعْت جاهدًة إىل نرشها واالنتصار هلا عىل أرض الواقع، فدخلت يف نزاع  تعصَّ
مذهبي ش�ديد فيام بينها عىل مس�توى املش�اعر واألفكار، واألق�وال واألفعال، وقد جتىل 

ذلك فيام يأيت:
أوال: عىل مستوى الفرق:

فإن�ه مل�ا انقس�مت األمة بس�بب الفتنة الك�بى بني س�نتي )35: )4ه�( ظه�رت الفرق 
السياس�ية املتمثل�ة يف )الرافضة، والش�يعة، واخلوارج، والس�نة(، ث�م تنظَّمت ومتذهبت 

وتعصبت ألفكارها، وخاضت من أجلها الصعاب والشدائد واحلروب))(.
ثانيا: عىل مستوى العقائد وأصول الدين:

 فقد حدثت خالفات كثرية بني خمتلف طوائف أهل العلم منذ ناية القرن األول اهلجري 
مت العقل ع�ىل الوحي؛ أي  وم�ا بع�ده، فظهرت املعتزل�ة ونفت صفات اهلل تع�اىل، وقدَّ
النق�ل، وظهرت اجلهمية -أتباع جهم بن صفوان )ق:)ه��(- فقالت باجلب وفناء اجلنة 
والن�ار، وعطَّل�ت صف�ات اهلل تعاىل، وظه�رت أيًضا الطائف�ة الكرامية املجس�مة عىل يد 
مت اهلل تعاىل وشبَّهته بمخلوقاته،  املتكلم حممد بن الكرام السجس�تاين )ق: 3ه�(، فجسَّ
ا كبرًيا، ويف مقابل هؤالء نجد أهل الس�نة واجلامعة، كانوا يمثلون  تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ
مجهور املس�لمني، رافعني راية القرآن الكريم والس�نة النبوية الصحيحة، فمثلوا اإلسالم 
الصحي�ح، وردوا ع�ىل انحرافات تلك الف�رق، فأثبتوا صفات اهلل تع�اىل بال تأويل، وال 
تعطيل، وال تش�بيه، وال جتسيم، وتولوا الصحابة، وقدموا النقل عىل العقل. تلك الفرق 
بت هلا، وخاضت من أجله�ا املصادمات واملناظرات،  ت بأفكاٍر متذهب�ت هبا وتعصَّ متي�زَّ

))(  الفرق بني الفرق، عبد القاهر البغدادي، حققه حميي الدين عبد احلميد، بريوت، املكتبة العرصية، 995)، ص4)، 
.7( ،(9 ،(4 ،((
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وصنفت الكتب انتصاًرا ملذاهبها، فكان ذلك سبًبا يف ظهور التعصب املذهبي فيام بينها، 
وانتشاره بني أتباعها))(.

ثالًثا: عىل مستوى الفروع؛ أي الفقه:
ف�إن الن�اس يف زم�ن الصحاب�ة والتابعني وتابعيه�م مل يكون�وا متمذهبني، ف�كان العلامء 
جيتهدون الس�تنباط األحكام الرشعية، وغري املجتهدين منهم يس�ألونم فيام ال يعرفونه، 

وكان العوام يقلدونم بال متذهب وال التزام بشخص معني منهم))(.
ل�ذا مل يعرف املس�لمون التعصب الفقهي املذموم زمن ه�ؤالء طيلة نحو ثالثة قرون، ثم 
تغ�ري احلال يف القرن الرابع اهلجري وما بعده، حيث انترش التمذهب الفقهي بني الناس، 

وصاحبه التعصب املذهبي بينهم بشكل واسع)3(.
لك�ن بوادره األوىل املحدودة تعود إىل النص�ف الثاين من القرن الثاين اهلجري وما بعده، 

بدليل الشواهد التارخيية اآلتية:
أوهلا: أن الفقيه احلنفي ُمس�عر بن كدام كان فيه غلو يف تعظيمه لإلمام أيب حنيفة النعامن، 

فكان يقول: »جعلُت أبا حنيفة حجًة بيني وبني اهلل تبارك وتعاىل«)4(.
ثانيها: خيص الفقيه املالكي أبا حييى زكريا بن حييى الوقاد، فإنه كان يغلو يف اإلمام مالك 

بن أنس ويتعصب له عىل أيب حنيفة )5(.
ثالثها: ما قاله احلافظ شمس الدين الذهبي يف احلافظ حييى بن معني، فعندما ذكر أن ابن 
مع�ني قال: إن اإلمام الش�افعي ليس بثقة، أرجع -أي الذهبي- ذلك إىل فلتات اللس�ان 

واهلوى والعصبية؛ ألن »ابن معني كان من احلنفية الغالة يف مذهبه وإن كان حمدثا«)6(. 
رابعه�ا: يتعل�ق بالفقيه املالكي أصبع بن خليل القرطبي، كان ش�ديَد التعصب للمذهب 
املالكي، حتى إنه اختلق حديًثا يف ترك رفع اليدين يف الركوع والرفع منه، فكشف الناس 

))(  املصدر السابق: 4))، 5))، )))، 6))، 6).
))(  الشوكاين: البدر الطالع، بريوت، دار املعرفة، ص90، )9، اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف، لويل اهلل الدهلوي، 

حققه عبد الفتاح أبو غدة، بريوت، دار النفائس، 983)، ص 68 وما بعدها.
)3(  املصدر السابق، ص87 وما بعدها.

)4(  اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، عبد القادر القريش، كراتيش، مري حممد كتب خانة، د. ت، )/563.
)5(  طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشريازي، حققه خليل امليس، بريوت، دار القلم، د ت، ص 56).

ا، ط: 4، حققه حممد املوصيل، بريوت، دار البش�ائر، )99)،  )6(  الذهب�ي: ال�رواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردًّ
ص9)، 30.
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أمره ))(.
ب ملذهبه، حتى  خامس�ها: يتعلق باحلافظ أيب برش الدواليب، فإنه كان حنفيًّا مفِرَط التعصُّ
حه؛ ألن أبا حنيف�ة من رجاله،  إن�ه روى حديًث�ا يف القهقهة إس�ناُده غرُي صحي�ح، فصحَّ
وإسناده هو: روى أبو حنيفة، عن منصور بن زاذان، عن احلسن، عن معبد اجلهني، عن 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف القهقهة، واخللل يف هذا اإلسناد هو أن الدواليب قال: إن معبد اجلهني 
ه�ذا ه�و معبد بن هوذا الذي ذكره البخاري يف تارخي�ه، وهذا غرُي صحيٍح؛ ألن معبد بن 
ه�وذا أنصاري، ولي�س من قبيلة ُجهينة، ومعبد بن اجلهني تابعي وليس صحابيًّا، فكيف 

يروي عن رسول اهلل -عليه الصالة والسالم- وهو مل َيَره ))(.
ب مذهبي بني مدرس�تي أصحاِب احلديث وأهِل الرأي؛ فاألوىل  رابًعا: ُوجد أيًضا تعصُّ
أكثرت من اس�تخدام األثر من األحاديث النبوية واألقوال السلفية، ومن رجاهلا األئمة: 
مال�ك، والش�افعي، وس�فيان الث�وري، وأمحد ب�ن حنب�ل، والثانية أكثرت من اس�تعامل 
االجته�اد القائ�م عىل ال�رأي والقياس، ومن رجاهل�ا: اإلمام أبو حنيف�ة، وكبار أصحابه 

كمحمد بن احلسن، وأيب يوسف يعقوب )3(. 
ب مذهبي بني الطائفتني  أوجد هذا االختالف نزاًعا مذهبيًّا بني املدرستني، نتج عنه تعصُّ
ظه�رت بوادُره األوىل من�ذ القرن الثاين اهلج�ري وما بعده، وهناك بعض الش�واهد عىل 

ذلك: 
أوهل�ا: أنه حدثت نزاعات وردود بني املدرس�تني منذ زمن أيب حنيفة النعامن املتوىف س�نة 

50)ه�)4(.
ثانيه�ام: يتعل�ق بالفقيه أصبع بن خلي�ل القرطبي املالكي، فإنه كان ُيع�ادي أهَل احلديث 
وعلمه�م، ومل تك�ن له معرفة بعلمهم، حتى إنه ُروي أنه كان يقول: »لئن يكون يف تابويت 
رأس خنزير أحبُّ إيلَّ من أن يكون مس�ند ابن أيب ش�يبة«. ويف رواية أخرى أنه قال: »لئن 

))(  اللسان البن حجر العسقالين، )/05).
))(  املصدر السابق، 506/6.

)3(  املدخل إىل دراس�ة املدارس واملذاهب الفقهية، عمر س�ليامن األشقر، ط: )، األردن، ن: دار النفائس، 998)، 9) 
وما بعدها.

)4(  السنة، عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، حققه حممد القحطاين، ط: )، الدمام، دار ابن القيم، 406)، )/80) وما بعدها.
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يك�ون يف كتب�ي رأس خنزير أحبُّ إيلَّ م�ن أن يكون فيها مصنف أيب بكر بن أيب ش�يبة«. 
بِِه عىل أهل احلديث أنه كان ينهى أهل العلم عن االجتامع باحلافظ بقي بن خملد  وِمن َتَعصُّ
األندليس وحيثهم عىل عدم األخذ عنه، لذا ُروي أن الفقيه قاسم بن أصبع كان يدعو عليه 
-أي عىل ابن خليل- ويقول: هو الذي حرمني الس�امع من بقي بن خملد، وذلك أنه كان 

حيث والدي عىل منعي من الذهاب إىل بقي بن خملد ))(.
ب عىل  ِم بالتعصُّ ثالثها: يتعلق باحلافظ أيب برش الدواليب احلنفي، كان من أهل الرأي، فاهتُّ
املحدث ُنعيم بن محاد؛ لصالبته يف السنة، وتشدده عىل أهل الرأي، حيث قال ابن عدي: 

ابن محاد متهم فيام قاله يف نعيم بن محاد لصالبته يف أهل الرأي))(.
كذل�ك م�ن أبرِز الظواه�ِر التي ظهرت يف ال�دور الترشيعي اخلامس وما ت�اله إىل يومنا، 
ُب  وال�ذي يس�ميه بع�ض العلامء بع�رص التقلي�د واجلمود واالس�رتخاِء والرك�ود، تعصُّ
طالب العلم آلثار أس�اتذهتم من األئمِة املجتهدين الذين أناروا الدنيا بعلمهم وكش�فوا 

ظلامِت املسائل بنور عقوهلم الساطع)3(. 

�بع:  لرا لم�بح�ث ا ا
هر�  ا  ومطب

ه�ب�ق
ب
لمد ل�قعص�ب ا �ب ا س�با

أ
ا

ب املذهبي: أسباب التعصُّ
أواًل: التَّن�ازع يف مس�ائل الفروع التي َبنْي املذاهب، وقد أم�ر اهلل تعاىل املؤمنني باالجتاِمع 
ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ  َها ٱذلَّ يُّ

َ
أ واالئتالف، وَناهم عن االفرتاق واالختالف، فقال تعاىل: }َيٰٓ

ِ َجِيٗعا َوَل  َتِصُم��واْ ِبَبرِۡل ٱللَّ ��لُِموَن ١٠٢ َوٱعرۡ سرۡ نُتم مُّ
َ
َ َح��قَّ ُتَقاتِهِۦ َوَل َتُموُتنَّ إِلَّ َوأ ٱللَّ

ُتم  َبحرۡ صرۡ
َ
َ قُلُوبُِكمرۡ فَأ لََّف َبنيرۡ

َ
َداٗٓء فَأ عرۡ

َ
ِ َعلَيرُۡك��مرۡ إِذرۡ ُكنُتمرۡ أ َمَت ٱللَّ ْۚ َوٱذرُۡكُرواْ نِعرۡ قُ��وا َتَفرَّ

 ُ ُ ٱللَّ نَقَذُكم ّمِنرَۡه��اۗ َكَذٰلَِك يُبنَّيِ
َ
َرةٖ ّمِ��َن ٱنلَّارِ فَأ ٰ َش��َفا ُحفرۡ َوٰٗنا َوُكنُتمرۡ َعَ َمتِ��هِۦٓ إِخرۡ بِنِعرۡ

ُمُروَن 
رۡ
ِ َوَيأ َيرۡ ُعوَن إَِل ٱلرۡ ةٞ يَدرۡ مَّ

ُ
َُكن ّمِنُكمرۡ أ َت��ُدوَن ١٠٣ َولرۡ لَُك��مرۡ َءاَيٰتِهِۦ لََعلَُّكمرۡ َتهرۡ

قُواْ  ِيَن َتَفرَّ لُِحوَن ١٠٤ َوَل تَُكونُواْ َكٱذلَّ رُۡمفرۡ ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱل
ُ
رُۡمنَكرِۚ َوأ َن َعِن ٱل ُروِف َوَينرَۡهورۡ رَۡمعرۡ بِٱل

))(  ابن حجر يف اللسان، )/05).
))(  املصدر السابق، 506/6.

)3(  تاريخ الترشيع اإلسالمي، ص 334،333، للشيخ حممد اخلري بك، املكتبة التجارية الكبى، طبعة960)م.
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ْوَلٰٓئَِك لَُهمرۡ َعَذاٌب َعِظيٞم ١٠٥ يَورَۡم تَبرَۡيضُّ وُُجوهٞ 
ُ
َّيَِنُٰتۚ َوأ ِد َما َجآَءُهُم ٱلرۡ َتلَُفواْ ِمۢن َبعرۡ َوٱخرۡ

َ َورَُس��وَلُۥ َوَل  ِطيُعواْ ٱللَّ
َ
��َودُّ وُُجوهٞ{ ]آل عمران: )0): 06)[.وقوله تعاىل: }َوأ َوتَسرۡ

ِٰبِيَن{ ]اآلية 46 من  َ َمَع ٱلصَّ ْۚ إِنَّ ٱللَّ ٓوا ��ِبُ ۖ َوٱصرۡ َهَب رِيُحُكمرۡ َش��لُواْ َوتَذرۡ تََنٰزَُعواْ َفَتفرۡ
سورة األنفال[.

يق حس�ن خان يف اختالف املذاهب يف مس�ألة وضع الُيمنى عىل الُيسى: ويف  وقال صدِّ
ة  يار، ويف هذه األعصار عند العامَّ ا صاَرْت يف هذه الدِّ فاء«: ومن الغرائب أنَّ »حاشية الشِّ
�ك  وَمن ُيش�اهبهم ممن يظنُّ أنه قد ارتفع عن طبقتهم من أعظم املنكرات، حتَّى إن املتمسِّ
ي�ن! فرتى األخ ُيعادي أخاه، والوالد  هب�ا يصري يف اعتقاد كثرٍي يف عداد اخلارجني عن الدِّ
�نن- وكأنَّه صار متمس�ًكا بِدين  يفارق ولده إذا رآه يفعل واحدًة منها -أْي: ِمن هذه السُّ
آخَر، ومنتقاًل إىل رشيعة غري الرشيعة التي كان عليها، ولو رآه يزين، أو يرشب اخلمر، أو 
ِر بينه وبينه من  ور، أو حيلف الفجور، مل جَيْ يقت�ل النَّفس، أو يعقُّ أحد أبويه، أو يش�هد ال�زُّ
ك هبذه السنن أو ببعضها! ال جرَم هذه عالمات  العداوة ما جيري بينه وبينه بسبب التمسُّ

اعة. اه�. مان، ودالئل حضور القيامة، وقرب السَّ آخر الزَّ
�نن« إىل َرْف�ع اليدين يف املواض�ع األربعة، وض�مِّ اليدين يف  واإلش�ارة بقول�ه: »هبذه السُّ
ة  ين وأئمَّ ة اجلَهلة وأغَرُب، س�كوُت عل�امء الدِّ �الة، ق�ال: »وأعَجُب من فع�ل العامَّ الصَّ
ين  املس�لمني عن اإلنكار عىل َم�ن جعل املعروف منكًرا، واملنكر معروًف�ا، وتالَعب بالدِّ

وبُِسنَّة سيد املرسلني«))(.
ته، وذلك إذا التزم هؤالء األتباُع  ثانًيا: َتنْزيل اإلمام املتبوع يف َأْتباعه َمنْزلَة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف أمَّ

قول إمامهم يف كلِّ ما قال.
ي عنه ملسو هيلع هللا ىلص عىل نوعني: نوع بواسطة، ونوع بغري واسطة، وكان  قال ابن القيِّم: وملا كان التلقِّ
�باق، واس�توَلْوا عىل األمد،  �ي بال واس�طة ح�ظَّ أصحابه الذين حازوا َقصبات السِّ التلقِّ
ة بعده�م يف اللََّحاق، ولكن املبز َمن اتَّبع رصاطهم املس�تقيم،  ف�ال طم�ع ألحد من األمَّ
�امل،  واقتف�ى منهاجهم القويم، واملتخلِّف من عَدل عن طريقهم ذات اليمني وذات الشِّ
فذل�ك املنقطع التائه يف بي�داء املهالك والضالل، فأي خصلة خري مل َيس�بقوا إليها؟ وأي 

))(  الروضة الندية ))/ 99(.
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خطَّة رشد مل يستولوا عليها؟ تاهلل لقد وَردوا رأس املاء من عني احلياة عذًبا صافًيا ُزالاًل، 
وأيَّدوا قواعد اإلس�الم فلم يَدُع�وا ألحد بعدهم مقااًل، فتحوا القل�وب بَِعدهِلم بالقرآن 
ة  وه من مشكاة النبوَّ نان، وألقوا إىل التابعني ما تلقَّ واإليامن، والقرى باجلهاد بالسيف والسِّ
خالًصا صافًيا، وكان س�ندهم فيه عن نبيِّهم -صىلَّ اهلل عليه وآله وسلَّم- عن جبيل عن 
ربِّ العامل�ني س�نًدا صحيًحا عالًيا، وقالوا: هذا َعْهد نبيِّن�ا إلينا، وقد َعِهْدنا إليكم، وهذه 
نا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم، فجرى التَّابعون هلم بإحساٍن عىل  وصية ربِّ
منهاجه�م القويم، واقتَفْوا عىل آثارهم رصاَطهم املس�تقيم، ثم س�لك تابعو التابعني هذا 
َِميِد{ ]احلج:  ِل َوُهُدٓواْ إَِلٰ ِصَرِٰط ٱلرۡ ّيِِب ِمَن ٱلرَۡقورۡ املس�لك الرش�يد، }َوُهُدٓواْ إَِل ٱلطَّ
لنَِي ١٣ َوقَلِيٞل  وَّ

َ 4)[، وكانوا بالنِّسبة إىل من قبلهم كام قال أصدق القائلني: }ثُلَّةٞ ّمَِن ٱلرۡ
ّمَِن ٱٓأۡلِخرِيَن{ ]الواقعة: 3) - 4)[.

حيح من  ل يف إحدى الروايتني، كام ثبت يف الصَّ ة من القرن الرابع املفضَّ ث�م ج�اءت األئمَّ
حديث أيب س�عيد، وابن مس�عود، وأيب هريرة، وعائش�ة، وِعْمراِن بن ُحَصني، فس�لكوا 
عىل آثارهم اقتصاًصا، واقتبس�وا هذا األمر عن مشكاهتم اقتباًسا، وكان دين اهلل سبحانه 
موا علي�ه رأًيا أو معق�واًل أو تقليًدا  أج�لَّ يف صدوره�م، وأعظم يف نفوس�هم م�ن أن ُيقدِّ
أو قياًس�ا، فط�ار هل�م الثَّن�اء احلَس�ُن يف العامَلني، وجعل اهلل س�بحانه هلم لس�ان صدٍق يف 
اآلِخرين، ثم سار عىل آثارهم الرعيُل األول من أتباعهم، ودَرج عىل منهاجهم املوفَّقون 
ب للرجال، واقفني مع احلجة واالس�تدالل، يس�ريون  من أش�ياعهم، زاهدين يف التعصُّ
مع احلقِّ أين س�ارت ركائبه، ويستقلُّون مع الصواب حيث استقلَّت مضاربه، إذا بدا هلم 
الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات وُوْحداًنا، وإذا دعاهم الرسول إىل أمٍر انتدبوا إليه وال 
موا  يس�ألونه عامَّ قال برهاًنا، ونصوصه أجلُّ يف صدورهم وأعظم يف نفوسهم من أن يقدِّ

عليها قوَل أحٍد من الناس، أو ُيعارضوها برأٍي أو قياس.
قوا دينهم وكانوا ش�يًعا، كلُّ حزب ب�ام لديم َفِرحون،  ث�م خَل�ف من بعدهم ُخل�وٌف فرَّ
ب للمذاهب ديانتهم  م راجعون، جعلوا التعصُّ وتقطَّع�وا أمرهم بينهم ُزبًرا، وكلٌّ إىل رهبِّ
الت�ي هب�ا يدين�ون، ورءوس أمواهل�م التي هب�ا يتَِّجرون، وآخ�رون منهم قنع�وا بمحض 
َتُدوَن{ ]الزخرف:  هرۡ ٰٓ َءاَثٰرِهِم مُّ ةٖ ِإَونَّا َعَ مَّ

ُ
ٰٓ أ نَآ َءابَآَءنَا َعَ التقلي�د، وقالوا: }إِنَّ��ا وََجدرۡ
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باُعه من الصواب، ولسان احلقِّ يتلو عليهم: }لَّيرَۡس  ))[، والفريقان بمعزٍل عامَّ ينبغي اتِّ
ِل ٱلرِۡكَتِٰب{ ]النساء: 3))[. هرۡ

َ
ِ أ َماِنّ

َ
َمانِّيُِكمرۡ َوَلٓ أ

َ
بِأ

: أمجع املس�لمون عىل أنَّ من اس�تبانت له ُسنَّة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن له أن  قال الش�افعيُّ
يَدَعه�ا لق�ول أحٍد من الناس. قال أبو ُعمر وغريه من العل�امء: أمجع الناس عىل أن املقلِّد 
ليس معدوًدا من أهل العلم، وأنَّ العلم معرفُة احلقِّ بدليله، وهذا كام قال أبو عمر -رمحه 
ليل، وأما بدون  اهلل تع�اىل-: فإنَّ الناس ال خَيتلفون أنَّ العلم ه�و املعرفة احلاصلة عن الدَّ
ِد  ب باهل�وى، واملقلِّ ن هذان اإلمجاع�ان إخراَج املتعصِّ الدلي�ل فإنَّ�ام هو تقليد؛ فق�د تضمَّ
األعمى عن ُزْمرة العلامء، وس�قوطهام باس�تكامل من فوقهام الفروض من وَرثة األنبياء؛ 
ثوا العلم،  ث�وا ديناًرا وال درمًها، وإنام ورَّ ف�إن ))العلامء هم وَرثة األنبياء، إنَّ األنبياء مل يورِّ

فمن أخذ به أخذ بحظِّه، أو بحظٍّ وافر(( ))(.
وكي�ف يك�ون م�ن ورثة الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص َمن جيهد ويك�دح يف ردِّ ما جاء ب�ه إىل قول مقلِّده 
ا فتنٌة  ب واهلوى، وال يشعر بتضييعه؟! تاهلل إنَّ وَمْتبوعه، ويضيع ساعات عمره يف التعصُّ
ِذ  �ت، رَبا عليها الصغري وهرم فيه�ا الكبري، واتُّ �ت فأْعَم�ت، ورَمت القلوب فأصمَّ عمَّ
ت هبا  ألجلها القرآُن مهجوًرا، وكان ذلك بقضاء اهلل وقدره يف الكتاب مسطوًرا، وملا عمَّ
ون العلم إالَّ  ة؛ بحيث ال يعرف أكثر الناس سواها، وال يعدُّ البليَّة، وعظمت بسببها الرزيَّ
إياها، فطالُِب احلقِّ من َمظانِّه لَدْيم مفتون، وُمْؤثِره عىل ما س�واه عندهم مغبون، نَصبوا 
مل�ن خالفه�م يف طريقتهم احلبائ�ل، وَبغوا له الغوائ�ل، ورَمْوه عن ق�وس اجلهل والبغي 

ل دينكم أو أن ُيْظِهر يف األرض الفساد! والعناد، وقالوا إلخوانم: إنا نخاف أن يبدِّ
فحقيٌق بمن لنفس�ه عنده َقْدر وقيمة، أالَّ يلتفت إىل هؤالء، وال يرض هلا بام لديم، وإذا 
ر إليه ومل حيبس نفسه عليهم، فام هي إالَّ ساعة حتى ُيبعَثر ما  نة النبوية َشمَّ ُرفِع له علم السُّ
ل ما يف الصدور، وتتس�اوى أقدام اخلالئق يف القيام هلل، وينظر كلُّ عبد  يف القبور، وحُيصَّ
م  ني واملبطلني، ويعلم املعرض�ون عن كتاب رهبِّ م�ت يداه، ويقع التمييز ب�ني املحقِّ م�ا قدَّ

م كانوا كاذبني))(. وُسنَّة نبيهم أنَّ
))(  رواه أب�و داود ))364( كت�اب: العل�م، باب: احلث عىل طلب العلم، والرتم�ذيُّ ))68)( كتاب: العلم، باب: ما 

جاء يف فضل الفقه عىل العبادة.
))(  إعالم املوقعني البن القيم ط: )،ج)، ص5، 6، دار الكتب العلمية، بريوت، ))4)ه. حتقيق: حممد عبد السالم.
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ثالثا : التقليد وهو تلقي األحكاِم من إمام معني، واعتبار أقوالِه كأنا نصوص من الرشع 
يْلزم املقلد باتباعها.))(

رابًع�ا: تدوين املذاهب اإلس�المية: فقد دون�ت هذه املذاهب تدوينًا كام�ال، وفيها ثروة 
فقهية هائلة جعلت طلبة العلم يستغنون عن البحث واالستنباط واالجتهاد))(.

خامًس�ا: ضع�ف الثقِة بالنف�ِس والتهيِب من االجتهاد: حيث ش�عر طلب�ة العلِم وبعض 
العل�امِء بالعج�ز والضعف وع�دم القدرة ع�ىل تلقي األح�كام من مصادره�ا األصلية، 
وس�لموا ب�أن زمن االجتهاِد املطلِق ق�د فات، مما ترتب عليه اخللود إىل الراحة والكس�ل 

والتقليد.)3(
سادًس�ا : إقفال باب االجتهاد: وذلك نتيجة لكثرة مدعي االجتهاد ممن ليس�وا أهاًل له، 
وخوًف�ا من الش�ذوذ اجلاه�ل والتخبط األهوج يف األه�واء ودفًعا للفس�اد وحفًظا لدين 
الن�اس، فقد أفتى الفقهاء بس�دِّ ب�اب االجتهاد، مع التنويه أن إقف�اَل باب االجتهاد ليس 
عىل إطالقه، فاالجتهاد برشوطه الكثرية والتي قد تصل إىل مخس�ة عرش رشًطا باٍق، فمن 
تواف�رت فيه ال�رشوط اجتهد، ومن مل تتوافر فيه حرم علي�ه االجتهاد واإلفتاء بغري علم، 
ف�األوىل أن يس�تمر االجته�اد حتى ال ي�ؤدي إغاُلق�ه إىل تعطيل نرش العلم واالس�تنباط 
واالجته�اد، ويف نفس الوقت ال بد أن حيجر عىل اجلهال الذين يفتقدون إىل أدنى رشوط 

االجتهاد والفتوى)4(.
سابًعا: قد ذكر اإلمام أبو زهرة -رمحه اهلل- أسباًبا أخرى منها:

). اختالف الرغبات والشهوات واألمزجة.
). اختالف التفكري بني الناس واختالف مداركهم.

3. الرياسة وحب السلطان. 
4. تقليد السابقني وحماكاهتم من غري أن ينظر املقلدون نظرة عقلية جمردة.)5(

))(  تاريخ الترشيع اإلسالمي للشيخ حممد اخلري: ص)33.
))(  املدخل الفقهي العام ص76)، مدخل إىل الفقه اإلسالمي، ص)0).

)3(  مدخل إىل الفقه اإلسالمي، ص)0).
)4(  املدخل الفقهي العام، ص76)، مدخل إىل الفقه اإلسالمي، ص)0).

)5(  تاريخ املذاهب اإلسالمية للعالمة أبو زهرة، دار الفكر العريب، ص 7: )) بترصف.
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ب املذهبي منها:  ثامنًا: ذكر الدكتور خالد كبري أسباًبا أخرى للتعصُّ
)- ع�دم االلت�زام الصحي�ح والكام�ل بدين اإلس�الم عىل مس�توى املش�اعر واألفكار 
والس�لوكيات، ألن ديننا احلنيف يقوم عىل العدل واملس�اواة، والت�وازن واالعتدال، وال 

يقوم عىل التطرف والغلو والتعصب للباطل.
)- األعامل الس�لبية التي قام هبا الوُعاظ املتعصبون، فاس�تغلوا وظيفتهم لنرش التعصب 

املذهبي والتشجيع عىل الفتن واملصادمات.
3- متذه�ب ع�وام الن�اس، فلام متذهب�وا تعصبوا ملذاهبه�م عن جهل وطي�ش، وعصبية 

عمياء، وبتحريض من علامئهم وحكامهم املتعصبني مثلهم.
4- رواج األحاديث الضعيفة واملوضوعة بني املتمذهبني املتعصبني. ))(

 هذه بعض األس�باب التي كانت وراء التعصب املذهبي بني املس�لمني الذين أمرهم اهلل 
ِ َجِيٗعا َوَل  َتِصُمواْ ِبَبرِۡل ٱللَّ س�بحانه وتعاىل باالجتامع وع�دم التفرق قال تع�اىل: }َوٱعرۡ
ُتم  َبحرۡ صرۡ

َ
َ قُلُوبُِكمرۡ فَأ لََّف َبنيرۡ

َ
َداٗٓء فَأ عرۡ

َ
ِ َعلَيرُۡك��مرۡ إِذرۡ ُكنُتمرۡ أ َمَت ٱللَّ ْۚ َوٱذرُۡكُرواْ نِعرۡ قُ��وا َتَفرَّ

ُ لَُكمرۡ  ُ ٱللَّ نَقَذُكم ّمِنرَۡهاۗ َكَذٰلَِك يُبنَّيِ
َ
َرةٖ ّمَِن ٱنلَّارِ فَأ ٰ َشَفا ُحفرۡ َوٰٗنا َوُكنُتمرۡ َعَ َمتِهِۦٓ إِخرۡ بِنِعرۡ

َتُدوَن{ ]آل عمران 03)[. وقال رس�ول اهلل -صىل اهلل عليه وآله  َءاَيٰتِ��هِۦ لََعلَُّكمرۡ َتهرۡ
وسلم-: ))ترى املؤمنني يف ترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 

تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى((. ))(

مس:  ا لحب لم�بح�ث ا  ا

ل�قعص�ب هر ا ا مطب

). االنتصار للمذهب: ولو كان خمالًفا لدليل من الكتاب أو السنة، حيث عكف املقلدون 
الذين جاءوا بعد األئمة عىل دراس�ة مذاهبهم ونرشها فقط بدال من السري عىل منهاجها، 

واالجتهاِد كام اجتهد السابقون)3(.
ق بع�ض الفقهاء ب�ني اخلالف واالخت�الف، فاخل�الف يكون فيام ه�و مذموم  وهل�ذا ف�رَّ

))(  خالد كبري عالل: التعصب املذهبي يف التاريخ اإلسالمي، دار املحتسب، 008)، ص66)- )7).
))(  رشح صحيح البخاري البن بطال ط: )، 3)4)ه�، ن: مكتبة الرشد، 9/9)).

)3(  املدخل الفقهي العام، )/77).
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ويؤدي إىل النزاع واملشاحنة، أما االختالف فهو حممود، ويعد رمحًة للناس لتيسري األمور 
عليهم))(.

فاالخت�الف الفقه�ي ش�جرٌة طيبة أصله�ا وفروعها متع�ددة تنمو ومتت�د، أصوله البحر 
الزاخ�ر من أص�ول الترشيع من النصوص، وم�ا أخذ منها من القواع�د التي عرفت فيام 
بع�د بطرائق األئمة يف االس�تنباط، وكيفي�ة تريج الفروع الفقهية ع�ىل أصوهلا، من لدن 
الصحابة -ريض اهلل عنهم- إىل عرص األئمة وإىل كل العصور، وهلذا كان االجتهاد بذل 

الوسع يف استنباط احلكم الرشعي من األدلة التفصيلية))(.
�ب املذهبي الذي س�اد إىل التباغض والتفرق  ). التباغ�ض والتف�رق: حيث أدَّى التعصُّ
والع�داوة، لدرج�ة أن الواح�د فيه�م كان ال يصيل خلف م�ن خيالف�ه يف املذهب، وكان 
احلنفي ال يتزوج بالشافعية، والشافعية ال تتزوج احلنفي، وقد طالب بعض املتعصبني يف 
ناية القرن الثالث عرش اهلجري إىل تقسيم املساجد بني احلنفية والشافعية لشدة اخلالف 

والتعصب املذهبي يف ذلك الوقت)3(.
3. ظه�ور الفت�اوى املنكرة: حي�ث كان كلُّ فريٍق م�ن املتعصبني ملذهبه�م يصدر فتاوى 

منكرة ضدَّ املذاهب األخرى ما أنزل اهلل هبا من سلطان، وليس هلا أصل يف الدين)4(.
4. املناظرات املذهبية :وقد كثرت املناظرات املذهبية واجلدُل املذهبي كمظهٍر من مظاهر 
التعص�ب املذهب�ي ومل يك�ن هُدفها الوصول إىل احلق وكش�ف احلقيقة، إن�ام هُدفها هدم 
م�ا عند الغ�ري من حجج وبراهني، وكان�ت األهواء والعصبية وإظه�ار الغلبة وراء ذلك 

اجلدل، وانعكس ذلك عىل الكتب التي ألفت، فكثرت اخلالفات بني املذاهب)5(.

))(  مناهج االجتهاد يف اإلسالم، ص86، د. حممد سالم مذكور، جامعة الكويت، ط: )، 393)ه،973) م.
))(  املوافقات، 4/ 47، لإلمام الشاطبي، دار الفكر. تاريخ املذاهب لإلمام أبو زهرة، ص305، بترصف.

)3(  مدخل إىل الفقه اإلسالمي، ص03)، منشورات جامعة القدس املفتوحة،996) م.
)4(  املرجع السابق، ص04).

)5(  خالصة الترشيع اإلسالمي، ص97، عبد الوهاب خالف، دار القلم.
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س:  � لسا لم�بح�ث ا  ا

ه�ب�ق
ب
لمد ل�قعص�ب ا ر�بع�ق ع�ب ا

ل�أ ل للا�أم�ق ا وا
ق
�

أ
ا

يق�ول أب�و حنيفة النعامن: »هذا رأيي، وهذا أحس�ُن م�ا رأيت، فمن جاء ب�رأي غري هذا 
قبلناه، حرام عىل َمن مل يعرف دلييل أن يفتي بكالمي«))(.

ونقل اإلمام أبو زهرة عن اإلمام أيب حنيفة قوله: »هذا أحس�ن ما وصلنا إليه، فمن رأى 
خرًيا منه فليتبعه«. وقد سأله أحد الفقهاء: أهذا الذي انتهيت إليه هو احلق الذي ال شك 

فيه؟ فقال اإلمام املخلص: ال أدري لعله الباطل الذي ال شك فيه ))(.
ويق�ول اإلم�ام مالك بن أنس: »إنام أن�ا برش أخطئ وأصيب، فانظ�روا يف رأيي، فكل ما 

وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه«)3(.
ويقول اإلمام الش�افعي: »إذا وجدتم عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سنة خالف قويل، فخذوا السنة 
ودع�وا قويل، فإين أق�ول هبا«، ويف رواية: »كل مس�ألة تكلمت فيها بخالف الس�نة، فأنا 
راج�ع عنه�ا يف حي�ايت وبعد ممايت«، ويقول: »ما من أحد إال وتذهب عليه س�نة لرس�ول 
لت من أصل فيه عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتع�زب عن�ه، فمهام قل�ت من ق�ول أو َأصَّ
خالف ما قلت، فالقول ما قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو قويل«، ونقل عن الشافعي قوله: »إذا 
ص�حَّ احلديث فهو مذهبي«. ويقول كذلك: »أي أرض تقلني وأي س�امء تظلني إذا جاء 

حديث رسول اهلل وخالفته؟!« )4(
ويقول اإلمام أمحد بن حنبل: »ال تكتبوا عني شيًئا، وال تقلدوين، وال تقلدوا فالًنا وفالًنا، 
وخذوا من حيث أخذوا«، ويقول: »ال تقلدوا دينكم الرجال، إن آمنوا آمنتم وإن كفروا 

كفرتم«، كام يقول: »من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال«. )5(

))(  أسد حيدر: اإلمام الصادق واملذاهب األربعة، بريوت، دار املعارف للنرش والتوزيع، ج)، ص87).
))(  تاريخ املذاهب اإلسالمية، ألبو زهرة، ص 305. ط: دار الفكر.

)3(  املرجع السابق نفسه.

)4(  املرجع السابق نفسه.

)5(  املرجع السابق نفسه.
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�بع:  لسا لم�بح�ث ا ا
 

ه�ب�ق
ب
لمد ل�قعص�ب ا حكم ا

ٍ ال جيوز رشًعا، قال ابن تيميَّة:  ب ملذهب معنيَّ ابقة يتبنيَّ لنا أن التعصُّ من آراء العلامء السَّ
ب لق�ول عىل قول، وال  �ح قواًل عىل قوٍل بغ�ري دليل، وال يتعصَّ وال جي�وز ألح�ٍد أن يرجِّ
ح ومل يزيِّف، ومل  ًدا َلِزم حكم التَّقليد فلم يرجِّ ة، بل من كان مقلِّ لقائل عىل قائٍل بغري ُحجَّ
ب ومل خُيطِّئ، ومن كان عنده من العلم والبياِن ما يقوله ُسِمع ذلك منه، فُقبِل ما تبنيَّ  يصوِّ
أن�ه ح�ق، وُردَّ ما تبنيَّ أنه باطل، وُوِقف ما مل يتبنيَّ فيه أحُد األمرين، واهلل تعاىل قد فاوَت 

بني الناس يف ُقَوى األذهان كام فاوت بينهم يف قوى األبدان ))(
ب لواحد معنيَّ غري رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويرى أن  وقال حممد س�لطان اخلجندي: فمن يتعصَّ
باُعه دون األئمة اآلخرين، فهو ضالٌّ جاهل، بل قد يكون  قوله هو الصواب الذي جيب اتِّ
باُع أحٍد  كافًرا ُيس�َتتاب، فإن ت�اب فبها، وإالَّ ُقتل؛ فإنَّه متى اعتقد أنه جي�ب عىل الناس اتِّ

بعينه من هؤالء األئمة، فقد جعله بمنزلة النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص وذلك ُكْفر ))(
ب وتنهى عن�ه، وتنصُّ عىل األخذ  ة األع�الم أقواٌل تنبذ التعصُّ ه�ذا، وق�د ُذِكر عن األئمَّ
ف أتباعهم  بالدليل وإن كان خُمالًفا لقوهلم؛ وهذا من تعظيمهم -رمحهم اهلل- لألثر، ورَصْ

إىل األخذ بالدليل، وأن يكونوا مع الدليل واحلقِّ حيثام داَرا.
أس. قال اإلمام أبو حنيفة: إذا جاء عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فعىل العني والرَّ

وقال اإلمام مالك: ما ِمن أحٍد إالَّ وُيؤخذ من قوله وُيرتك، إال صاحب هذا القب، وأشار 
إىل قب النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 ، : كلُّ ما قلت، وكان قول رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خالف ق�ويل مما يصحُّ وق�ال اإلم�ام الش�افعيُّ
فحديث النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أوىَل، وال تقلِّدوين.

وقال اإلمام أمحد: ال تكتبوا عنِّي شيًئا، وال تقلِّدوين، وال تقلِّدوا فالًنا وفالًنا، ويف رواية: 
، وُخُذوا من حيث َأخذوا. ، واألوزاعي، وال الثوريَّ مالًكا، والشافعيَّ

))(  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )35/ 33)(.
))(  رسالة »هل املسلم ُمْلَزم باتباع مذهب معنيَّ من املذاهب األربعة؟« ملحمد سلطان املعصومي اخلجندي، ص54.
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 : م�ب ل�ثا لم�بح�ث ا  ا

ه�ب�ق
ب
لمد �ب ا

ُّ
ل�قعص �ق عل� ا �ب

��ق
لم�ق ر ا ا

ث
�
ل�آ ا

ب إىل أيِّ مذهب يرتتَّب عليه آثاٌر سلبيَّة، منها: التعصُّ
أواًل: التفرق يف الدين واخلصومة والبغضاء:

ق وتتل�ف، وتوعدها إن حصل هذا  ر القرآن الكريم األمَة اإلس�المية أن تتفرَّ وق�د حذَّ
َتلَُفواْ ِمۢن  قُواْ َوٱخرۡ ِيَن َتَفرَّ بالع�ذاب العظي�م يوم القيامة، قال تع�اىل: }َوَل تَُكونُواْ َكٱذلَّ
ْوَلٰٓئَِك لَُه��مرۡ َعَذاٌب َعِظيٞم{ ]آل عم�ران: 05)[، وقوله 

ُ
َّيَِنُٰتۚ َوأ ��ِد َما َجآَءُه��ُم ٱلرۡ َبعرۡ

ْۚ إِنَّ  ٓوا ِبُ ۖ َوٱصرۡ َهَب رِيُحُكمرۡ َش��لُواْ َوتَذرۡ َ َورَُس��وَلُۥ َوَل تََنٰزَُعواْ َفَتفرۡ ِطيُعواْ ٱللَّ
َ
تعاىل: }َوأ

ِٰبِيَن{ ]اآلية: 46 األنفال[. َ َمَع ٱلصَّ ٱللَّ
فعندما يكون اخلالف الفقهي يف الفروع سبًبا للتعصب املذهبي الذي يؤدي إىل التفرق يف 
الدين وإىل اخلصومة والبغضاء، وأن تضيق الصدور بذلك، فإن الطامة الكبى س�تحل 

باألمة اإلسالمية، وستتفرق إىل شيع وأحزاب، كل حزب بام لديم فرحون.
ثانًيا: وجود حالة فوىض يف الفتوى واملرجعيات الفقهية:

حيث س�يتصدر للفتوى من ليس�وا أهاًل هلا، وس�يؤدِّي ذلك إىل إفس�اد دين الناس وإىل 
التخب�ط األه�وج يف األه�واء، واهلل س�بحانه وتعاىل حيذر من ه�ذا بقول�ه: }َوَل َتُقولُواْ 
ِ ٱلرَۡكِذَب{  واْ َعَ ٱللَّ ��َتُ َفرۡ رِۡس��نَُتُكُم ٱلرَۡك��ِذَب َهَٰذا َحَلٰٞل َوَهَٰذا َحَرامٞ ّلِ ل

َ
لَِما تَِصُف أ

]النحل: 6))[.
واحلقيق�ة أن األم�ة اإلس�المية اليوم تع�اين من ظاهرة الفت�وى بال علم، وه�ذه الظاهرة 
خط�رية، حي�ث إن الدع�وة إىل اهلل يشء والفت�وى يشء آخر، وهلذا ربام حيق للمس�لم أن 
يكون واعًظا، ومتحدًثا وخطيًبا، وداعية، ولكن ال حيق له أن يكون مفتًيا إال إذا انطبقت 

عليه رشوط اإلفتاء. ))(
ثالًثا: االستخفاف بمكانة العلامء ودورِهم يف املجتمع: فعندما يؤم القوَم فاسُقهم، ويسود 
القبيل�َة أرذهُل�م، ويتكلُم الرجُل التافه يف أمر العامة، ويتص�در جملَس العلم والفتوى من 
))(  انظ�ر: الصحوة اإلس�المية وحاجتها إىل العلم الرشعي، ص 73، الش�يخ عائض الق�رين، دار ابن الصميعي للنرش 

والتوزيع.
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ليسوا أهال هلا، فسيعجب كلُّ ذي رأي برأيه ويكون اهلوى املتبع، والدنيا املؤثرة، والشح 
املطاع، وتنترش أمراض القلوب، وس�يظهر احلمقى املتكبون الذين ال يعرتفون بالفضل 
ألهله، وال بالعلم ألصحابه، ويش�ككون الناس بعل�م العلامء وفقه الفقهاء، واهلل وحده 

يعلم ماذا ستكون العاقبة.
رابًعا: قتل روح اإلبداع والبحث العلمي يف األمة:

ال ش�كَّ أن االختالف يف األمور الفرعية الفقهية من األمور التي ال تثري اس�تغراًبا؛ ألنا 
م�ن مظاهر اختالف الفقه�اء يف مداركهم العقلية ومدى إحاطته�م وفهمهم للنصوص 
الرشعي�ة، وق�د وقع االخت�الف الفقهي يف عرص الصحابة الكرام، مم�ا يدل عىل أنه يشء 
مأل�وف، وهل�ذا فيج�ب أال تضي�ق صدورن�ا م�ن ه�ذه االختالف�ات الفقهية ب�ني علامء 
اإلس�الم، بل ال بد أن نعتب ذلك من مظاهر نش�اط الفكر اإلس�المي وس�عته، وشمول 
الرشيعة اإلس�المية، وعليه ال مانع من البحث العلمي النزيه اخلايل من التعصب الذميم 
ملعرفة الرأي الصواب فيام اختلف فيه الفقهاء؛ ألن التعصب يسد آفاًقا رحبة هلذا البحث 

العلمي، ويقتل روح اإلبداع والعلم يف األمة.
ر العقل، وحيثُّ عىل النظ�ر والفكر، ويرفع قدر العل�م والعلامء، ويرحب  فاإلس�الم حي�رِّ

بالصالح والنافع يف كل يشء، واحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أحقُّ الناس هبا.
خامًسا: تشويه صورة اإلسالم بالتعصب والتطرف: 

فاملطلوب من املسلمني مجيًعا يف شتى بقاع األرض أن يعطوا صورًة مرشقًة عن اإلسالم، 
حت�ى يقتن�ع اآلخرون به من غري إف�راط وال تفريط، من غري غلو وال تس�اهل، منطلقني 
من الوس�طية التي أمر هبا ربنا س�بحانه وتعاىل، والتي حث عليها رس�ولنا الكريم -عليه 
الصالة والس�الم- وذلك فيام أخرجه البخاري ومس�لم عن أنس -ريض اهلل عنه- قال: 
))ج�اء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص يس�ألون عن عبادة النبي، فلام أخبوا كأنم 

تقالُّوه�ا، وقال�وا: وأين نحن من النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص وقد غفر له ما تقدم من ذنب�ه وما تأخر، قال 
أحده�م: أم�ا أنا فأنا أصيل الليل أبًدا، وقال آخر: أن�ا أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر: 
أنا أعتزل النس�اء فال أتزوج أبًدا، فجاء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ 
واهلل إين ألخش�اكم هلل وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصيل وأرقد، وأتزوج النس�اء، 
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فمن رغب عن سنتي فليس مني(( ))(
وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص يف احلدي�ث ال�ذي أخرجه مس�لم عن ابن مس�عود -ريض اهلل عن�ه-: ))هلك 

املتنطعون((، قاهلا ثالًثا. واملتنطعون: املتعمقون املتشددون يف غري موضع التشديد ))(
سادًس�ا: اس�تنزاف ثروات األم�ة وطاقاهتا: فعندما يس�ود التعصب املذهب�ي والتطرف 
الدين�ي عىل حس�اب قضايا مصريية لألم�ة، فإننا نفتح بذلك عىل أنفس�نا جبهات جانبية 
تس�تنزف جهدنا ووقتنا وطاقاتنا، مع العل�م أن هناك قضايا كبى وهامة أوىل باالهتامم، 
وعليه فال بد أن تكون لغة احلوار والتفاهم بني املسلمني هي اللغة املعتمدة، بداًل من لغة 
القت�ل واالقتتال وإهالك احلرث والنس�ل، فديننا جيمع وال يفرق، يبني وال يدم، يؤلف 

وال ينفر.

سع:  ل�قا لم�بح�ث ا  ا

ه�ب�ق
ب
لمد ل�قعص�ب ا ه�ق ا حب موا

أواًل: إخ�الص الني�ة الصادقة هلل تعاىل يف طلب احلق وت�رك الباطل، واالبتعاد الكيل عن 
التعصب األعمى للمذاهب واألشخاص.

عه- ب�أن ننظر إليه نظرًة  ثانًي�ا: التعام�ل اإلجيايب مع تراثنا اإلس�المي-عىل اختالفه وتنوُّ
شموليًة متوازنًة نافعًة، بال إقصاء وال إغامط، وبال تقزيم وال مبالغة، وبال تعصب أعمى، 
فنس�تفيد من إجيابياته -وما أكثرها- فنأخذ هبا، ونعتب بسلبياته فنتعلم منها ونتجنبها بال 

خماصامت وال مزايدات.
ثالًث�ا: إبع�اد العوام ع�ن التمذهب مطلًق�ا؛ ألن متذهبهم يرُّ هب�م وباملجتمع، وال يقدم 
نفًع�ا لألمة، فِمن مصلح�ة األمة إبعاُد هؤالء عن التمذهب؛ ألن العامي -كام قال بعض 
العلامء-: ال مذهَب له؛ ألنه يفتقد القدرة عىل االختيار، فكيف يس�تطيع أن خيتار لنفس�ه 
مذهًب�ا؟! فعىل العوام أن يس�ألوا أهل العلم بال متذه�ب وال تعصب، وهكذا كان حاهلم 

زمن الصحابة والسلف األول.
رابًعا: الس�عي اجلاد إلجياد فقه عام ُميس خاٍل من التعصب املذهبي، كذلك مجع املسائل 

))(  صحيح مسلم برشح اإلمام النووي )7)/0))( فتح الباري برشح صحيح البخاري( 9/ 5، 5063(.
))(  صحيح مسلم برشح اإلمام النووي )7)/ 0))، 670)(.
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الفقهي�ة املختل�ف فيها ب�ني العلامء واملذاه�ب، وحتريرها حتري�ًرا علميًّ�ا موضوعيًّا نزًيا 
صحيًح�ا، بال تعصب للمذاهب واألش�خاص، مع احلرص ع�ىل تضييق فجوة اخلالف 
م�ا أمكن، وعدم إقرار األح�كام املتناقضة مع روح الرشيع�ة ومقاصدها، كذلك العمل 
ع�ىل إحي�اء منهج األئمة األربع�ة يف االجتهاد الفقهي القائم عىل الدلي�ل، ال عىل التقليد 
والتمذه�ب والتعص�ب، وتبليغ ذلك ألتباعه�م املتعصبني هلم، بأن أئمته�م ما دعوا إىل 
تقليده�م وال التعص�ب هلم، وأن االتب�اع الصحيح هلم هو إحي�اُء منهاجهم االجتهادي 

َفْهاًم وممارسًة، وليس هو تقليدهم يف فتاويم والتعصب هلا.
خامًسا: عدم ترك فراغ تربوي وفقهي يسده اجلهلة واملتعصبون:

وهل�ذا فإنه -وك�ام تقدم- جيب عىل عل�امء األمة القيام بمس�ئوليتهم خرَي قي�اٍم جتاه األمة 
مهام كانت الصعوبات والعقبات التي تعرتضهم، وهم إن مل يفعلوا ذلك فسيقوم اجلهلة 

واملتعصبون بملء هذا الفراغ.
سادًسا: دعم دور املجامع الفقهية واملجالس العلمية واجلامعات اإلسالمية:

من مظاهر النهضة الفقهية احلديثة إنش�اُء املجامِع الفقهيِة واملجالِس العلمية واجلامعات 
اإلس�المية والتي من خالل دورها املميز يف التقريب بني املذاهب اإلس�المية، وتدريس 
الفقه اإلسالمي عىل مذاهبه املختلفة، تسهم إسهاًما فعاال يف التقليل واحلد من التعصب 
املذهب�ي والتطرف الديني، من خالل أس�اتذة متخصصني وعل�امء عاملني، جتتمع األمة 

عىل علمهم وفقهم وإخالصهم هلل عز وجل.
سابًعا: تشجيع البحوث والدراسات الرشعية اهلادفة:

عندما يشجع العلامء واألساتذة الكرام طلبة العلم عىل البحوث والدراسات اهلادفة التي 
تص�ل إىل احلقيق�ة والصواب حتت ش�عار: نتعاون في�ام اتفقنا عليه، ويع�ذر بعضنا بعًضا 
في�ام نختلف في�ه، ورأيي صواب حيتمل اخلطأ، ورأي غ�ريي خطأ حيتمل الصواب، وأن 
االختالف يف الرأي ال يفسد للود قضية، فإن ذلك سيحد إىل مدى كبري من هذه الظاهرة 
املقيتة؛ حيث س�يتبارى طلبة العلم إىل البحث والدراس�ة يف ظل احلب يف اهلل، والتعاون 
ع�ىل الوص�ول إىل احلقيقة من غ�ري أن جير ذلك إىل املراء املذم�وم والتعصب، وهلذا ال بد 
من إنشاء مزيد من مراكز البحوث والدراسات املتخصصة يف املجاالت الرشعية وغريها 
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برعاية العلامء واألساتذة الكرام.
ثامنًا: تبن�ي األحكام االجتهادية: عىل العلامء العاملني األس�اتذة األكارم وعماًل بقاعدة 
»ال ينك�ر تغ�ري األحكام بتغري األزمان« ))(، وتس�هيال ع�ىل الناس أم�ور دينهم ودنياهم 
تبن�ي األح�كاِم االجتهادية الراجح�ة من كل املذاهب دون االلت�زام بمذهب معني، ويف 
هذا س�عة، وخروج من دائرة املذهبية والتعصب هلا، فام يضيق عنه املذهب الواحد، ففي 
مذهب آخر س�عة له وع�الج، ومل يوجد ترشيع كثرت فيه االجتهادات واتس�عت اآلراء 

كالترشيع اإلسالمي.
وم�ن احلكمة أال يلتزم أي قط�ٍر بمذهب أحد املجتهدين بكامله، بل يمكن أن يؤخذ من 
قواع�د كل مذه�ب وأحكامه ما يرى أنه األكثر انس�جاًما مع املصال�ح الزمانية واملكانية 

لألمة.
وي�رى بع�ض املفكرين من علامء الع�رص أن جمموعة املذاه�ب االجتهادية جيب أن تعتب 
بوصفها مذهًبا واحًدا كبرًيا يف الرشيعة، وكل مذهب فردي منها كاملذاهب املشهورة يعد 
يف هذا املذهب العام الكبري موازًيا لآلراء، واألقوال املختلفة يف املذهب الفردي الواحد، 
فريج�ح عل�امء األمة وخيتارون منه للتقنني يف ميدان القض�اء والفتيا، ما هو أوىف باحلاجة 

الزمنية ومقتضيات املصلحة يف كل عرص ))(.

))(  درر احلكام رشح جملة األحكام، )/47.
))(  مدخل إىل الفقه اإلسالمي، ص 0))، ص))).
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الفصل الثاني: مراعاة اخلالف

ول: 
ل�أ لم�بح�ث ا  ا

وعها
 وموصب

ب
� لا لحب �ق ا عا ه�ق�ق مرا ما

أواًل: تعريف مراعاة اخلالف:
أ- لغًة: املراعاة من راعيُت اليشء َرْعًيا ومراعاًة: الحظته حمسنًا إليه؛ واألمَر: نظرُت إالَم 

يصري))(، واخلالف واملخالفة: أن يأخذ كلُّ واحد طريًقا غري طريق اآلخر))(.
فت املراعاة بعدة تعريفات ال تسلم من مآخَذ، ولعل أحسنَها تعريُف  ب- اصطالًحا: ُعرِّ
اب�ن عرفة -رمح�ه اهلل- يف حدوده: »إعامُل دليل ]املخال�ف[ يف الزم مدلوله الذي ُأعِمَل 

يف نقيضه دليٌل آخر«)3(.
مث�ال ذل�ك: إعامُل مالك -رمح�ه اهلل- دليَل خمالفة القائل بعدم فس�خ نكاح الش�غار؛ يف 
الزم مدل�ول ذلك املخالف ومدلوله عدم الفس�خ الذي هو ثب�وت اإلرث بني الزوجني 
املتزوجني بالش�غار عند موت أحدمها، وهذا املدلول الذي هو عدم الفس�خ أعمَل مالٌك 

-رمحه اهلل- يف نقيضه الذي هو الفسخ أعمَل دلياًل آخر يقتيض الفسخ عنده.
لكن تعريف ابن عرفة -رمحه اهلل- ال يش�مل كل صور املراعاة املذكورة؛ ألن تصيصها 

باملعنى املتقدم ال يتجاوز هبا املعنى املتواَضع عليه)4( عند متأخري املالكية.
وأْوىل من�ه أن ُيق�ال: مراعاة اخلالف: اعتب�ار خالِف الغري باخلروج من�ه عند قوة مأخذه 

بامتثال مقتىض ما اخُتِلَف فيه.
ثانًيا: موضوع مراعاة اخلالف

أما موضوع مراعاة اخلالف باملعنى العام فهو: الترصفات املختَلف يف حكمها الدائر بني 
االقتضاء واملنع من حيث حتقيقها ملقصود الش�ارع، ومنش�ؤها: احتامل التورط يف نقيِض 

مقصوِد الشارع بفعِل ما هو خالف األْوىل مطلًقا)5(.
))(  القاموس املحيط، حرف الراء: رعي.

))(  بصائر ذوي الّتمييز للفريوزآبادي ))/ )56(.
)3(  احلدود برشح الرصاع ))/ 63)(، ولفظة »املخالف« زيادة للّتوضيح؛ ألن اإلضامر مرتني يضاعف الغموض.

)4(  املعنى املتواَضع عليه: أي املتََّفق عليه.
)5(  ع�ب بلف�ظ »مطلًق�ا« ليدخ�ل يف حكم القاعدة فعُل األخفِّ م�ع ترك األحوط إن كان فيه معن�ى االحتياط من جهة 
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 : �ق
�ب ل�ثا لم�بح�ث ا  ا

ر�بع�ق
ل�أ ه�ب ا ا

ب
لمد �ق ا

ب
� 

ب
� لا لحب �ق ا عا مرا

ن�صَّ غرُي واحٍد من العل�امء عىل أن مرشوعيتها ثابتٌة باإلمجاع))(، وم�ا دام تتبُّع ذلك عند 
ًرا؛ نظًرا الس�تحالة اإلحاطة بأقوال اجلميع، فإن االقتصار عىل حكم  س�ائر العلامء متعذِّ

ذلك يف املذاهب األربعة املشهورة ُيغني عن كل تتبُّع واستقراء.
 وجتدُر اإلشارة إىل أن أكثر املذاهب أخًذا هبذه القاعدة وتعوياًل عليها: املالكية والشافعية، 
ثم األحناف واحلنابلة، أما يف مذهب مالك -رمحه اهلل- فاعتامدها يف بناء كثري من الفروع 
مش�هور معل�وم. قال الش�اطبي -رمح�ه اهلل-: »وهو أص�ٌل يف مذهب مال�ك ينبني عليه 

مسائل كثرية«))(. 
قال أبو العباس ابن أيب كف -رمحه اهلل-:)3( أما يف مذهب الشافعي -رمحه اهلل- فقد َنصَّ 

ة مذهبه عىل مرشوعية البناء عىل رعي اخلالف واستحبابه.  أئمَّ
 قال البدر الزركيش -رمحه اهلل-: »ُيستَحبُّ اخلروج منه أي اخلالف باجتناب ما اخُتلف 

يف حتريمه وفعل ما اخُتلف يف وجوبه«)4(.
وجعل ابن الس�بكي -رمحه اهلل- اطِّراح اخلالف ب� »اخلروج أفضل ..واعتامده من الورع 

املطلوب رشًعا«)5(.
أما يف مذهب اإلمام أيب حنيفة -رمحه اهلل- فقد رصح ابن عابدين -رمحه اهلل- يف حاشيته 
ا فقال: »مطل�ب يف ندب مراعاة  باس�تحباب رع�ي اخل�الف؛ حيث أفرد هلا مطلًب�ا خاصًّ
اخل�الف«)6(، ك�ام رصح به أيًض�ا املال عيل الق�اري -رمحه اهلل- يف مواضَع من »املس�لك 

املتقسط«)7(.

أخرى؛ كأن يكون فعل األحوط ُموِقًعا يف فتنة أو فرقة أو نحو ذلك.
))(  ينظر: رشح صحيح مسلم للنّووي ))/ 3)(، واملسلك املتقّسط يف املنسك املتوّسط، لعيل القاري، ص88.

))(  االعتصام ))/ 45)(، واجلواهر الثمينة للمشاط، ص37).
)3(  قواعد مذهب مالك »خمطوط باملسجد النبوي« )ق/ 08)/ ب(.

)4(  املنثور يف القواعد )) / 7))(.
)5(  األشباه والنظائر للسبكي )) / )))(.

)6(  رد املحتار )) / 47)(.
)7(  املسلك املتقسط، ص88، 96، 05).
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م، فلام  وق�د صىلَّ أبو يوس�ف القايض -رمح�ه اهلل- بالناس اجلمعة يوًما مغتِس�اًل من احلامَّ
تفرقوا ُأخب بوجود فأرة ميتة يف بئر احلامم؛ فقال: إذن نأخذ بقول إخواننا من أهل املدينة: 

إذا بلغ املاء ُقلَّتني .. إلخ))(.
أما يف مذهب اإلمام أمحد -رمحه اهلل- فيجد الدارس نامذَج كثريًة تدل عىل ذلك؛ منها ما 
ذكره ابن ُقَدامة -رمحه اهلل- بخصوص وقت صالة اجلمعة عند احلنابلة، وأنا ُتصىلَّ قبل 
الزوال عندهم خالًفا للجمهور؛ حيث قال: »فاألْوىل أن ال ُتصىل إال بعد الزوال ليخرج 
�اف القناع قوله: »إن من عمل يف  من اخلالف«))(. ويف باب »رد الش�هادة« من كتاب كشَّ
ج بال ويل أو بال ش�هود، أو  الف�روع املختَل�ف فيها عند األئمة اختالًفا ش�ائًعا؛ كمن تزوَّ
ًدا ملن يرى ِحلَّه، مل ُتَردَّ  اًل أو مقلِّ ر الزكاة، أو حج متأوِّ رشب من النبيذ ما ال يسكر، أو أخَّ
ش�هادُته؛ ألن الصحابة -ريض اهلل عنهم- كانوا خيتلفون يف الفروع، وَقبِلوا ش�هادة كل 

ق به املخالف كاملتََّفق عليه«)3(.  خمالف هلم فيها، وألنه اجتهاد شائع ال ُيَفسَّ
 وفي�ام ُنِقَل عن اإلمام أمحد -رمح�ه اهلل- جيد الباحث نامذج عالية تدل عىل اعتباره -رمحه 
اهلل- خل�الف األئم�ة املتقدم�ني، وورعه إزاء املس�ائل اخلالفية يف الفروع، ذك�ر أبو داود 
-رمح�ه اهلل- يف مس�ألة عنه يف باب »نقض الوضوء من م�س الذكر«، قال: »قلت ألمحد: 
؟ قال: نعم!«)4(. فرجل ال يرى من مس الذكر وضوًءا، أصيل خلفه وقد علمُت أنه مسَّ

 : ل�ث ل�ثا لم�بح�ث ا ا
 

ب
� لا لحب �ق ا عا �ق�ق م�ب مرا ا لعب ا

إن الترصف بباعث اخلروج من اخلالف ال ينشئه املكلف ملعرفة احلكم، ولكن لتنجيزه)5(، 
ن ال يعصف الش�ك  ع ب�ه إىل إيقاع ترصفه ع�ىل وجه متيقَّ واخل�روج م�ن عهدته، ويت�ذرَّ

بساحته، فهو وسيلة إىل االمتثال املحقق، ال طريق إىل معرفة احلكم.
وثم�ة ملح�ظ آخر يلتحق هب�ذا األصل ؛ وهو أن م�ن املقاصد العلي�ا والغايات العظمى 

))(  اإلنصاف للدهلوي، ص)7.
))(  املغني )) / 374( نرش دار الغد العريب.

)3(  كشاف القناع )6 / )34(.
)4(  مسائل اإلمام أمحد برواية أيب داود، ص))، وانظر نامذج أخرى عنه يف: حجة اهلل البالغة ))/ 58)، 59)(.

)5(  تنجيز األمر: فعله واإلساع بإنجازه.
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الت�ي يلتفت إليها ههنا هي: تضييق هوة اخلالف بني املذاهب الفقهية؛ فكثرًيا ما أحدثت 
هذه اخلالفات رشوًخا يف وحدة املسلمني، وخلَّفت جراحاٍت ال تؤسى))(، َوفَِتنًا عظيمًة 

وعاها التاريخ وشهد هبا الواقع.
وبَق�ْدر م�ا يف اخت�الف الفهوم واألنظ�ار من خري ونف�ع، وما يف تعدد املذاه�ب من ثراء 
وَسعة، فإن فيها من دواعي الفرقة وأسباب التشتت ما يأسى له القلب وحيزن، وال شك 
أن اخل�الف الفقهي يف ذاته ال ينتهض))( إلحداث الفرقة، وإنام تتس�بب الفرقة عن ضيق 

الصدور، واستحكام اهلوى، والتعصب للرأي.

�بع:  لرا لم�بح�ث ا ا
�ق�ب  لد صلها م�ب ا

أ
ها وا

�وع�ق�ق
م��ث

أواًل: حكم مراعاة اخلالف:
ت�كاد جتتمع كلمة القائلني برعي اخلالف عىل أنا مس�تحبة، ق�ال الزركيش -رمحه اهلل-: 
»يس�تحب اخلروج منه -أي اخلالف- باجتناب ما اخُتِل�َف يف حتريمه، وفِْعل ما اخُتِلَف 

يف وجوبه«)3(.
وقال املال عيل القاري -رمحه اهلل-: »اخلروج من اخلالف مستحب باإلمجاع«)4(. 

ويق�ول الراع�ي األندليس -رمح�ه اهلل-: »وأما اس�تحباب اخلروج من اخلالف فمس�لَّم 
حيث أمكن«)5(.

ثانًيا: دليل مرشوعيتها:
)- مستندها النقيل: من أمثلة مراعاة اخلالف:

ما ثبت عن أم املؤمنني عائشة -ريض اهلل عنها- أنا قالت: ))كان ُعتبة بن أيب وقاص َعِهَد 
إىل أخيه س�عد بن أيب وقاص أن ابَن وليدِة َزْمَعَة مني فاقبضه إليك، قالت: فلام كان عام 

))(  ال تؤسى: ال تداوى، ومنها اآليس: وهو الطبيب.
))(  ال ينتهض: أي ال يصل إىل أن يكون سبًبا.

)3(  املنثور يف القواعد ))/ 7))(.
)4(  املسلك املتقسط، ص88.

)5(  انتصار الفقري السالك، ص)30، وانظر أيًضا: البحر املحيط للزركيش )8 / ))3(، واألشباه والنظائر للسيوطي، 
ص)5)، اإلسعاف بالطلب للتوايت، ص)7، واملعيار املعرب للونرشييس )6 / 379، )38(.
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الفت�ح أخذه س�عد، وقال: ابُن أخي، قد كان عه�د إيلَّ فيه، فقام إليه عبد بن زمعة، فقال: 
أخي وابن وليدة أيب ُولَِد عىل فراشه، َفَتَساَوَقا إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال سعد: يا رسول اهلل، 
ابن أخي كان قد َعِهَد إيلَّ فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابُن وليدِة أيب، ُولَِد عىل فراشه، 
فق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ه�و لك يا عبُد ْبَن زمع�َة، ثم قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: الولد للفراش، 
وللعاهر احلََجر، ثم قال لس�ودة بنت زمعة: احتجبي منه((؛ ملَِا رأى من شبهه بعتبة بن أيب 

وقاص، قال: فام رآها حتى لقي اهلل))(.
ووجه االس�تدالل باحلديث أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص راعى احلُْكَمنْي مًعا؛ أي حكم الفراش وحكم 
َبه، أما مراعاته حلكم الفراش فإلحلاقه الولد بصاحبه وهو زمعة، وأما مراعاته حلكم  الشَّ
الش�به، فألم�ره س�ودة -ريض اهلل عنها- بنت صاح�ب الفراش باالحتج�اب من الولد 
امللَح�ق ب�ه))(، فقد احتاط النبي ملسو هيلع هللا ىلص وراعى كال احلكمني: حكم الفراش وحكم الش�به، 
فبإحلاق�ه الول�د بصاحب�ه -وهو زمعة- راعى حك�م الفراش، وبأمره س�ودة -ريض اهلل 

عنها- باالحتجاب من الولد امللحق بأبيها راعى حكم الشبه.
يقول اإلمام الن�ووي يف وجه االحتياط: »فأمرها به -أي: باالحتجاب- ندًبا واحتياًطا؛ 
ألنه يف ظاهر الرشع أخوها؛ ألنه أحلق بأبيها، لكن ملا رأى الشبه البني بعتبة بن أيب وقاص 

خيش أن يكون من مائه فيكون أجنبيًّا منها، فأمرها باالحتجاب منه احتياًطا«)3(.
ويشهد هلذا األصل من حيث معناه العام قصة الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود -ريض 
؛ رغم خمالفته له ومراجعته إياه  اهلل عن�ه- ملا صىلَّ خلف عثامن -ريض اهلل عنه- بمنى ُمتاِمًّ

يف ذلك، وملا سئل عن ذلك قال: »اخلالف رش«)4(.
ب - ترجيها عىل »اعتبار املآل«.

 وه�و خمتص بحال�ة ما بعد الوقوع كام س�يأيت، فإنه ربام أفتى املفتي بفس�اد الفعل ابتداًء، 
فإذا وقع عاد إليه باإلنفاذ واالعتبار، وهو نوع من االلتفات إىل األمر الواقع والبناء عليه 
))(  أخرج�ه البخ�اري )5/ 78)( يف الوصايا: باب قول املويص لوصيه: تعاَهْد ولدي، ومس�لم )457)( يف الرضاع: 

باب الولد للفراش، ومالك واللفظ له )4/ 3)( برشح الزرقاين.
))(  وانظر أدلة أخرى يف االعتصام للشاطبي ))/ 48)( فام بعدها.
)3(  رشح مسلم )0)/ 39(، ط: دار إحياء الرتاث العريب ببريوت.

)4(  أخرجه أبو داود ))49)( يف املناسك: باب الصالة بمنى، ومنه أيًضا امتناعه ملسو هيلع هللا ىلص عن جتديد بناء الكعبة عىل قواعد 
إبراهيم، وكفه عن قتل املنافقني، وقصة األعرايب البائل يف املسجد.
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بع�د جتدي�د النظر يف املس�ألة؛ بحيث يصري الترصف بع�د وقوعه معت�ًبا ورشعيًّا بالنظر 
لق�ول املخال�ف، وإن كان ضعيًفا يف أصل النظر، لكن ملا وقع األمر عىل مقتضاه روعيت 

املصلحة))(. 
ومن�ه ما جي�ري يف تصحيح العقود إذا كان فس�ادها خمتَلًفا فيه؛ كقوهلم: كل نكاح فاس�د 
اخُتِل�َف فيه فإنه يثبت به املرياث ويفتقر يف فس�خه إىل الط�الق؛ ألنه بعد وقوعه تعلق به 
مصلحة كل من الزوجني واألوالد والورثة، ومنه أيًضا قوهلم: إذا دخل املصيل مع اإلمام 
يف الركوع وكب للركوع ناس�ًيا تكبرية اإلحرام، فإنه يتامدى مع اإلمام وال يقطع؛ مراعاًة 

لقول من قال: إن تكبرية الركوع جتزئ عن تكبرية اإلحرام))(.

مس:  ا لحب لم�بح�ث ا  ا
ب

� لا لحب �ق ا عا ل مرا حوا
أ
ا

أكث�ر األئم�ة القائلني برعي اخل�الف ال يقيدونه من حيث فعله بحال�ة دون أخرى؛ وإنام 
ينضبط عندهم بحسب قوته ووجاهته.

ق كث�ري من علامء املالكية بني حال�ة »ما قبل الوقوع« و»حالة م�ا بعده«؛ فمنهم من  ويف�رِّ
يراعيه قبل حصول الفعل؛ نظًرا ألصل الباءة واالحتياط من التورط يف الشبهة، ومنهم 
ى حياله دليل  م�ن يراعي�ه بعد احلص�ول؛ التفاًتا إىل املصلح�ة واعتباًرا للمآل الذي يتق�وَّ

املخالف. 
واحل�ق أن تقيي�د االعتبار بإحدى احلالت�ني دون األخرى غري ُمتَّج�ه يف النظر؛ ألن مناط 
االعتبار إنام هو قوة املأخذ ووجاهته يف اخلالف، وذلك غري مقصوٍر عىل حال دون حال؛ 

لوجدانه يف كليهام كام هو مشاَهد يف فروع القاعدة.
احلال�ة األوىل: قبل الوقوع، وصورهتا: أن يظه�ر للمجتهد بعد اجتهاده قوة مأخذ خمالفه 
�ِكِه؛ بأن يكون مقتض�اه آتًيا عىل وفق االحتي�اط، أو حمقًقا ملصلحة رشعية  وصح�ة ُمَتَمسَّ
ًرا  ظاه�رة كائنٍة يف جهة األخف، فيميض حينئذ عىل اجتهاد خمالفه، مرجًحا ملقتضاه ومقرِّ
لظه�وره ابتداء، بحيث جي�وز االمتثال عىل وفقه قبل ال�رشوع يف الفعل واالمتثال، وممن 

))(  هامش املوافقات للشيخ دراز )4/)5)(.
))(  املقدمات املمهدات البن رشد ))/ 60)(.
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ذه�ب إىل ه�ذا القول »املراعاة قبل الوقوع« أبو عبد اهلل املق�ري وأبو عثامن العقباين رمحة 
اهلل عليهام))(.

وم�ن مس�ائل هذه احلالة ق�وُل املالكية بكراه�ة الوضوء باملاء املس�تعمل يف رفع احلدث؛ 
مراعاًة ملن قال ببطالن التطهر به))(.

ومن مس�ائله أيًضا: ما س�بق نقله عن ابن ُقدامة -رمحه اهلل- بخصوص استحباب صالة 
اجلمعة بعد الزوال عند احلنابلة رغم جتويزهم صالهتا قبله.

ح املجتهد يف املسألة مثاًل دليَل احلظر واملنع  احلالة الثانية: بعد الوقوع، وصورهتا: أن يرجِّ
ابت�داًء، فإذا وق�ع الفعل بخالفه راعى دلي�ل غريه املرجوح عنده لوج�ه يقتيض رجحان 
دليل�ه يف تلك احلالة؛ مثل اس�تحقاق امل�رأِة املهَر واملرياَث عند املالكي�ة إذا تزوجت بغري 
ويل؛ ف�إن مالًكا -رمحه اهلل- مع قوله بفس�اد الن�كاح دون ويل، يراعي اخلالَف عند نظره 
في�ام يرتت�ب عليه بع�د الوق�وع؛ إذ التفريع عىل البط�الن الراجح عنده يؤدِّي إىل مفس�دة 

ورضر أقوى من مقتىض النَّهي عىل ذلك القول.
ة األعرايب البائل يف املس�جد)3(، فهو م�ع كونه واقًعا  ويش�هد هل�ذا التقرير ما ثب�ت يف قصَّ
منهيًّ�ا عن�ه عىل وجه القطع، وهو البول يف املس�جد، إال أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أمر برتكه حتى ُيتِمَّ 
بوله؛ ملا يف َقْطِعه عليه من األرضار واملفاسد، وكان حيصل من تقويمه من حمله الذي بال 
فيه مع ما حصل من تنجيس املس�جد تنجيُس ثيابه وبدنه ومواضع أخرى من املس�جد، 

وألصابه من ذلك يف بدنه مرض لالحتباس املفاجئ يف بوله.

س:  � لسا لم�بح�ث ا ب ا
� لا لحب �ق ا عا �وط مرا

��ث

الرشط األول: أن يكون اخلالف قوي املدرك
ا بحيث ال ُيعدُّ هفوًة أو ش�ذوًذا، ومن ههنا  ب�أن يك�ون مأخذ املخالف فيام ذهب إليه قويًّ

))(  القواعد للمقري ))/ 36)(.
))(  ينظ�ر: رشح الرص�اع ع�ىل احل�دود ))/ 63)(، وبه رصح يف رشح خمترص خلي�ل )ق/ 6)/ ب( »خمطوط بخزانة 

جدي رمحه اهلل«.
)3(  أخرجه البخاري ))/ 65( يف الوضوء: باب يريق املاء عىل البول، ومس�لم ))/ 36)( يف الطهارة: باب وجوب 

غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف املسجد.
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مل ُي�َراَع خ�الف أيب حنيف�ة -رمح�ه اهلل- يف الرواي�ة املنقول�ة عنه يف بط�الن الصالة برفع 
اليدين))(، وكذلك إسقاطه احلد يف القتل باملثقل واعتباره إياه شبهة تدرأ احلد))(. 

وقد عب عن هذا الرشط السيوطي فقال: »أن يقوى مدركه بحيث ال ُيَعدُّ هفوًة، ومن َثمَّ 
كان الصوُم يف السفر أفضَل ملن قوي عليه، ومل يباِل بقول داود إنه ال يصح، وقد قال إمام 
احلرمني يف هذه املسألة: إن املحققني ال يقيمون خلالف أهل الظاهر وزنا«)3(، ومن ثم حيد 
ش�ارب النبيذ، ومل يراع خالف أيب حنيف�ة؛ ألن أدلَة عدِم حتريم النبيذ واهية)4(، وضعف 
ا أو قياًسا أو إمجاًعا، واحلقيقُة أن هذا الرشط عس التحقق،  املدرك قد يكون ملخالفته نصًّ
ولذلك يقول التاج الس�بكي يف »أش�باهه«: »قوة املدرك وضعفه مما ال ينتهي إىل اإلحاطة 
به إال األفراد«)5(، وأغلب املسائل املختلف فيها تتأرجح أنظاُر الفقهاء يف اعتبار مدركها 
ا أو ضعيًفا، أي أنا من األمور النسبية، لكن ما ظهر ضعفه فال يراعى مطلًقا. كام أنه  قويًّ
ا أو ضعيًفا؛ فال تقديَس للرجال، وال نظَر إىل  ال دخل لشخص القائل يف اعتبار قوله قويًّ
صفاهت�م، ب�ل إىل أقواهلم وأدلتهم، »فمن قوي مدركه اعت�د بخالفه وإن كانت مرتبته يف 
االجته�اد دون مرتب�ة خمالفه، ومن ضعف مدركه مل يعتد بخالفه وإن كانت مرتبته أرفع، 

وربام قوي مدرك ألحدهم يف بعض املسائل دون بعض، بل هذا ال خيلو عنه جمتهد«)6(.
الرشط الثاين: أن ال تؤدي إىل صورة ختالف اإلمجاع

َم؛ كمن تزوج بغري ويل وال شهود   أي أن ال يلزم من رعي اخلالف خرٌق لإلمجاع وإالَّ ُحرِّ
بأقل من ربع درهم، مقلًدا أبا حنيفة يف عدم الويل، ومالًكا يف عدم الشهود، والشافعي يف 
أق�ل م�ن ربع درهم، فإن هذا النكاح لو عرض عىل احلنف�ي ال يقول به، وكذلك املالكي 

والشافعي، رحم اهلل اجلميع)7(.
ومنه أيًضا ما نقل عن ابن سيج -رمحه اهلل- من الشافعية، أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه 

))(  ينظر: املنثور للزركيش )) / 9))(.
))(  ينظر: رد املحتار )6/ 8)5(.

)3(  األشباه والنظائر، )ج)/ 308(، نرش دار السالم، ط: الثالثة، سنة 7)4)ه� - 006)م.
)4(  ناية املحتاج )8/ ))(، ط: مصطفى احللبي، 386)ه� - 967)م.

)5(  األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية ))/ 3))(.
)6(  األشباه والنظائر البن السبكي ))/ )))، 3))(.

)7(  الدليل املاهر الناصح، للواليت، ص 80، واجلواهر الثمينة، للمشاط، ص36).
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ويمس�حهام م�ع الرأس ويفردمها بالغس�ل؛ مراعاًة ملن قال إنام م�ن الوجه أو الرأس، أو 
عضوان مستقالن، فوقع يف خالف اإلمجاع))(.

الرشط الثالث: أن يكون اجلمع بني املذاهب ممكنًا
ف�إن مل يك�ن كذل�ك، فال ي�رتك الراج�ح عند معتق�ده ملراع�اة املرج�وح؛ ألن اجلمع بني 

املتناقضني متعذر عقاًل.
مثال�ه: قول بعض الش�افعية: إن من تقدم بقراءة الفاحتة وج�ب عليه إعادهتا؛ فإن القائل 
هب�ذا ال يمك�ن معه مراعاة القائ�ل بأن تكرار الفاحتة مرتني مبط�ل! إال أن خيص البطالن 

بغري العذر ))(.
الرشط الرابع: أن ال يؤدي اخلروج منه إىل حمذور رشعي من َتْرِك سنة ثابتة أو اقتحام 

أمر مكروه أو نحو ذلك، ومن ثم مسائل:
منه�ا: فص�ل الوتر أفض�ل من وصله حلدي�ث »وال تش�بهوا باملغرب«، ومن�ع أبو حنيفة 
فصل�ه، ويف وج�ه عندن�ا أن الوص�ل أفض�ل للخروج من خالف�ه، لكنه ضعي�ف لكونه 
يتوق�ف ع�ىل أن يكون بقية العلامء جييزون الوص�ل، وإال فال حيصل اخلروج من اخلالف 

مطلًقا، وبتقدير جتويزهم ال يلزم ألن الوصل يلزم منه ترك سنة ثابتة)3(.

))(  املنثور للزركيش ))/ )3)(.
))(  املنث�ور يف القواع�د ))/ )3)(، وحاش�ية القواعد، لساج الدين العب�ادي )ق/ 59/ أ( خمطوط باملكتبة األزهرية 

رقم )869/ )43))(.
)3(  األشباه والنظائر للسبكي )) / )))(.
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خامتة

محًدا هلل وصالة وسالًما عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله والتابعني هلم 
بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:

 فه�ذا ما وفقني اهلل تبارك وتعاىل جلمعه وكتابته يف مواجهة التعصب املذهبي، وال أدعي 
الك�امل، فالكامل هلل وح�ده، بل هو جهد املقل، فإن كان صواًب�ا فمن توفيق اهلل تعاىل يل، 

وإن كانت الثانية فمني ومن الشيطان، واهلل ورسوله منه براء.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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التوصيات

)- جتريم الفتوى من غري املتخصصني، فاألمة اإلسالمية اليوم تعاين من ظاهرة الفتوى 
بال علم، وهذه الظاهرة خطرية، حيث إن الدعوة إىل اهلل يشء، والفتوى يشء آخر، وهلذا 
ربام حيق للمس�لم أن يكون واعًظا، ومتحدًثا وخطيًبا، وداعية، ولكن ال حيق له أن يكون 

مفتًيا إال إذا انطبقت عليه رشوط اإلفتاء.
)- ع�دم إنكار أحد عىل فتوى تالف مرشبه مراعًيا اخلالف؛ ألنه ال ينكر املختلف فيه، 

وإنام ينكر املتفق عليه. 
3- التزام الوس�طية يف الفتوى ملنهج إس�المي أصيل، قال تعاىل: }َوَكَذٰلَِك َجَعلرَۡنُٰكمرۡ 
ِمررَۡت{، واالس�تقامة معناها التوسط يف 

ُ
��َتقِمرۡ َكَمآ أ ٗة وََس��ٗطا{، وقوله تعاىل: }فَٱسرۡ مَّ

ُ
أ

األمر وعدم اإلفراط والتفريط. 
4- عدم اإلفتاء باألقوال غري املعتمدة يف املذهب.

5- العم�ل ال�دءوب ع�ىل إع�داد دورات للقائم�ني ع�ىل الفت�وى يف النواح�ي الديني�ة 
واالجتامعية والثقافية.

6- توحيد الفتاوى يف املؤسسات القائمة عىل اإلفتاء لضبط األمور يف نفوس املستفتني.
7- إطالع القائمني عىل الفتوى باملستجدات واألمور واألحداث أواًل بأول.

8- عمل بروتوكوالت تعاون بني املؤسسات القائمة عىل الفتوى والتواصل املستمر.
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فهرس البحث
447 ..................................................................... ل�نح�ث ط�ة ا حن

449 ......................................................................... م�ة لم�ةد ا
451 ................................................

ه�ن�ة
ن
لمد ل�ة�ص�ن ا ول: ا

لاإ صل ا ل�ن ا
451 ...................... صطلاًحا �ًة وا  ل�ن

ه�ن�ة
ن
لمد ل�ة�ص�ن ا ول: �ة�ر�ة�ن ا

لاإ لم�نح�ث ا ا
452 ............................. لاإسلام�ة �ة� ا ل�ن  �نها ا

َّ
 مر

�ة
ل�ة ر ا وا د

لاإ : ا �ة
�ن ل�ثا لم�نح�ث ا ا

453 ....................................
ه�ن�ة

ن
لمد ل�ة�ص�ن ا هور ا

: طن ل�ث ل�ثا لم�نح�ث ا ا
456 ......................... هر� ا  ومطن

ه�ن�ة
ن
لمد ل�ة�ص�ن ا �ن ا ا س�ن

إ
�نع: ا لرا لم�نح�ث ا ا

461 ............................................. ل�ة�ص�ن هر ا ا مس: مطن ا لحن لم�نح�ث ا ا
463 ..............

ه�ن�ة
ن
لمد ل�ة�ص�ن ا ر�ن��ة ع�ن ا

لاإ ل للا�إم�ة ا وا
ة
�

إ
س: ا د لسا لم�نح�ث ا ا

464 .....................................
ه�ن�ة

ن
لمد ل�ة�ص�ن ا �نع: حكم ا لسا لم�نح�ث ا ا

465 .......................
ه�ن�ة

ن
لمد �ن ا

ُّ
ل�ة�ص �ة عل� ا �ن

ر�ة
لم�ة ر ا ا

ث
�
لاآ : ا م�ن ل�ثا لم�نح�ث ا ا

467 ..................................
ه�ن�ة

ن
لمد ل�ة�ص�ن ا ه�ة ا حن سع: موا ل�ةا لم�نح�ث ا ا

470 ..................................................
ن

لا� لحن �ة ا عا : مرا �ة
�ن ل�ثا صل ا ل�ن ا

470 ............................ وعها
 وموصن

ن
لا� لحن �ة ا عا ه�ة�ة مرا ول: ما

لاإ لم�نح�ث ا ا
471 .......................... ر�ن��ة

لاإ ه�ن ا ا
ن
لمد �ة ا

 �ن
ن

لا� لحن �ة ا عا : مرا �ة
�ن ل�ثا لم�نح�ث ا ا

472 ...................................
ن

لا� لحن �ة ا عا �ة�ة م�ن مرا ا ل�ن : ا ل�ث ل�ثا لم�نح�ث ا ا
473 ................................. �ة�ن لد صلها م�ن ا

إ
ها وا

روع�ة�ة
�نع: م��ث لرا لم�نح�ث ا ا

475 .....................................
ن

لا� لحن �ة ا عا ل مرا حوا
إ
مس: ا ا لحن لم�نح�ث ا ا

476 .....................................
ن

لا� لحن �ة ا عا روط مرا
س: ��ث د لسا لم�نح�ث ا ا

479 ............................................................................ �ةم�ة ا حن

480 ....................................................................... �ة وص�ةا
ل�ة ا

481 ................................................................... ل�نح�ث ر ا د مصا
484 ................................................................... ل�نح�ث هرس ا

ن
�
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﷽�

���ن�ي�اء:  إ
�ل�ا
� ���ن�ىي ا �ه�ن�ىي  �ا�م��ن ��ل�ي�ع����ن ا �ه�هي ا �م�وا��ن

 

�ا
ً
�حن

���ن �ن�م�ودن ��ل��ن�ل�ا �ي ا �ع�� �مرا

ر
����ج ��� �حج م �ع�مج�ا ور/ م�ح�م�د و�����ا

ة
�ل�د�ل�� �

و�ف�ي 
لمك�ي ا و� 

�ي ل�ف ا ��ي  ا � اأ �ير  ومد و� 
�ي ل�ف ا م�ي�ف 

أ
 ا

�ي
ي
لم��ر� ء ا �يا

ف
� ل�أ � ا ا �فد

احلمد هلل، والصالة والس�الم عىل س�يدنا حممد رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن وااله، 
وبعد..

فه�ذا بحث بعن�وان: »مواجهة التعصب املذهبي يف اإلفت�اء.. مراعاة اخلالف نموذجا«، 
أقدم�ه بني يدي املؤمت�ر العاملي الذي تقيم�ه دار اإلفتاء املرصية حتت عن�وان: »الفتوى.. 
إش�كاليات الواقع، وآفاق املس�تقبل«، وقد عملت فيه عىل جتلية مفهوم مهم من مفاهيم 
اإلفتاء؛ أال وهو مراعاة اخلالف، كأحد أهم سبل مواجهة التعصب والتشدد يف الفتوى.
وق�د مه�دت هل�ذا البحث بتوطئ�ة تكلم�ت فيها عن فلس�فة تع�دد املذاه�ب الفقهية يف 

اإلسالم، وأنا شاهد مرونة وميزة تعددية ال مبر نزاع أو حجة تفرق.
ث�م تطرق�ت إىل الفرق بني الفق�ه املذهبي والفت�وى؛ مبينًا التفاوت ب�ني املنظومة الفقهية 

التعليمية النظرية وعملية صناعة الفتوى العملية التطبيقية.
ثم برهنت عىل مرشوعية خالف التنوع يف اإلسالم، من أدلة الرشيعة املطهرة وفعل النبي 

عليه الصالة والسالم، وفهم األمة سلًفا وخلًفا.
جت عىل ذكر التعصب املذهبي وأثره الس�لبي -ب�ل اخلطري يف كثري من األحيان-  ث�م عرَّ
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عىل وحدة األمة ومتاسكها وقوهتا ونضتها.
فته لغ�ة واصطالًحا، ث�م ذكرت أدلته  ث�م انتهي�ت إىل مراع�اة اخلالف عن�د الفقهاء؛ فعرَّ

الرشعية، ورشوطه املرعية.
ث�م ختم�ت بُلبِّ البحث وه�و: مظاهر مراعاة اخل�الف عند الفقه�اء، ومجعت من ذلك 
مخس�ة ع�رش مظهًرا ومس�لًكا فقهيًّا م�ن خالل تتبعي لترصف�ات الفقه�اء يف تعاملهم مع 
مسائل اخلالف، مراعًيا ذكر بعض النامذج التطبيقية من فتاوى دار اإلفتاء املرصية، والتي 

عملت عىل تطبيق هذه املسالك الفقهية من خالل فتاويا.

راجًيا من اهلل تعاىل أن ينال القبول جباه سيدنا املصطىف الرسول صل اهلل عليه وآهل 
وسلم، إنه جواد كريم، رءوف رحيم..

د. حممد وسام عباس خرض

مدير إدارة الفتوى املكتوبة

بدار اإلفتاء املرصية بالقاهرة
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ـ�ق و��أ
�ق

ه�ذا الدي�ن ه�و كلمُة اهلل األخ�ريُة إىل العاملني، ولي�س هو للمس�لمني وحدهم، وال هو 
يقت�رص عىل س�قفنا املعريف وحده، ب�ل خاطب اهلل به عباده مجيًعا، فه�و صالح لكل زمان 
ول�كل م�كان ول�كل األش�خاص ويف كل األحوال، بل ولكل س�قف مع�ريف يمكن أن 
يصل إليه البرش، وكام خوطب به البدوي يف الصحراء، خوطب به أيًضا رائد الس�فينة يف 
الفضاء، ونحن مأمورون أن نبلغ اإلسالم كام أنزله اهلل تعاىل وأراده؛ ظنيًّا يف ظنِّيِّه وقطعيًّا 
يف قطعيِّه، وأن نعلم الناس كيف حيبون رهبم س�بحانه وتعاىل بام أنعم عليهم من صنوف 
العلم وفنون املعرفة وأسباب املعاش واالرتياش، فاإلسالم أوسع منا ومن مذاهبنا ومن 
بيئاتن�ا وم�ن تقاليدنا وعاداتنا، وما قد يصلح لنا قد ال يصلح بالرورة لغرينا، وال جيوز 
لن�ا حينئٍذ أن نكون حجاًبا بني اخللق واخلالق، وال أن نجعل أنفس�نا س�بًبا يف فتنة الناس 
عن قبول اإلسالم ونرش تعاليمه، وال أن نقف حجر عثرة أمام مرونة اإلسالم يف مسائله 

اخلالفية وأدلته الظنية، إما بسوء الفهم أو سوء الترصف.
واملذاه�ب الفقهي�ة اإلس�المية: م�دارس علمي�ة متع�ددة، اجتهدت يف فه�م النصوص 
الرشعي�ة وف�ق املقاصد املرعية حتت س�قف اإلمجاع واللغ�ة، وهذه املذاه�ب هي أعظم 
ِقيِّ يف احلضارة اإلس�المية التي قامت ع�ىل خدمة النص الرشعي؛  مظه�ر من مظاهر الرُّ
نقال، وإس�ناًدا، وتوثيًقا، وتدوينًا، وكتابًة، وفهاًم، وتوظيًفا، وتطبيًقا؛ فجعلت هذا النص 

هو: 
املنطلق: الذي منه البدء.

واملنتهى: الذي هو الغاية والقصد.
َلت عىل وفقه احلضارة. واملحور: الذي ُشكِّ

واملعيار: الذي به تقويم احلراك البرشي واحلضاري.
واألصل يف املذاهب الفقهية اإلسالمية التكامل بينها يف فهم النصوص الرشعية للوصول 

إىل مراد اهلل تعاىل فيها، ال إىل التنازع والتفرق والتناحر.
ذلك أن اهلل تعاىل جعل أدلة الرشع الرشيف عىل قسمني اثنني:

القس�م األول: األدلة القطعية، وه�ي التي اتفق علامء املس�لمني ومذاهبهم املختلفة عىل 
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ى »هبوية اإلسالم«، أو »املعلوم من الدين  داللتها، ومل خيتلفوا فيها، وهذا يش�كل ما يسمَّ
بالرورة«، ومتثلها مسائل اإلمجاع.

القسم الثاين: األدلة الظنية، وهي التي اختلف فيها املسلمون، فكان اختالفهم فيها رمحًة 
ا، وهذا القسم هو األكب يف مسائل الرشيعة. ال ضالاًل، وتنوًعا ال تضادًّ

واخت�الف العل�امء يف هذا القس�م األخ�ري -إذا ُفِهم عىل وجه�ه وُنِزَعْت من�ه األغراض 
واألهواء والرياس�ات والسياس�ات- ليس من ش�أنه أن يك�ون موجًبا للتن�ازع والفرقة 
بح�ال م�ن األحوال؛ إذ لو ش�اء اهلل تعاىل جلع�ل األدلة كلها قطعّي�ة ال احتامل فيها، لكن 
ش�اءت إرادت�ه واقتضت حكمته أن يكون قس�م كبري منها ظنيًّا حمتم�اًل تفيًفا عىل اخللق 
وتيس�رًيا عىل األمة؛ فإن اإلسالم هو كلمة اهلل األخرية للعاملني، وهو العهد األخري الذي 
عه�د اهلل ب�ه إىل خلقه، ولذلك ظلت مس�احة اخل�الف والتنوع أعظَم ش�اهد عىل مرونة 
اإلس�الم، ورم�ًزا لتأكيد معنى التعددية فيه، ودلياًل ع�ىل صالحيته للتعامل مع متغريات 
الزمان واملكان واألش�خاص واألحوال، وأنه يصلح لكل األسقف املعرفية، ويستوعب 

كل األعراف والبيئات والثقافات ليكون ذلك من أعظم حماسن الدين اإلسالمي.
يقول اإلمام الش�اطبي املالكي رمحه اهلل تع�اىل يف كتابه »االعتصام«: »فإن اهلل تعاىل حكم 
بحكمت�ه أن تك�ون فروع ه�ذه امللة قابلة لألنظ�ار وجماال للظنون، وقد ثب�ت عند النُّّظار 
أن النظري�ات ال يمكن االتف�اُق فيها عادًة، فالظنيات عريق�ة يف إمكان االختالف، لكن 
يف الف�روع دون األصول ويف اجلزئيات دون الكلي�ات، فلذلك ال ير هذا االختالف« 

اه�))(.
ويقول اإلمام الزركيش الش�افعي رمحه اهلل تع�اىل يف كتاب »البحر املحيط«: »اعلم أن اهلل 
تعاىل مل ينصب عىل مجيع األحكام الرشعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية؛ قصًدا للتوس�يع 

عىل املكلفني، لئالَّ ينحرصوا يف مذهب واحد لقيام الدليل عليه« اه�))(.
ٗة َوِٰحَدٗة  مَّ

ُ
ُتُكمرۡ أ مَّ

ُ
واملس�لمون أم�ة واحدة، وقد خاطبهم اهلل تعاىل بقول�ه: }إِنَّ َهِٰذهِۦٓ أ

ٗة  مَّ
ُ
ُتُكمرۡ أ مَّ

ُ
ُبُدوِن{ ]األنبياء: )9[، وقال س�بحانه: }ِإَونَّ َهٰ��ِذهِۦٓ أ نَ��ا۠ َربُُّكمرۡ فَٱعرۡ

َ
َوأ

))(   االعتصام« لإلمام الشاطبي )ت790ه�( ))/ 674(، طبعة دار ابن عفان، الطبعة األوىل، ))4)ه�.
))(   البحر املحيط يف أصول الفقه« لإلمام الزركيش )ت794ه�( )8/ 9))(، طبعة دار الكتبي.
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نَا۠ َربُُّك��مرۡ فَٱتَُّقوِن{ ]املؤمن�ون: )5[، فالوحدة هي ش�أن األم�ة التارخيي 
َ
َوِٰح��َدٗة َوأ

وواجبه�ا الرشعي: إهلها واحد، ونبيه�ا واحد، وكتاهبا واحد، وقبلته�ا واحدة، وهدفها 
واحد؛ فمثل املس�لمني كمثل اجلس�د الواحد كام قال النبي صىلَّ اهلل عليه وآله وس�لَّم؛ ال 
يفرقه�م ل�ون مذهبي، وال اعتقاد فرعي، وال يتعادون عىل خ�الف اجتهادي ما داموا يف 

ظل الشهادتني يعيشون، ويف كنفهام جيتمعون ويفرتقون.

وى
�ق ل�ب  وا

ه�ب�ق
ب
لمد �ق� ا ل�ب  �ب�ق�ب ا

ق
ر�

ل�ب ا

يظ�ن البع�ض أن جمرد وجود احلكم الرشعي يف كتب الفقه بمذاهبه املختلفة كاٍف وحَده 
يف اإلفت�اء ب�ه، ويغفل هؤالء عن أن الفقه يف مس�احته املختلف فيها نت�اج برشي معتمد 
ع�ىل عنرص الزمان واملكان واألح�وال واألعراف والبيئات، وأن الفقهاء إنام ينطلقون يف 
كث�ري من أحكام الفقه اخلالفية م�ن بيئاهتم وأعرافهم وأزمنتهم وأس�قفهم املعرفية، وأن 
التغ�ري البطيء يف نمط احلياة عند الفقهاء الس�ابقني كان عاماًل كبرًيا من عوامل املحافظة 
عىل العالقة الوثيقة بني املعتمد من مس�ائل املذهب وبني املفتى به، غري أن التغري الش�ديد 
والتط�ور املتس�ارع، الذي أصب�ح واحًدا من أهم س�امت العرص احل�ارض، أظهر احلاجة 
الش�ديدة إىل فه�م الواق�ع ودراس�ة عوامل�ه املختلفة -عامل األش�ياء، وعامل األش�خاص، 
وعامل األحداث، وع�امل األفكار- مع اإلحاطة بالنظم والعالقات التي تربط هذه العوامل 
ببعضه�ا؛ وذلك للوص�ول إىل حتقيق مقاصد الرشيعة التي تدور األحكام حوهلا وتس�ري 
يف فلكه�ا، وه�ذا يقتيض من املفت�ي أن يأخذ مناهج الفقهاء الس�الفني دون أن يقف عند 
مس�ائلهم، وإال ألدَّى ذلك إىل خروج كثري من الفتاوى خالية عن حتقيق مقصود الرشع 
منه�ا، ه�ذا إذا مل تؤد إىل عكس املراد؛ كام هو حاصل يف كثري من األحيان، وهذا يدعو إىل 
مزيد من التأين، وحيتاج إىل الصنعة اإلفتائية املقاصدية التي حتسن االنتقال من احلكم إىل 

الفتوى. 
والناظر يف نصوص الفقهاء يرى أن هناك فارًقا واضًحا بني احلكم الرشعي الثابت، وبني 
الفت�وى التي حتكمها القواعد الرشعية الكلي�ة ومصالح اخللق املرعية، والتي تتغري بتغري 

الزمان واملكان واألحوال واألشخاص.
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فالفقي�ه: يس�تنبط أح�كام اهلل تعاىل من األدل�ة التفصيلية، وتلك األح�كام حتقق مقاصد 
الرشيعة الكلية.

أم�ا املفت�ي: فهو يدرس الواقع ثم يلتفت إىل الفقه ليأخ�ذ منه حكم اهلل تعاىل يف مثل هذه 
الواقعة بام حيقق مقاصد الرشيعة. 

يقول اإلمام العالمة ش�هاب الدين القرايف املالكي يف كتابه »الفروق«: »األحكام املرتتبة 
ع�ىل العوائد تدور معه�ا كيفام دارت وتبطل معها إذا بطلت، وه�و حتقيٌق جُمَْمٌع عليه بني 
العل�امء ال خ�الف فيه، بل قد يقع اخلالف يف حتقيقه: ه�ل ُوِجَد أم ال؟ وعىل هذا القانون 
ه ومهام س�قط َأْس�ِقْطه، وال  َد يف العرف اْعَتِبْ دَّ ُتَراَعى الفتاوى عىل طول األيام؛ فمهام جَتَ
ُم�ْد ع�ىل املس�طور يف الكتب ط�ول عمرك، بل إذا ج�اءك رجل ِمن غ�ري أهل إقليمك  جَتْ
ِره عىل ُعرف بلدك واسأله عن ُعرف بلده وَأْجِره عليه وَأْفتِه به دون ُعرِف  يستفتيك ال جُتْ
ِر يف كتبك، فهذا هو احلقُّ الواضح. واجلموُد ع�ىل املنقوالت أبًدا ضالٌل يف  بل�دك واملق�رَّ

الدين، وجهٌل بمقاصد علامء املسلمني والسلف املاضني« اه�))(.
وق�ال يف موض�ع آخر: »فه�ذه قاعدة ال بد م�ن مالحظتها، وباإلحاطة هب�ا يظهر لك أن 
إجراء الفقهاء املفتني للمس�طورات يف كتب أئمتهم عىل أهل األمصار يف سائر األعصار 
إن كانوا فعلوا ذلك مع وجود عرف وقتي ففعلهم خطأ عىل خالف اإلمجاع، وهم عصاة 
آثمون عند اهلل تعاىل غري معذورين باجلهل لدخوهلم يف الفتوى وليسوا أهال هلا وال عاملنِي 

بمداركها ورشوطها واختالف أحواهلا« اه�))(.
ويق�ول اإلم�ام القرايف أيًضا يف كتاب�ه »اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام«: »الس�ؤال 
التاسع والثالثون: ما الصحيح يف هذه األحكام الواقعة يف مذهب الشافعي ومالك وغريمها 
املرتب�ة عىل العوائد وعرف كان حاصال حالة ج�زم العلامء هبذه األحكام؟ فهل إذا تغريت 
تل�ك العوائ�د وصارت العوائد ال تدل ع�ىل ما كانت عليه أوال، فهل تبط�ل هذه الفتاوى 
املسطورة يف كتب الفقهاء ويفتى بام تقتضيه العوائد املتجددة، أو يقال نحن مقلدون وما لنا 

إحداث رشع لعدم أهليتنا لالجتهاد فنفتي بام يف الكتب املنقولة عن املجتهدين؟

))(  »أنوار البوق يف أنواء الفروق« لإلمام القرايف املالكي ))/ ))3- 3)3(، طبعة دار الكتب العلمية.
))(  املرجع السابق ))/ 74(.
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ث�م أجاب فقال: إن إجراء األحكام التي مدركه�ا العوائد مع تغري تلك العوائد، خالف 
اإلمجاع وجهالة يف الدين، بل كل ما هو يف الرشيعة يتبع العوائد يتغري احلكم فيه عند تغري 
الع�ادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة، وليس جتديدا لالجتهاد من املقلدين حتى يش�رتط 
في�ه أهلي�ة االجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلامء وأمجعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها 
من غري اس�تئناف اجته�اد، أال ترى أنم ملا جعلوا املعام�الت إذا أطلق فيها الثمن حيمل 
عىل غالب النقود، فإذا كانت العادة نقدا معينا محلنا اإلطالق عليه، فإذا انتقلت العادة إىل 
غريه -عينا ما- انتقلت إليه وألغينا األول النتقال العادة عنه، وكذا اإلطالق يف الوصايا 
واألي�امن ومجيع أبواب الفق�ه املحمولة عىل العوائد إذا تغريت العادة تغريت األحكام يف 
تل�ك األبواب، وك�ذا الدعاوى إذا كان القول قول من ادعى ش�يئا؛ ألن�ه كان العادة ثم 
تغ�ريت الع�ادة، فلم يب�ق القول قول مدعيه ب�ل انعكس احلال فيه، بل وال يش�رتط تغري 
الع�ادة، بل لو خرجن�ا نحن من ذلك البلد إىل بلد آخر عوائده�م عىل خالف عادة البلد 
ال�ذي كنا فيه، أفتيناهم بعادة بلده�م، ومل نعتب عادة البلد الذي كنا فيه، وكذلك إذا قدم 
علين�ا أح�د من بلد عادت�ه مضادة للبلد الذي نح�ن فيه، مل نفته إال بع�ادة بلده دون عادة 

بلدنا.
ث�م ق�ال: ومن هذا الباب ما روي عن اإلمام مالك: إذا تنازع الزوجان يف قبض الصداق 
بعد الدخول، أن القول قول الزوج، مع أن األصل عدم القبض، قال القايض إس�امعيل: 
هذه كانت عادهتم باملدينة أن الرجل ال يدخل بامرأته حتى تقبض مجيع صداقها، واليوم 
عادهت�م ع�ىل خالف ذلك، فالقول قول املرأة مع يمينها ألجل اختالف العوائد، ثم قال: 
إذا تق�رر ه�ذا فأنا أذكر من ذلك أحكاما نص األصحاب عىل أن املدرك فيها العادة، وأن 
مس�تند الفتي�ا فيها إنام ه�و العادة، والواقع الي�وم عىل خالفه، فيتعني تغ�ري احلكم عىل ما 

تقتضيه العادة املتجددة« اه�))(. 
وه�ذا كل�ه يقتيض أن الفتاوى ال تؤخذ م�ن كتب الفقه إال بعد التأكد من مش�اهبة واقعة 

احلكم الرشعي مع الواقعة احلادثة اآلن كام تقدم من كالم اإلمام القرايف))(.

))(  انظر »اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام« لإلمام القرايف )ص)3)- 33)(.
))(  من كتاب »احلكم الرشعي عند األصوليني« أ. د/ عيل مجعة.
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واالنتامء إىل املدارس الفقهية بمذاهبها املختلفة -يف جمال الدرس والعملية التعليمية- ال 
جي�وز أن يك�ون مبعًثا عىل التعصب هلا يف جمال الفت�وى والعمل؛ فإن فقهاء هذه املذاهب 
وأئمتها كانوا ربام تركوا مذاهبهم يف مسائل معينة وعملوا يف أنفسهم ويف اإلفتاء لغريهم 
باألقوال التي كانوا يرون أنا أكثر حتقيًقا ملقصود الرشيعة، وأكثر مراعاة ملصالح الناس.
 وإن�ام فعل�وا ذلك؛ ألن هن�اك فارًقا بني التعلُّم واإلفت�اء؛ فإنه ال بد لطال�ب العلم الذي 
يتعل�م الفق�ه واألصول من أن يلت�زم بمذهب فقهي معني يدرس أصول�ه وأدلته ومنهج 
اس�تدالله؛ رضورة استمرار نقل املذاهب الفقهية واحلفاظ عىل بقاء الدرس الفقهي. أما 

يف اإلفتاء: فاألمر فيه مبني عىل حتقيق املقاصد الرشعية واملصالح املرعية.
وهن�اك ف�ارٌق بني حترير املعتمد يف منق�ول املذاهب وبني حتديد ما علي�ه العمل والفتوى 
الت�ي تعتم�د عىل تغري األعراف واألحوال والزمان واملكان، وع�ىل القواعد الفقهية التي 
تنظ�م التعامل مع األقوال واملذاه�ب املختلفة؛ كقاعدة: ال ينَكر املختلف فيه، وإنام ينكر 

املتفق عليه. 
قال العالمة اإلمام القرايف يف »رشح تنقيح الفصول«: 

»ق�ال حيي�ى الزنايت: جيوز تقلي�د املذاهب يف الن�وازل واالنتقال من مذه�ب إىل مذهب، 
بثالثة رشوط: 

أن ال جيمع بينهام عىل وجه خيالف اإلمجاع؛ كمن تزوج بغري صداق ويل وال ش�هود، فإن 
هذه الصورة مل يقل هبا أحد. 

وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه، وال يقلده رمًيا يف عامية. 
وأن ال يتتبع رخص املذاهب. 

له«  قال: واملذاهب كلها مسالك إىل اجلنة وطرق إىل اخلريات؛ فمن سلك منها طريًقا وصَّ
اه�))(.

ويق�ول العالم�ة ابن عابدين احلنفي يف رس�الته »نرش الَعْرف يف بن�اء بعض األحكام عىل 
الُعرف« ذاكًرا بعض ما ُيشرتط اتصاف املفتي به: »وال بد له من التخرج عىل أستاذ ماهر، 

))(  »رشح تنقي�ح الفص�ول« لإلمام العالمة ش�هاب الدين القرايف )ت684ه��( )ص)43( طبعة رشكة الطباعة الفنية 
املتحدة. 
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وال يكفي�ه جمرد حفظ املس�ائل والدالئل؛ فإن املجتهد ال بد له م�ن معرفة عادات الناس 
ك�ام قدمناه، فكذا املفت�ي؛ ولذا قال يف آخر »منية املفتي«: ل�و أن الرجل حفظ مجيع كتب 
أصحابنا ال بد أن يتلمذ للفتوى حتى يتدي إليها؛ ألن كثرًيا من املس�ائل جياب عنه عىل 
ع�ادات أهل الزمان فيام ال خيالف الرشيعة، انتهى. وقريب منه ما نقله يف »األش�باه« عن 
»البزازية« من أن املفتي يفتي بام يقع عنده من املصلحة... وقال يف »فتح القدير« ما نصه: 
»والتحقي�ق أن املفت�ي يف الوقائ�ع ال بد له م�ن رضِب اجتهاٍد ومعرفٍة بأح�وال الناس«.

اه�))(.
ويقول أيًضا: »فهذا كله وأمثاله دالئل واضحة عىل أن املفتي ليس له اجلمود عىل املنقول 
يف كت�ب ظاه�ر الرواية من غ�ري مراعاة الزم�ان وأهله، وإال يضيع حقوًق�ا كثرية ويكون 

رضره أعظم من نفعه« اه�))(.
ويق�ول أيًض�ا: »فصل: ق�ال يف »القنية«: لي�س للمفتي وال للق�ايض أن حيكام عىل ظاهر 
املذهب ويرتكا العرف. ونقل املسألة عنه يف »خزانة الروايات« كام ذكره البريي يف »رشح 

األشباه« اه�)3(.
�ق �ٌق محمو�

َّ
�ق �َ

ُّ
ع �قعد و

ل�ق�ب  ا
ب

� لا حب

مما اسُتِدلَّ به عىل مرشوعية اخلالف وحممودية التعدد يف مسائل الفقه: قوله تعاىل: }َولَورۡ 
ٗة َوِٰحَدٗةۖ َوَل يََزالُوَن ُمرَۡتلِفِنَي ١١٨ إِلَّ َمن رَِّحَم َربَُّكۚ َولَِذٰلَِك  مَّ

ُ
َش��آَء َربَُّك َلََعَل ٱنلَّاَس أ

َعِنَي{ ]هود: 8))-  جرۡ
َ
نَّةِ َوٱنلَّاِس أ ِ

نَّ َجَهنََّم ِمَن ٱلرۡ
َ
َل مرۡ

َ
ترۡ َكَِمُة َرّبَِك َل ۗ َوَتمَّ َخلََقُه��مرۡ

.]((9
ق�ال اإلم�ام الش�اطبي يف »االعتص�ام«: »وقد نق�ل املفسون عن احلس�ن يف ه�ذه اآلية 
أن�ه ق�ال: »أما أهل رمح�ة اهلل فإنم ال خيتلف�ون اختالًفا يرهم«؛ يعني: ألنه يف مس�ائل 

االجتهاد التي ال نص فيها يقطع العذر، بل هلم فيه أعظم العذر« اه�)4(.

))(  »نرش الَعرف يف بناء بعض األحكام عىل الُعرف« للعالمة ابن عابدين احلنفي، مطبوع ضمن »رس�ائل ابن عابدين« 
.)((9 /((

))(  املرجع السابق ))/ )3)(.

)3(  املرجع السابق ))/ 5))(.
)4(  »االعتصام« لإلمام الشاطبي ))/ 674(، طبعة دار ابن عفان، الطبعة األوىل، ))4)ه�.
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ل النبي صىل اهلل عليه وآله وس�لم ملرشوعية اخلالف عندما أكد أن املجتهد دائٌر  وق�د أصَّ
ب�ني األج�ر واألجرين، فقال صىل اهلل علي�ه وآله وس�لم: ))إَِذا َحَكَم احلَاِك�ُم َفاْجَتَهَد ُثمَّ 
َأَص�اَب َفَل�ُه َأْجَراِن، َوإَِذا َحَك�َم َفاْجَتَهَد ُثمَّ َأْخَط�َأ َفَلُه َأْجٌر(( رواه البخاري ومس�لم من 
حديث عمرو بن العاص ريض اهلل عنه؛ أي: ال إثم عليه أصال ما دام يتوخى الوصول إىل 
احلق، وهذا يقتيض حصول اخلالف بني املجتهدين مع ارتفاع احلرج واإلثم عنهم وعمن 

يقلدهم ممن ليسوا من أهل االجتهاد.
وأقر النبي صىل اهلل عليه وآله وس�لم االخت�الف يف فهم الدليل املحتمل عندما قال: ))ال 
ُيَصلِّ�نَيَّ َأَح�ٌد ِمنُْكُم اْلَعرْصَ إالَّ يِف َبنِي ُقَرْيَظَة((، فمن الصحابة من أبى أن يصيل العرص إال 
بع�د وصوله إىل بن�ي قريظة بعد املغرب؛ عمال بظاهر الن�ص، ومنهم من فهم من النص 
املب�ادرة وع�دم التأخ�ر فصىل الع�رص يف الطريق قب�ل أذان املغرب؛ إعاماًل ل�روح النص 
ومعن�اه، ومها طبيعتان يف أصل النفس البرشية؛ التمس�ك بظاهر النص، واألخذ بروحه 
بمعن�اه، ومل ينكر النبي صىل اهلل عليه وآله وس�لم ع�ىل أي واحد من الفريقني، فدل ذلك 

عىل مرشوعية االختالف وأنه من باب خالف التنوع وليس التضاد.
ولذل�ك ورد يف األث�ر: ))اختالف أمتي رمح�ة((، وورد أيًضا: ))أصح�ايب كالنجوم؛ بأيم 

اقتديتم اهتديتم((.
ف�روى احلاف�ظ البيهقي يف »املدخ�ل« من حديث اب�ن عباس ريض اهلل عنه�ام، قال: قال 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم: ))َمْهاَم ُأوتِيُتْم ِمْن ِكَتاِب اهلل َفاْلَعَمل بِِه؛ اَل ُعْذَر أِلََحٍد 
يِف َتْرِكِه، َفإِْن مَلْ َيُكْن يِف ِكَتاِب اهلل َفُس�نٌَّة ِمنِّي َماِضَية، َفإِْن مَلْ َيُكْن ُس�نَّتِي َفاَم َقاَل َأْصَحايِب؛ 
�اَمِء، َفَأّياَم َأَخْذُتْم بِِه اْهَتَدْيُت�ْم، َواْختاَِلُف َأْصَحايِب َلُكْم  إِنَّ َأْصَح�ايِب بَِمنِْزَلِة النُُّجوِم يِف السَّ

َرمْحٌَة(())(.

))(  قال احلافظ شمس الدين السخاوي يف »املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة« )ص70، 
ط: دار الكتاب العريب، بريوت(: وهبذا اللفظ ذكره البيهقي يف رس�الته األش�عرية بغري إس�ناد، ويف املدخل له من حديث 
س�فيان عن أفلح بن محيد عن القاس�م بن حممد قال: »اختالف أصحاب حممد صىل اهلل عليه وس�لم رمحة لعباد اهلل، ومن 
حديث قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: »ما سين لو أن أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلم مل خيتلفوا، ألنم لو مل 
خيتلفوا مل تكن رخصة«، ومن حديث الليث بن س�عد عن حييى بن س�عيد قال: »أهل العلم أهل توسعة، وما برح املفتون 

خيتلفون فيحل هذا وحيرم هذا فال يعيب هذا عىل هذا إذا علم هذا«.
وقد قرأت بخط ش�يخنا: إنه -يعني هذا احلديث- حديث مش�هور عىل األلس�نة، وقد أورده ابن احلاجب يف املخترص يف 
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قال احلافظ السيوطي يف كتابه »جزيل املواهب يف اختالف املذاهب«:
»يف ه�ذا احلدي�ث فوائد: إخب�اره صىل اهلل عليه وآله وس�لم باخت�الف املذاهب بعده يف 
الفروع، وذلك م�ن معجزاته؛ ألنه من اإلخبار باملغيبات. ورضاه بذلك، وتقريره عليه، 
ومدح�ه ل�ه حيث جعل�ه رمح�ة، والتخيري للمكل�ف يف األخذ بأيا ش�اء م�ن غري تعيني 

ألحدها.
واس�ُتنبِط منه أن كل املجتهدين عىل هدى، فكلهم عىل حق، فال لوم عىل أحد منهم، وال 
ينس�ب إىل أحد منهم تطئة، لقوله صىل اهلل عليه وآله وس�لم: ))فأيام أخذتم به اهتديتم((، 

فلو كان املصيب واحًدا والباقي خطأ، مل حتصل اهلداية باألخذ باخلطأ.
وأخرج اخلطيب البغدادي يف كتاب »الرواة عن مالك« من طريق إسامعيل بن أيب املجالد 
ق�ال: قال هارون الرش�يد ملالك بن أنس: يا أبا عبد اهلل، نكتب ه�ذه الكتب، ونفرقها يف 
آفاق اإلس�الم، لنحمل عليها األمة. قال: »يا أمري املؤمنني، إن اختالف العلامء رمحة من 

اهلل عىل هذه األمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل عىل هدى، وكل يريد اهلل«.
وأخ�رج أبو نعي�م يف »احللية« عن عب�د اهلل بن عبد احلكم، قال: س�معت مالك بن أنس 
يقول: ش�اورين هارون الرشيد يف أن يعلق »املوطأ« يف الكعبة، وحيمل الناس عىل ما فيه، 
فقلت: »ال تفعل؛ فإن أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم اختلفوا يف الفروع، 

وتفرقوا يف البلدان، وكلٌّ مصيب«، فقال: وفقك اهلل يا أبا عبد اهلل.
وأخ�رج ابن س�عد يف »الطبقات« عن الواقدي، قال: س�معت مالك ب�ن أنس يقول: »ملا 
ح�ج املنص�ور قال يل: إين ق�د عزمت عىل أن آمر بكتب�ك هذه التي وضعتها فُتنَس�خ، ثم 
أبع�ث إىل كل م�رص من أمصار املس�لمني منها نس�خة، وآمرهم أن يعملوا ب�ام فيها، وال 
يتع�دوه إىل غ�ريه، فقلت: »يا أمري املس�لمني، ال تفعل هذا؛ فإن الناس قد س�بقت إليهم 
أقاويل، وس�معوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بام س�بق إليهم ودانوا به من 

مباحث القياس بلفظ: »اختالف أمتي رمحة للناس«، وكثر السؤال عنه، وزعم كثري من األئمة أنه ال أصل له، لكن ذكره 
اخلط�ايب يف »غريب احلديث« مس�تطرًدا، وقال: اعرتض عىل هذا احلديث رج�الن، أحدمها ماجن، واآلخر ملحد، ومها 
إس�حاق املوصيل وعمرو بن بحر اجلاحظ، وقاال مجيعا: لو كان االختالف رمحة لكان االتفاق عذابا، ثم تش�اغل اخلطايب 

برد هذا الكالم، ومل يقع يف كالمه شفاء يف عزو احلديث، ولكنه أشعر بأن له أصاًل عنده« اه�.
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اختالف الناس، فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منه ألنفسهم« اه�))(.
وقال القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه قال: »لقد نفع اهلل تعاىل باختالف 
أصحاب النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يف أعامهلم، ال يعمل العامل بعمل رجل منهم إال 

رأى أنه يف سعة ورأى أنه خري منه قد عِمَله«.
ويف رواية أخرى عنه: »لقد أوسع اهلل عىل الناس باختالف أصحاب حممد صىل اهلل عليه 

وآله وسلم، أّي ذلك أخذت به مل يكن يف نفسك منه يشء«))(.
وق�ال القاس�م أيًضا: لقد أعجبن�ي قول عمر بن عبد العزي�ز ريض اهلل عنه: »ما أحب أن 
أصح�اب رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وآله وس�لم مل خيتلفوا؛ ألنه لو كان ق�واًل واحًدا كان 
الن�اس يف ضي�ق، وإنم أئم�ة ُيقتَدى هبم، ول�و أخذ رجٌل بق�ول أحدهم كان يف َس�َعٍة« 

أخرجه احلافظ ابن عبد الب يف »جامع بيان العلم وفضله«)3(.
وعن أسامة بن زيد قال: سألت القاسم بن حممد عن القراءة خلف اإلمام فيام مل جيهر فيه 
فقال: »إن قرأت فلك يف رجال من أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أس�وة حس�نة، وإذا مل تقرأ 

فلك يف رجال من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أسوة حسنة«)4(.
وروى اإلمام الليث بن س�عد، عن حييى بن س�عيد األنصاري، قال: »ما برح املس�تفتون 
يس�تفتون؛ فيح�ل هذا وحيرم ه�ذا، فال يرى املح�رم أن املحلل هل�ك لتحليله، وال يرى 

املحلل أن املحرم هلك لتحريمه«)5(.
ف رمحه اهلل إذا ُذكر عنده االختالف قال:  وعن موسى اجلهني، قال: كان طلحة بن ُمرَصِّ

»ال تقولوا: االختالف، ولكن قولوا: السعة«)6(.
وع�ن ع�ون بن عب�د اهلل، قال: »ما أح�ب أن أصحاب النبي صىل اهلل عليه وآله وس�لم مل 

))(  »جزي�ل املواهب يف اختالف املذاهب« للحافظ جالل الدين الس�يوطي )ت))9ه��( )ص: ))- 3)(، طبعة دار 
االعتصام.

))(  الروايتان يف كتاب »جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله« لإلمام احلافظ أيب عمر بن عبد الب املالكي 
)ت463ه�(، ))/ 900- )90(، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 4)4)ه�- 994)م. 

)3(  املرجع السابق، ))/ )90(. 
)4(  املرجع السابق، ))/ )90(. 

)5(  املرجع السابق، نفس الصفحة. 
)6(  »حلية األولياء وطبقات األصفياء« لإلمام احلافظ أيب نعيم األصبهاين )ت430ه�( )5/ 9)(، طبعة السعادة. 
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خيتلف�وا، فإنم ل�و اجتمعوا عىل يشء فرتكه رجل، ترك الس�نة، ولو اختلفوا فأخذ رجل 
بقول أحد، أخذ بالسنة«))(.

وع�ن حمم�د بن عبد الرمح�ن الصرييف قال: قلت ألمح�د بن حنب�ل: إذا اختلف أصحاب 
رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وآله وس�لم يف مسألة، هل جيوز لنا أن ننظر يف أقواهلم لنعلم مع 
َمن الصواُب منهم فنتبعه؟ فقال يل: »ال جيوز النظر بني أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه 

م أحببت«))(. وآله وسلم«. فقلت: فكيف الوجه يف ذلك؟ قال: »تقّلْد أيَّ
وجاء يف »طبقات احلنابلة« البن أيب يعىل الفراء احلنبيل: »إِْس�َحاق ْبن هبلول األنباري له 
اإلسناد احلسن، خرج أجزاء فعرضها َعىَل َأمْحَد، وكانت مسائل جياًدا؛ يعرض َعىَل َأمْحَد 
األقاوي�ل وجييبه َأمْحَد َعىَل مذهبه. فمنها: َقاَل: س�معت َأمْحَد ب�ن حنبل يقول: يصام َعِن 
املي�ت يِف الن�ذر فأما الفريضة فالكفارة. وكان إِْس�َحاق ْبن هبلول قد س�مى كتابه »كتاب 

االختالف«، فقال له َأمْحَد: سمه »كتاب السعة« اه�)3(.
وق�ال اإلمام ابن بط�ة احلنبيل يف »اإلبانة الك�بى«: »فاختالف الفقه�اء يا أخي -رمحك 
اهلل- يف ف�روع األح�كام وفضائ�ل الس�نن رمحة م�ن اهلل بعب�اده، واملوفق منه�م مأجور، 
واملجته�د يف طلب احلق إن أخطأه غري مأزور وهو حيس�ن نيته، وكونه يف مجلة اجلامعة يف 
أص�ل االعتقاد والرشيعة مأجور. قال النبي صىل اهلل عليه وآله وس�لم: ))بعثت باحلنيفية 

السمحة((« اه�)4(.
وقال اإلمام الش�اعر أبو مزاحم اخلاقاين موس�ى بن عبيد اهلل ب�ن خاقان )ت5)3ه�( يف 

قصيدة له، يصف أخذه بأقوال الصحابة والسلف املجتهدين بعدهم)5(:
وم���ا أن���ا ب��امل��ب��اه��ي وامل��س��امف��آخ��ذ م��ن م��ق��اهل��م اخ��ت��ي��اري

))(  »س�نن الدارم�ي« لإلم�ام أيب حممد عبد اهلل ب�ن عبد الرمح�ن الدارم�ي )ت55)ه( ))/ 490(، دار املغني، اململكة 
العربية السعودية. 

))(  »جامع بيان العلم وفضله« لإلمام أيب عمر بن عبد الب املالكي، ))/ 909(. 
)3(  »طبق�ات احلنابلة« لإلمام أيب احلس�ني بن أيب يعىل حممد بن حممد بن احلس�ني ابن الف�راء احلنبيل )ت6)5ه�(، ))/ 

)))(، طبعة دار املعرفة، بريوت. 
)4(  »اإلبانة الكبى« لإلمام ابن بطة احلنبيل )ت387ه�( ))/ 565(، طبعة دار الراية للنرش والتوزيع، اململكة العربية 

السعودية. 
)5(  »جامع بيان العلم وفضله« لإلمام أيب عمر بن عبد الب، ))/ 899(. 
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ل��ت��وس��ي��ع اإلل����ه ع���ىل األن����اموأخ�����ذي ب��اخ��ت��الف��ه��م م��ب��اح
وقال اإلمام أبو بكر بن العريب املالكي: »اختالف العلامء رمحة للخلق، وفسحة يف احلق، 

وطريق مهيع إىل الرفق« اه�))(.
وق�ال اإلمام الري�ايش املالكي: »واملذاهب كلها مس�الك إىل اجلنة، وطرق إىل الس�عادة، 

له السعادة« اه�))(. له اجلنة، ووصَّ َله، أي: وصَّ فمن سلك منها طريًقا َوصَّ
وقال اإلمام الشاطبي املالكي يف »االعتصام«: »اخلالف من زمان الصحابة إىل اآلن واقع 
يف املس�ائل االجتهادية، وأول ما وقع اخلالف يف زمان اخللفاء الراش�دين املهديني، ثم يف 
س�ائر الصحابة، ثم التابعني ومل يعب أحد ذلك منه�م، وبالصحابة اقتدى من بعدهم يف 

توسيع اخلالف« اه�)3(.
وق�ال اإلمام احلافظ جالل الدين الس�يوطي يف »جزيل املواه�ب يف اختالف املذاهب«: 
»اعل�م أن اختالف املذاه�ب يف امللة نعمة كبرية، وفضيلة عظيم�ة، وله س لطيف أدركه 
العامل�ون، وعمي عنه اجلاهلون، حتى س�معت بعض اجله�ال يقول: النبي صىل اهلل عليه 
وآله وس�لم ج�اء برشع واحد، فمن أي�ن مذاهب أربعة؟! ومن العج�ب أيًضا من يأخذ 
يف تفضي�ل بع�ض املذاهب عىل بعض تفضياًل يؤدي إىل تنقيص املفضل عليه وس�قوطه، 
ورب�ام أدى إىل اخلصام بني الس�فهاء، وصارت عصبية ومحي�ة اجلاهلية، والعلامء منزهون 

عن ذلك.
وق�د وقع االختالف يف الفروع بني الصحابة ريض اهلل عنهم وأرضاهم وهم خري األمة، 
ف�ام خاصم أح�د منهم أح�ًدا، وال عادى أحد أحًدا، وال نس�ب أحٌد أح�ًدا إىل خطأ وال 

قصور.
فع�رف بذل�ك أن اختالف املذاهب يف ه�ذه األمة خصيصة فاضلة هلذه األمة، وتوس�يع 
يف هذه الرشيعة الس�محة الس�هلة، فكانت األنبي�اء قبل النبي صىل اهلل عليه وآله وس�لم 

))(  نقاًل عن »رفع النقاب عن تنقيح الشهاب« لإلمام أيب عبد اهلل السماليل الشوشاوي )6/ 58(، طبعة مكتبة الرشد، 
الطبعة األوىل، 5)4)ه�- 004)م.
))(  املرجع السابق، نفس الصفحة.

)3(  »االعتصام« لإلمام الش�اطبي املالكي )ت790ه�( ))/ 700(، دار ابن عفان، اململكة العربية الس�عودية، الطبعة 
األوىل، ))4)ه�- )99)م.
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يبعث أحدهم برشع واحد، وحكم واحد، حتى إنه من ضيق رشيعتهم مل يكن فيها تيري 
يف كث�ري من الف�روع التي رشع فيها التخيري يف رشيعتنا.. وهذه الرشيعة س�محة س�هلة، 
ال ح�رج فيها، ومن س�عتها: مرشوعية االختالف بينه�م يف الفروع فكانت املذاهب عىل 
اختالفه�ا كرشائع متع�ددة، كلٌّ مأموٌر هبا يف هذه الرشيعة، فص�ارت هذه الرشيعة كأنا 
ع�دة رشائع بعث النبي صىل اهلل عليه وآله وس�لم بجميعها، ويف ذلك توس�عة زائدة هلا، 
وفخامة عظيمة لقدر النبي صىل اهلل عليه وآله وس�لم، وخصوصية له عىل س�ائر األنبياء، 
حيث بعث كل منهم بحكم واحد، وبعث هو صىل اهلل عليه وآله وسلم يف األمر الواحد 

بأحكام متنوعة، حيكم بكل منها وينّفذ، ويصوب قائله، ويؤجر عليه، ويدي به.
وهذا معنى لطيف فتح اهلل به، ويستحس�نه كل من له ذوق وإدراك ألسار الرشيعة« اه� 

بترصف))(.
وإن�ام ظه�ر التنازع واالختالف عند بعض املس�لمني الذين مل يفهموا ه�ذه املعاين العالية 
من فلس�فة الرشيعة اإلسالمية يف اخلالف وأنه رمحة، فراحوا يتعاملون مع املسائل الظنية 
بسياس�ة الرأي األوحد واملذهب القاطع الذي ال جيوز غريه، وجيعلون خمالفهم خمطًئا أو 

مبتدًعا أو فاسًقا، وكل ذلك حرام وال جيوز.

ه�ب�ق
ب
لمد ل�قعص�ب ا ا

ٌل م�ن العصبية، والَعَصبِيَّ�ُة: َأن َيْدُعَو الرجل إىِل ُن�رْصِة َعَصَبتِه،  �ب يف اللغ�ة: َتَفعُّ التعصُّ
ُب�وا َعَلْيِهْم؛ إِذا  �ِب َمَعُه�ْم، َعىَل َمْن ُيناِوي�م، َظاملنَِِي كان�وا َأو َمْظُلوِمنَي. َوَقْد َتَعصَّ والتََّألُّ
ُب�وا. َويِف احْلَِدي�ِث: ))الَعَصبِيُّ َمْن ُيِعني  ُعوا َع�ىَل َفِريٍق آَخَر، ِقيَل: َتَعصَّ مَّ ُع�وا، ف�إِذا جَتَ مَّ جَتَ

قوَمه َعىَل الظُّْلم(())(.
واملقصود بالتعصب املذهبي يف اإلفتاء: أن يكون غرض املفتي ُمنَصبًّا يف فتواه عىل نرصة 
مذهب�ه أو التقي�د بأقواله، ولو كان ذلك عىل حس�اب حتقيق مقاصد ال�رشع، أو مصالح 

اخللق.
والتعص�ب املذهب�ي مبن�يٌّ عىل دعوى احت�كار احلقيقة؛ ولذلك حي�رص املقلد عىل عدم 

))(  »جزيل املواهب يف اختالف املذاهب« للحافظ جالل الدين السيوطي )ص5)(، طبعة دار االعتصام.
))(  انظر: »تاج العروس من جواهر القاموس« لإلمام احلافظ حممد مرتىض الزبيدي )3/ )38(، طبعة دار اهلداية.
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اخل�روج عن أق�وال مذهبه مهام كان�ت األحوال؛ العتق�اده أن اخلروَج عن�ه خروٌج عن 
احلق، ومن املظاهر العجيبة لذلك ما حدث أيام الفتنة الببرية بقرطبة، حيث كان الناس 
يف فزع من هجوم الببر عليهم، فس�ألوا فقهاءهم عن اجلمع بني املغرب والعش�اء؛ لئال 
يتع�رض هلم متلصصة الببر يف املنعطفات والدروب املظلمة، فام اس�تطاعوا أن يفتوهم 

بذلك؛ مجوًدا عند حد التقليد املذهبي))(.
ه�ذا م�ع أن رخصة اجلم�ع قد جاءت يف الس�نة النبوي�ة الرشيفة معلَّلًة برف�ع احلرج عن 
األمة؛ وذلك فيام رواه اإلمام مسلم يف »صحيحه« من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهام 
، َواملْغِرِب َواْلِعَش�اِء  ْهِر َواْلَعرْصِ َم َبنْيَ الظُّ قال: ))مَجََع َرُس�وُل اهلل َصىلَّ اهلل َعَلْيِه وآله َوَس�لَّ
بِاملِدينَِة، يِف َغرْيِ َخْوٍف، َواَل َمَطٍر. ِقيَل اِلْبِن َعبَّاس ريض اهلل عنهام: َما َأَراَد إىَِل َذلَِك؟ َقاَل: 

َتُه((. ِرَج ُأمَّ َأَراَد َأْن اَل حُيْ
وال ش�ك أن التعصب املذهبي يف العرص احلارض أش�دُّ وبااًل ونكاال يف أثره وخطره من 
العص�ور املاضية؛ فإن العامل أصبح كالقرية الواحدة، ومل يعد هناك ما قد يكون مبًرا من 
غه نش�وء الناس عىل مذهب معني ال يعرفون غريه، أما  االقتصار عىل رأي واحد قد يس�وِّ
اآلن فق�د أصبحت املذاهب كلها معروضة عىل وس�ائل اإلع�الم والتواصل االجتامعي 
املختلف�ة، ومل يعد مقب�وال أن يتعامل املتصدرون للفتوى مع مس�ائل اخلالف الظنية عىل 
أنا مس�ائل إمجاع قطعية، ومل يعد مقبوال أس�لوب تسفيه املخالف وجتهيله مع كونه متبًعا 
ه، ومل يعد مقبوال أن جُيَب املس�تفتي  ملذهب معتمد له أدلته وحججه وإن مل يفهمها املَس�فِّ
عىل س�امع الفتاوى املوجهة ذات اآلراء القاطعة التي ال تناسب حاله وال حتقق مصاحله، 

وهو يرى يف الوقت ذاته فتاوى أخرى تتناسب مع واقعه وتالئم ظروفه.
ومل تعد املش�كلة -يف هذه الُعرص- هي مش�كلة مس�ألة التنازع بني أتباع املذاهب الفقهية 
املتبوع�ة املعتمدة، وإنام جتاوزهتا إىل الداهية الدهياء، والفتنة الصاّمء العمياء، التي يفعلها 
نابت�ة آخر الزمان؛ إذ يتلقفون أخطاء العلامء وش�ذوذاهتم -والتي أنكرهتا عليهم اجلامعة 
ًها؛  ًها مشوِّ العلمية عب القرون- فيجمعونا يف نس�ق واحد، ويصنعون منها منهًجا مشوَّ
جامًعا لشذوذاٍت هنا وأخطاء وهفوات هناك؛ ال يقول هبا جمتِمَعًة أحٌد ُينَسُب إىل ُمْسَكٍة 

))(  مقدمة »رسائل ابن حزم األندليس« )3/ ))(، حتقيق: د. إحسان عباس، طبعة املؤسسة العربية للدراسات والنرش.
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َكام،  ِمن ِعْلٍم أو ِحْلٍم أو عقل؛ من سلف األمة أو خلفها، فيتبنَّْوَن ما مجعوه من اهلَُراء والرُّ
رياُه�م، وَفْرَق م�ا بينهم وبني اخلَْل�ق، ويطريون ب�ه كلَّ َمطاٍر،  وجيعلون�ه دعواه�م وِهجِّ
وَن هذه احلُزَم التي التقطوها ِمن الشذوذات  ويمتحنون الناس ويصنفونم عليه، وُيصريِّ
واألق�وال املهجورات، التي اطَّرحه�ا أهل الدين ومحلة العلم ومُحَ�اُة امللة بعد أن عذروا 
وه�م، دينً�ا يوالون ويع�ادون عليه، ويصحح�ون ِمن أجله م�ا يرَضْون،  أصحاهب�ا ورمحَّ
ع الس�لف باس�م الس�لف،  ويضعفون ما ال يرَضْون؛ حتى رأينا يف عرصنا هذا كيف ُيَبدَّ
ر أهل التوحيد بدعوى التوحيد، وكيف حُياَرب اإلسالم حتت ستار اإلسالم،  وكيف ُيَكفَّ

وكيف ُتَردُّ السنن الثابتة ممن ينتسبون ألهل احلديث كذًبا وزوًرا، وال ِعْلَم وال ِحْلَم.
لق�د أصبح املس�لمون أحوج ما يكونون إىل جت�اوز كل مظاهر التعص�ب، مع االعرتاف 
بتعددي�ة املذاهب ومرشوعيتها، واحرتام الرتاث الفقه�ي العظيم الذي خلفه لنا الفقهاء 
العظ�ام بمذاهبه�م ومدارس�هم الفقهي�ة، وعلومهم الرتاكمي�ة، الت�ي دارت كلها حول 
ْي َرَحى نابتِة األدعياء اهلادمني  خدمة الوحي وفهم النص الرشيف، بعد أن رصنا بني ِشقَّ
للمذاه�ب جهاًل وبغًي�ا، وناعقِة األعداء الداعني لنبذ الرتاث مجلًة واطِّراح الس�نن دفعًة 
�ر لكل تراث قديم. وأصبح التجديد احلقيقي الذي يتغيا مقاصد الرشع ومصالح  والتَّنَكُّ
اخلل�ق هو واجب الوقت؛ دفاًعا عن حضارة املس�لمني ودينهم من جهة ومجًعا لكلمتهم 
ورأًب�ا لصدعه�م من جهة أخ�رى، وعماًل عىل تصحي�ح الصورة املغلوطة التي يتس�ابق 
اجلهلة واملغرضون إىل نرشها عن اإلس�الم، وس�عًيا إلظهار مرونة اإلسالم وقدرته عىل 

التعامل مع املتغريات واملستجدات والنوازل والوقائع.
ب

� لا لحب �ق ا عا ب مرا
�قعر�ق�

»مراع�اة اخل�الف«: مرك�ب إضايف، حيت�اج يف تعريفه اللغ�وي إىل معرف�ة ُجْزَأْيه، ثم هو 
مصطل�ح فقه�ي أص�ويل حيتاج يف تعريف�ه اللَقب�ي الَعَلم�ّي إىل تتبع إطالقه عن�د الفقهاء 
واألصولي�ني ملعرف�ة م�دى انطب�اق املعنى اللغ�وي عليه، وهل ج�رى عليه ن�وُع نقٍل أو 

تصيص.
ْعي«، وهذا اجلذر له إطالقان يف أصل اللغة؛ أحدمها:  فاملراعاة يف اللغة: مفاعلة من »الرَّ
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املراقبة واحلفظ، واآلخر الرجوع))(.
لَت فعله))(. واملراعاة: املناظرة واملراقبة، ُيَقال: راعيُت فاَلنا ُمَراَعاًة وِرَعاًء؛ إِذا راقبَته وتأمَّ
واخل�الف: فهو مصدر عىل وزن »فَِعال« من »اخلُلف« وهو ضد »الوفاق«، قال صاحب 
»املصب�اح«: »وخالفُته خمالف�ًة وِخالًفا وتالف القوم واختلف�وا: إذا ذهب كلُّ واحٍد إىل 

خالف ما ذهب إليه اآلخر، وهو ضدُّ االتفاق، واالسُم: اخلُْلُف؛ بضم اخلاء« اه�)3(.
فمراعاة اخلالف معناها يف اللغة عىل هذا: مالحظُة اخلالف ومراقبُته وتأمُل ما يئول إليه، 
والنظر إليه بعني االعتبار عند اس�تنباط املس�ائل اخلالفية وتطبيقها واإلفتاء هبا، وهو هبذا 
ُف  املعنى َيُعمُّ كلَّ ترصف يقوم به أحد أطراف املس�ألة اخلالفية إذا صدر منه ذلك الترصُّ
بن�اًء عىل اعتب�ار قول املخال�ف ومالحظته وتأمل م�ا يئول إليه اخلالف وم�ا يرتتب عىل 

األخذ بأي قول فيه.
أما معنى »مراعاة اخلالف« يف االصطالح الفقهي واألصويل:

فه�ا اإلمام أب�و العباس الَقّب�اب املالكي بأن�ا: »إعط�اُء كلِّ واحٍد م�ن الدليلني  فق�د عرَّ
حكَمه«)4(.

فه�ا اإلم�ام الش�اطبي املالكي بأنا: »إعط�اء كل واحد من دلييل القول�ني ما يقتضيه  وعرَّ
اآلخر أو بعض ما يقتضيه«)5(.

فه�ا اإلم�ام أب�و عبد اهلل بن عرف�ة املالكي بأن�ا: »إعامل دلي�ل يف الزم مدلوله الذي  وعرَّ
ُأعِمل يف نقيضه دليٌل آخُر«)6(.

))(  »معجم مقاييس اللغة« لإلمام أيب احلس�ني أمحد بن فارس بن زكريا )ت395ه�( ))/ 408(، حتقيق العالمة: عبد 
السالم هارون، طبعة دار الفكر، 399)ه�- 979)م. 

))(  »هتذي�ب اللغ�ة« لإلم�ام أيب منصور األزه�ري اهلروي )ت370ه��( )3/ 04)(، طبعة دار إحي�اء الرتاث العريب، 
بريوت، الطبعة األوىل، )00)م. 

)3(  »املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري« لإلمام العالمة أيب العباس الفيومي )ت770ه�( ))/ 78)(، طبعة املكتبة 
العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، )00)م. 

)4(  »املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب« لإلمام العالمة أيب العباس الونرشييس 
)ت4)9ه�( ))/ )38(، طبع بإرشاف الدكتور حممد حجي. 

)5(  »املوافقات يف أصول الرشيعة« لإلمام الشاطبي )5/ 07)(، طبعة دار ابن عفان.
)6(  »رشح ح�دود ابن عرفة« لإلمام ابن الرّصاع املالكي )ت894ه�( )ص77)(، طبع املكتبة العلمية، الطبعة األوىل، 

350)ه�. 
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واملعن�ى: أن ُيعِمَل الفقي�ُه دليَل خمالِفه يف الزم مدلول دليل ذل�ك املخالف، كقوله مثال: 
بثبوت اإلرث بني الزوجني املتزوجني بالش�غار عند موت أحدمها رغم أنه يقول بفس�خ 

نكاح الشغار إذا وقع.
وه�ذه التعاري�ف التي اعتمدها املالكية تصص التعريف اللغوي وتضيِّق واس�َع معناه، 
وجتع�ل مصطل�ح »مراعاة اخلالف« عندهم مصطلًحا له داللة خاصة تش�به داللة قاعدة 
»تفري�ق الصفق�ة« و»تفري�ق األح�كام« و»تغيري املس�لك« و»تصحيح املعام�الت« عند 
اجلمه�ور، وه�ي تتل�ف عن داللة »اخلروج م�ن اخلالف« مثاًل، م�ع أن كليهام داخل يف 

»مراعاة اخلالف« لغة.
وه�ذا بخ�الف اجلمه�ور الذي�ن ُيبُق�ون »مراعاة اخل�الف« عىل أص�ل معناه�ا اللغوي؛ 
ًعا، وع�ىل »تقليد املخالف« تيس�رًيا أو تأدًبا،  فيطلقون�ا عىل »اخلروج م�ن اخلالف« تورُّ
وعىل »إحالة املستفتي«، وعىل غري ذلك من الترصفات التي سنتناوهلا فيام بعد كتطبيقات 

عملية عىل مراعاة اخلالف عند الفقهاء.
واملس�تفاد من عبارات الفقهاء واألصوليني أن معنى مراعاة اخلالف أو اخلروج منه هو: 
امتثال مقتىض اخلالف، أو إعامل املجتهد دليل خصمه، ومعناه: ترتيب آثار الترصف مع 
احلكم عليه يف ذاته بعدم املرشوعية يف مذهب من يرى املصيب واحًدا، أو مع التصويب 
بة، أو أن م�ن يعتقد جواز اليشء يرتك فعله إن كان غريه يعتقده حراًما،  يف مذه�ب امُلَصوِّ
أو أن م�ن يعتق�د حتريمه أو بطالنه يصححه بع�د الفعل نظًرا لقول م�ن أجازه، وكذلك 
يف جان�ب الوجوب يس�تحب ملن رأى إباحة اليشء أن يفعل�ه إن كان من األئمة من يرى 

وجوبه.
ر�بع�ق

ل�أ ه�ب ا ا
ب
لمد �ق ا

ب
� 

ب
� لا لحب �ق ا عا مرا

ل فقهاء املذاهب السنية املتبوعة كلها القول بمراعاة اخلالف، وجعلوها قاعدة فقهية  أصَّ
ها السادة املالكية من »أصول املذهب« وقواعده التي يستند إليها يف تعامله  معتمدة، وعدَّ

مع مسائل اخلالف، حتى عدها اإلمام القّباب من حماسن مذهب اإلمام مالك))(. 

))(  »املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب« لإلمام العالمة أيب العباس الونرشييس 
)ت4)9ه�( )6/ 388(، طبع بإرشاف الدكتور حممد حجي. 
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يق�ول العالم�ة ابن أيب ك�ف املالكي يف »إيص�ال الس�الك يف أصول اإلم�ام مالك«، مع 
رشحها ملحمد حييى بن عمر الشنقيطي:
عرشأدل����ة امل��ذه��ب م��ذه��ب األغ��ر  س��ت��ة  اإلم������ام  م���ال���ك 

إىل أن قال: 
يعدلوَرْع���ُي ُخ��ْل��ٍف ك��ان ط��وًرا يعمل ط����وًرا  ك���ان  وع��ن��ه  ب��ه 

اه�))(.
وق�د ن�ص عىل ه�ذه القاعدة من غ�ري املالكية: كثري من فقه�اء املذاهب الفقهي�ة املتبوعة 
وجمتهدي�ا، وأعملوه�ا -بمعناها اللغوي الواس�ع- يف املس�ائل اخلالفي�ة تأصياًل ونظًرا 

وتطبيًقا))(.
غ�ري أنم قد يعبون عن ه�ذه القاعدة بقوهلم: اخلروج من اخلالف، فهام صياغتان ملعنى 

واحد.
وهذا ال يعني أن الس�ادة املالكية ال يراعون اخلالف يف املس�ائل اخلالفية إال بعد وقوعها 
وتلب�س املكلَّ�ف هبا ورشوعه فيها، بل ش�أنم كش�أن غريهم من فقه�اء املذاهب الثالثة 

ُيْعِمُلون مراعاة اخلالف قبل الوقوع وبعده.
وت�كاد جتمع كلم�ة الفقه�اء واألصوليني أن هذا املن�زع يف التعامل مع املس�ائل اخلالفية 
مس�تحب، إال أن االس�تحباب قد خيف أو يتأكد حس�ب ما يعرتض املس�ألَة حمل النظر، 

والنصوص يف ذلك مستفيضة:
يق�ول العالم�ة ابن عابدي�ن احلنفي يف حاش�يته »رد املحت�ار«: »ومراعاة اخل�الف عندنا 
مطلوبة«، وينقل عن صاحب »النهر الفائق« قوله: »إال أن مراتب الندب تتلف بحسب 

))(  »إيص�ال الس�الك يف أص�ول اإلمام مالك« لإلمام ابن أيب كف املالكي، مع رشحها ملحمد حييى بن عمر الش�نقيطي 
)ص30(، طبعة املكتبة العلمية، تونس. 

))(  راج�ع: البح�ر الرائ�ق ))/ )5(، ط: دار الكت�اب اإلس�المي، وفت�ح القدي�ر )3/ )5)(، ط: دار الفك�ر، والدر 
املختار ))/ 47)( )3/ 8(، ط: دار الفكر، واملنثور لإلمام الزركيش ))/ 7))- 8))(، ط: وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية بالكويت، والقواعد الكبى لإلمام العز بن عبد السالم ))/ 370(، ط: دار القلم، واألشباه والنظائر لإلمام 
الس�يوطي )ص36)(، ط: دار الكت�ب العلمية، واألش�باه والنظائ�ر لإلمام التاج الس�بكي ))/ 0))- )))(، ط: دار 

الكتب العلمية، واملغني ))/ 35)( ))/ ))(، ط: دار الفكر، ورشح املنتهى ))/ 6)(، ط: عامل الكتب. 
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قوة دليل املخالف وضعفه« اه�))(.
ويق�ول اإلمام العز بن عبد الس�الم يف »القواع�د الكبى«: »إن تقاربت األدلة يف س�ائر 
اخل�الف بحي�ث ال يبعد قول املخالف كل البعد فهذا مما يس�تحب اخل�روج من اخلالف 

فيه« اه�))(.
ويق�ول اإلم�ام الزركيش يف »املنث�ور يف القواعد«: »اخل�الف يتعلق ب�ه مباحث: األول: 

يستحب اخلروج منه« اه�)3(. 
أدلة مراعاة اخلالف عىل اصطالح املالكية:

وُيس�َتَدلُّ ع�ىل صح�ة »مراعاة اخل�الف« -عىل اصط�الح املالكية- بحدي�ث أم املؤمنني 
عائشة ريض اهلل عنها، قالت: ))كان عتبة بن أيب وقاص عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص 
أن اب�ن وليدة زمعة من�ي فاقبضه، قالت: فلام كان عام الفتح أخذه س�عد بن أيب وقاص، 
وق�ال: اب�ن أخي قد عهد إيل فيه. فقام عبد بن زمع�ة فقال: أخي وابن وليدة أيب ولد عىل 
فراش�ه. فتس�اوقا إىل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم، فقال س�عد: يا رسول اهلل ابن أخي 
كان ق�د عه�د إيل في�ه. فقال عبد ب�ن زمعة: أخي واب�ن وليدة أيب ولد عىل فراش�ه. فقال 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي صىل اهلل عليه 
وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر احلجر. ثم قال لسودة بنت زمعة ريض اهلل عنها زوج 
النبي صىل اهلل عليه وآله وس�لم: احتجبي منه. ملا رأى من شبهه بعتبة، فام رآها حتى لقي 

اهلل((. متفق عليه.
فقد احتاط النبي صىل اهلل عليه وآله وس�لم وراعى كال احلكمني، حكم الفراش وحكم 
الش�به، فبإحلاقه الول�د بصاحبه -وهو زمعة- راعى حكم الفراش، وبأمره س�ودة ريض 

اهلل عنها باالحتجاب من الولد امللحق بأبيها راعى حكم الشبه. 
يقول اإلمام الن�ووي يف وجه االحتياط: »فأمرها به -أي: باالحتجاب- ندبا واحتياطا؛ 
ألنه يف ظاهر الرشع أخوها؛ ألنه أحلق بأبيها، لكن ملا رأى الشبه البني بعتبة بن أيب وقاص 

))(  »رد املحتار عىل الدر املختار« للعالمة ابن عابدين احلنفي ))/ )3)، 47)(.
))(  »القواعد الكبى« لإلمام العز بن عبد السالم ))/ 370(.

)3(  »املنثور يف القواعد« لإلمام الزركيش ))/ 7))(.



506

مؤتمر: لحفسوى - إشكلحللت لحولقع وآ لق لحمتسقبل                      17، 18 أغتطس 2015م / 2، 3 ذي لحقعدة 1436هـ

خيش أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منها، فأمرها باالحتجاب منه احتياطا« اه�))(.
ويف حديث عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قال: ))أيام امرأة 
نكح�ت بغ�ري إذن وليها فنكاحها باط�ل، فنكاحها باطل، فنكاحها باط�ل، فإن دخل هبا 
فلها املهر بام اس�تحل م�ن فرجها(( رواه أمحد والرتمذي واب�ن ماجه وغريهم. فقد حكم 
النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ببطالن العقد، ومقتضاه عدم اعتبار ما يرتتب عليه، لكنه 
عقبه بام اقتىض اعتباره بعد الوقوع، وهو ثبوت املهر، وبمعنى آخر فقد أعطى النبي صىل 

اهلل عليه وآله وسلم كل واحد من الدليلني بعض ما يقتضيه اآلخر.
ويس�تأنس هلذه القاعدة بحديث النعامن بن بش�ري ريض اهلل عنهام، قال: س�معت رس�ول 
اهلل ص�ىل اهلل عليه وآله وس�لم يق�ول: ))إن احلالل بني، وإن احلرام بني وبينهام مش�تبهات 
ال يعلمه�ن كث�ري م�ن الناس، فمن اتقى الش�بهات اس�تبأ لدينه وعرض�ه، ومن وقع يف 
الش�بهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوش�ك أن يرتع فيه، أال وإن لكل 
ملك محى أال وإن محى اهلل حمارمه...(( متفق عليه. ومن الش�بهات ما اختلف أهل العلم 

يف حتليله وحتريمه.
ومن األدلة التي تؤصل هذه القاعدة أيضا: ما ُأثر عن ابن مسعود ريض اهلل عنه من تركه 
ق�رص الص�الة بمنى، وإمتامه�ا مع عثامن، حتى قي�ل له: أتفعل ما عب�ت؟ قال: »اخلالف 

رش«. رواه أبو داود والبيهقي، وأصله عند اإلمام أمحد يف املسند، ومسلم يف الصحيح.
فقد ترك ابن مس�عود ريض اهلل عنه ما يعتقده صوابا يف ظنه، ملصلحة أهم من ذلك وهي 
خ�وف االنش�قاق والتفرق، وفع�ل ابن مس�عود ريض اهلل عنه يصح جعل�ه ترمجة عملية 
ملس�ألة العمل باملرجوح أو الضعيف حلدوث رضورة، أو جللب مصلحة راجحة، وهذا 

يبني ما أردناه من أن الطابع الرتكيبي من أهم ما يميز قواعد أو آداب اخلالف. 
لك�ن ليس جم�رد االختالف دليال كافي�ا للقول بمراعات�ه، وإال ألدى باإلنس�ان إىل تتبع 
الرخص املحرم، وملا اس�تقر مذهب من املذاهب الفقهية؛ إذ ما من مس�ألة إال وجتد فيها 

اختالفا، حتى املجمع عليها، فقد شذ فيها أقوام.
يقول اإلمام الزركيش يف كتابه »البحر املحيط«: »اعلم أن عني اخلالف ال ينتصب ش�بهة 

))(  »رشح صحيح مسلم« لإلمام النووي )0)/ 39(، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.



507

لحدجسود/ مدمد ويلم  بلب دلر ل  مولجها لحسع ه لحم هبع  ع لء سلإ:  مرل لة لح تط لموذجو

وال يراع�ى، ب�ل النظ�ر إىل املأخذ وقوته. ق�ال الروياين يف باب الش�هادات من »البحر«: 
لو كان اخلالف بنفس�ه ينتصب ش�بهة الس�توت املسألتان، يعني مس�ألة إجياب احلد عىل 

احلنفي برشب النبيذ وشهادته، وإنام الشبهة يف الدالئل« اه�))(.
وعىل هذا حيمل قول من ُنِسَب إليه عدم حجية مراعاة اخلالف.
ب

� لا لحب �ق ا عا لعمل �بمرا �وط ا
��ث

وضع العلامء رشوطا جيب توافرها للعمل هبذه القاعدة: 
منها: أن يكون مأخذ اخلالف قويا، فإذا كان ضعيفا فال يؤبه به.

وقد عب عن هذا الرشط اإلمام الس�يوطي فقال: »أن يقوى ُمدَرُكه بحيث ال ُيَعدُّ هفوًة« 
اه�))(.

وِم�ن َث�ّم مل ُيَراَع أيضا خالُف عطاء بن أيب رب�اح يف إباحة وطء اجلواري بالعارية الفتقار 
هذا الرأي لدليل صحيح معتب، فُيَحد من فعل هذا، بل نص مجاعة عىل عدم صحة هذا 

النقل واستبعاده عن عطاء رمحه اهلل تعاىل)3(. 
ا أو جيلَّ قياس أو إمجاًعا.  وضعف املدرك قد يكون ملخالفته نصًّ

واحلقيقة أن هذا الرشط عس التحقق، ولذلك يقول العالمة التاج الس�بكي يف »األش�باه 
والنظائ�ر«: »قوة املدرك وضعفه مما ال ينتهي إىل اإلحاطة به إال األفراد«. اه�)4(، وأغلب 
املس�ائل املختل�ف فيها تتأرجح أنظ�ار الفقهاء يف اعتبار مدركها قوي�ا أو ضعيفا، أي أنا 
من األمور النس�بية، لكن ما ظهر ضعفه فال يراع مطلقا. كام أنه ال دخل لش�خص القائل 
يف اعتب�ار قول�ه قويا أو ضعيفا؛ فال تقديس للرجال، وال نظر إىل صفاهتم، بل إىل أقواهلم 
وأدلته�م، »فم�ن قوي مدرك�ه اعتد بخالف�ه وإن كان�ت مرتبته يف االجته�اد دون مرتبة 
خمالف�ه، وم�ن ضعف مدرك�ه مل يعتد بخالف�ه وإن كانت مرتبته أرف�ع، وربام قوي مدرك 

))(  »البحر املحيط يف أصول الفقه« لإلمام الزركيش )8/ ))3(، طبعة دار الكتبي.
))(  »األشباه والنظائر« لإلمام السيوطي )ص37)(.

ا«، وقال اإلمام الرافعي: »مل يصححوا النقل عنه«،  )3(  قال العالمة القايض ابن خلكان: »والذي أعتقد أن هذا بعيد جدًّ
نقله اإلمام الزركيش يف »املنثور يف القواعد«، انظر: حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع ))/ )8)( 

طبعة دار الكتب العلمية.
)4(  »األشباه والنظائر« لإلمام التاج السبكي )ص3))(.
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ألحده�م يف بع�ض املس�ائل دون بعض، بل هذا ال خيل�و عنه جمتهد«. اه�))(. فالقداس�ة 
للحق ولو مع أي شخص كان.

ومنه�ا: أن ال تؤدي مراعاة اخل�روج من اخلالف إىل خرق إمجاع، أو تلفيق حمرم، ولذلك 
يبطل نكاح من تزوج بغري ويل وال ش�هود؛ ألن التزوج بدون ويل وإن أجازه أبو حنيفة، 
وبدون ش�هود وإن أجازه مالك، إال أن هذه الصورة جمتمعة مل يقل هبا أحد من املذاهب 

األربعة. 
ومنه�ا: أال توق�ع املراعاة يف خالف آخ�ر، فنحتاج إىل اخلروج منه فيل�زم الدور، ومثاله: 
فص�ل الوتر أفض�ل من وصله، ومل يراع خ�الف أيب حنيفة يف ك�ون الوصل أفضل؛ ألن 

املالكية قائلون بكراهته، أي: الوصل.
وقد زاد بعض األصوليني رشط أن يكون اجلمع بني املذاهب ممكنا، وإال فال يرتك معتقده 
ملراعاة املرجوح؛ ألن يف ذلك عدوال عام وجب عليه من اتباع ما غلب عىل ظنه، وهو ال 
جي�وز قطعا، وقد نص عىل هذا الرشط اإلمام الزركيش يف »املنثور«، ونقله عن اإلمام أيب 

إسحاق اإلسفراييني))(، وذكر ثالثة أمثلة عىل ذلك أقواها أوهلا.
لك�ن يف ع�دم اجلواز القطعي الذي ذكره نظر؛ ألن مراعاة اخلالف ما هو إال ترك لراجح 
واملصري إىل مرجوح حاال أو مآال مع حتقق الرشوط السابق ذكرها، فليس معنى املرجوح 
الضعي�ف مطلق�ا، إذ لو كان ضعيفا مل يراع كام مر، لكن األمر ال يعدو أن يكون دائًرا بني 
مرتب�ة الظن والظن الغالب، ومرتب�ة الظن الغالب ال يطرح فيها الطرف اآلخر الذي هو 

الظن.
يق�ول اإلمام القب�اب املالكي: »األدلة الرشعي�ة منها ما تتبني قوته تبيينا جي�زم الناظر فيه 
بصح�ة أح�د الدليلني والعم�ل بإحدى األمارتني، فه�ا هنا ال وجه ملراع�اة اخلالف وال 
معن�ى ل�ه. ومن األدلة ما يقوى فيها أحد الدليل�ني وترتجح فيها إحدى األمارتني قوًة ما 
ورجحان�ا ال ينقط�ع معه تردد النفس وتش�وفها إىل مقتىض الدليل اآلخر فها هنا حتس�ن 
مراع�اة اخل�الف، فيقول اإلمام ويعم�ل ابتداء عىل الدليل األرج�ح ملقتىض الرجحان يف 

))(  املرجع السابق ))/ )))- 3))(.
))(  »املنثور يف القواعد« لإلمام الزركيش ))/ )3)(.
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غلب�ة ظن�ه، ف�إذا وقع عقد أو عب�ادة عىل مقتىض الدلي�ل اآلخر مل يفس�خ العقد ومل تبطل 
العبادة لوقوع ذلك عىل موافقة دليل له يف النفس اعتبار وليس إسقاطه بالذي تنرشح له 

النفس« اه�))(. 
يض�اف إىل ذل�ك أن املرجوح قد يطرأ عليه ما يصريه راجحا، فإن هذا املنحى يف التعامل 
مع اخلالف يش�مل عمل النف�س والفتوى، وقد ينضاف إىل كل منه�ام ما حيتم املصري إىل 

املرجوح ال حمالة.
وقد أوضح هذه العالقة املتشابكة اإلمام العز بن عبد السالم يف »قواعده الكبى« حيث 

قال: »اخلالف عىل أقسام: 
القسم األول: أن يكون اخلالف يف التحريم واجلواز فاخلروج من االختالف باالجتناب 

أفضل. 
القسم الثاين: أن يكون اخلالف يف االستحباب أو اإلجياب فالفعل أفضل. 

القسم الثالث: أن يكون اخلالف يف الرشعية، فالفعل أفضل« اه�))(. 
وعىل هذا الضابط ترجع األمثلة التي ذكرها اإلمام الزركيش، فاخلالف يف اشرتاط املرص 
اجلام�ع يف صالة اجلمعة يمكن مراعاة اخلالف فيه بالقول بلزوم اجلمعة، وهذا هو املثال 
األول ال�ذي ذك�ره والذي قلنا عنه إنه أقواها، فإنه ذكر مثال�ني آخرين، مها: تقدم اإلمام 
بق�راءة الفاحتة، وأول وقت العرص. وقد أجاب ع�ىل أوهلام باحتامل تصيص قول القائل 
ببطالن صالة من قرأ الفاحتة بكونه بغري عذر، وعن ثانيهام بأن قول اإلصطخري إن آخر 
وق�ت الع�رص مصري ظ�ل كل يشء مثليه، وإن من ص�ىل بعده يصري قض�اء بكونه وجها 

ضعيفا، فال يراعى.

ل�قعص�ب ه�ق ا حب �ق موا
ب
ء � �قا

ب
� ل�أ �ق ا

ب
� 

ب
� لا لحب �ق ا عا هر مرا ا مطب

إذا جتاوزن�ا املصطلح اخلاص »ملراع�اة اخلالف« عند بعض املالكي�ة، وتناولناها بمعناها 
األوس�ع عن�د مجاهري الفقهاء -الش�امل للخ�روج من اخل�الف وغريه- فإن�ه يتضح لنا 

))(  »املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب« لإلمام العالمة أيب العباس الونرشييس 
)ت4)9ه�( )6/ 388(، طبع بإرشاف الدكتور حممد حجي. 

))(  »القواعد الكبى« لإلمام العز بن عبد السالم ))/ 369(.
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توظيف الفقهاء هلا يف إقرار سعة الرشيعة يف املسائل اخلالفية، وأن هذه القاعدة هي خري 
م�ا يمك�ن أن يواجه التعصب املذهبي يف اإلفتاء، واملتتب�ع لترصفات الفقهاء جيد ذلك يف 

املظاهر اآلتية:
)- دوران اخلالف الفقهي بني الرخص والعزائم.

)- العمل بقول من أوجب احتياًطا للصحة.
3- العمل بقول من أباح تلًصا من اإلثم.

4- مرشوعية طلب األيس والفتوى به.
5- اإلمساك عن تفسيق املخالف.

6- عدم اإلنكار عىل املخالف.
7- مجع الكلمة ووحدة األمة.

8- َتَقلُُّد قول املخالف تأدًبا.
9- العمل بخالف املذهب.

0)- تصحيح الترصفات.

))- اخلروج من اخلالف.
))- االعتبار باملآالت.

3)- تفريق األحكام.
4)- إحالة املستفتي.

5)- تغيري املسلك.
دوران اخلالف الفقهي بني الرخص والعزائم:

تعامل املسلمون مع املسائل اخلالفية عىل مسلكني مشهورين:
أوهل�ام: مس�لك امُلخطِّئة؛ الذين ي�رون أن مصيَب احلق يف املس�ألة اخلالفي�ة واحٌد؛ فكل 
واح�د من املختلفني فيها ي�رى أنه عىل صواٍب حيتمل اخلط�أ، وأن غريه عىل خطأٍ حيتمل 
الصواب. وأن املصيب له أجران واملخطئ له أجر واحد. وهذا يقتيض أن كل جمتهد ُيديل 
ب�ام أداه إليه اجته�اده وحيرتم ويقبل رأي املجتهد الذي خيالفه يف املس�ألة، وال جيعل ذلك 

سبًبا للمخاصمة واملنازعة.
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َب�ة؛ الذين ي�رون أن كل جمته�د مصيب، وأن احل�ق يف اخلالفيات  ثانيه�ام: مس�لك املَصوِّ
ْوه إىل اعتقاد أن  متع�دد، فل�م يكتفوا بقب�ول الرأي اآلخر يف املس�ائل اخلالفية، وإنام تع�دَّ
كالًّ منهام عىل صواب فيام ذهب إليه، وأن كليهام غري آثم، وألَّف بعضهم يف ذلك كالتقي 

العثامين )من علامء القرن الثامن اهلجري( يف كتابه ))رمحة األمة يف اختالف األئمة((.
وقد وظَّف العلامء هذا املس�لك يف جعل املس�ائل اخلالفية بني املذاهب الفقهية دائرة بني 
الفت�وى والتق�وى؛ ك�ام صنع اإلمام أبو الع�الء صاعد بن أمحد بن أيب بك�ر الرازي -من 
رج�ال نور الدين الش�هيد- يف كتاب�ه: »اجلمع بني التق�وى والفتوى، م�ن مهامت الدين 
والدني�ا«؛ حيث ذك�ر يف أبواب الفقه منه ما هو مقتىض الفتوى، وما هو موجب التقوى، 
م�ن ب�ني أقوال األئمة األربع�ة خاصة، وليس يف هذا معنى التش�هي أصاًل، بل هو حمض 

التقوى والورع))(.
وزاد السادة الصوفية هذا املسلك إيضاًحا يف جعلهم املسائل اخلالفية دائرة بني الرخصة 
والعزيم�ة؛ كام صن�ع اإلمام الش�عراين )ت975ه�( يف كتاب�ه املاتع: »املي�زان الكبى«؛ 
حيث جعل املكلف يف تعامله مع اخلالفيات دائًرا بني األخذ بالرخصة يف قول التش�ديد 
والتحري�م، واألخ�ذ بالعزيم�ة يف ق�ول التخفيف واإلباح�ة. لكن ال عىل وج�ه التخيري 

املحض، بل عىل جهة الفتوى بام يناسب حال كل مستفٍت وظروفه.
ق�ال العالمة الكوثري: »وقد ألف أه�ل العلم منذ قديم كتاًبا يف بيان وجوه التقارب بني 
املذاه�ب بتوزيع موج�ب التقوى وموجب الفتوى عليها، بالنظر إىل مس�ائل ومس�ائل، 
والس�اعون يف تكبري اخل�الف بينهم أناس مدفوعون ضاق أف�ق تفكريهم وتبرصهم، أو 
رشاذم يبغ�ون املزامح�ة عىل القضاء؛ حرًصا عىل حطام الدني�ا، فدونك كتاب »اجلمع بني 
التقوى والفتوى يف مهامت الدين والدنيا« أليب العالء صاعد بن أمحد بن أيب بكر الرازي 
من رجال القرن السادس، وزع فيه مسائل اخلالف عىل نوعني؛ مقتىض التقوى ومقتىض 
الفتوى، كام أن كتاب »ميزان الش�عراين« يقس�م املسائل عىل قس�مي العزيمة والرخصة« 

اه�.

))(  »الالمذهبية قنطرة الالدينية« للش�يخ العالمة حممد زاهد الكوثري احلنفي، وكيل املش�يخة اإلس�المية بدار اخلالفة 
العلية العثامنية. 
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العمل بقول من أوجب احتياًطا للصحة:
من مظاه�ر اختالف املذاهب الفقهية: تصحيح بعض العب�ادات أو املعامالت وإبطاهلا؛ 
بناًء عىل اشرتاط رشوط وإجياب أركان ال اتفاق عليها، فتكون العبادة أو املعاملة بافتقاد 
تل�ك ال�رشوط واألركان صحيحة يف مذهب وباطلة يف مذهب آخر، فيكون من ترصف 
الفقهاء يف مراعاة اخلالف أن من ال يشرتط هذه الرشوط وال يوجب تلك األركان يكون 
فعلها واس�تيفاؤها عنده مستحبًّا حتى تصح العبادة أو املعاملة عىل كال القولني؛ انطالًقا 
من أن موافقة الصحة عند اجلميع أفضل من أن تكون العبادة أو املعاملة صحيحة يف قول 

دون قول.
ومن األمثلة عىل ذلك: ما ذكره بعض املالكية من أن قراءة البس�ملة يف الفاحتة مس�تحبة، 
مع أن مذهب اإلمام مالك هو كراهة قراءهتا؛ ألنه ال يراها آية من الفاحتة، بخالف اإلمام 

الشافعي وغريه.
وقد أصدرت دار اإلفتاء املرصية فتوى بذلك، نصها:

اطلعن�ا عىل البيد اإللكرتوين من/ ... بتاريخ: 5/ 4/ ))0)م املقيد برقم 60) لس�نة 
))0)م املتضمن:

لدي س�ؤال عن قراءة البس�ملة يف الصالة وفًقا لرأي مالك بن أنس. هل ال تقرأ البسملة 
فق�ط قبل ق�راءة الفاحتة أو أنا ال تقرأ أيًضا قبل قراءة الس�ور األخ�رى يف كلتا الركعتني 

األُوليني؟ أشكركم عىل الرد.

اجلـــــــــــــــــــــــــــواب
قراءة البس�ملة جائزة عند املالكية يف صالة النافلة، وأما يف صالة الفريضة فلهم يف ذلك 

أقوال:
ا أو جهًرا، قبل الفاحتة وقبل الس�ورة  فمذه�ب »املدون�ة« أن قراءة البس�ملة مكروهة سًّ

التي بعدها، وهذا هو املشهور عن مالك رمحه اهلل تعاىل كام قال ابن عبد الب وغريه. 
وحم�ل الكراهة: ما إذا قرأ البس�ملة بغري نية اخلروج من اخل�الف، فإن قرأها بنية اخلروج 

من اخلالف فهو مستحب عندهم وليس مكروًها. 
وهناك قول آخر عن اإلمام مالك بإباحتها، وهي رواية »املبسوط«. 
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وقال ابن نافع من املالكية: قراءهتا واجبة. 
وقال ابن مسلمة منهم: قراءهتا مستحبة. 

ا؛  واملعتم�د عن�د املالكية أنه ُيس�تَحبُّ قراءُة البس�ملة يف الصالة املكتوبة قب�ل الفاحتة سًّ
خروًج�ا م�ن خالف م�ن أوجبه�ا أو أبطل الص�الة برتكها، وه�ذا ه�و األورع عندهم؛ 
رضورَة أن اخلروج من اخلالف مس�تحب، وهذا هو ُمدَرك قول ابن مسلمة باستحباهبا؛ 
فإن وجَهه -كام يقول أبو الوليد بن رشد )ت0)5ه�( يف »البيان والتحصيل« ])/ 365 
ط: دار الغرب اإلسالمي[-: »مراعاة قول َمن يراها آية من احلمد؛ فتكون الصالة جمزئًة 

تامًة بإمجاع« اه�.
قال س�يدي أبو ال�بكات أمحد الدردير )ت)0))ه�( يف »ال�رشح الكبري«: »)وجازت( 
البس�ملة )كتعوذ بنفٍل( يف الفاحتة ويف الس�ورة )وُكِرَها( أي البس�ملة والتعوذ )بفرٍض(، 
ق�ال الق�رايف من املالكي�ة والغزايل من الش�افعية وغريمها: ال�ورُع البس�ملُة أوَل الفاحتة؛ 

خروجا من اخلالف« اه�.
وقال العالمة الش�يخ مبارك األحسائي املالكي )ت30))ه�( يف كتابه »تسهيل املسالك 
إىل هداي�ة الس�الك إىل مذه�ب اإلم�ام مال�ك« ])/ 364 ط: مكتب�ة اإلمام الش�افعي، 

995)م[:
»ث�م اعل�م أن ِمن الورِع البس�ملَة أوَل الفاحت�ة؛ للخروج من اخلالف، فق�د كان املازري 
ا، فقيل له يف ذلك، فقال: مذهب مالك عىل قوٍل واحد: من بس�مل مل تبطل  يبس�مل سًّ
صالته، ومذهب الشافعي عىل قول واحد: من تركها بطلت صالته. انتهى. أي: وصالة 

يتفقان عىل صحتها خري من صالة يقول أحدمها ببطالنا« اه�.
وال ُتك�َره قراءة البس�ملة عن�د املالكية إال إذا نوى هبا الفرضي�ة أو النفلية؛ بخالف ما إذا 
قصد اخلروج من اخلالف فإنا ال ُتكَره ما مل ينو هبا النفلية؛ ألن قراءهتا بنية النفلية مبطلة 

للصالة عند املوجبني فال خيرج بذلك من اخلالف. 
ويرى مجاعة من املالكية -كالش�يخ العدوي )ت89))ه�( يف رشح الرس�الة، والعالمة 
الدسوقي )ت30))ه�( يف حاشيته عىل الرشح الكبري- أن قراءة البسملة ُتكَره إذا نوى 

هبا الفرضية مع قصد اخلروج من اخلالف.
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والتحقيق -كام اعتمده العالمة الش�يخ حممد عليش )ت99))ه�( مفتي السادة املالكية 
يف عرصه نقاًل عن الشيخ عبد الباقي الزرقاين )ت099)ه�( يف رشحه عىل خمترص الشيخ 
خلي�ل- أن قراءهت�ا بقصد اخلروج من اخلالف مس�تحبة حتى لو ن�وى هبا الفرضية، قال 

الشيخ عليش يف »منح اجلليل رشح خمترص الشيخ خليل« ])/ 66) ط: دار الفكر[: 
»وحم�ل كراه�ة البس�ملة: إذا اعتق�د أن الص�الة ال تصح برتكه�ا ومل يقص�د اخلروج من 
اخلالف فإن قصده فال ُتكَره س�واء نوى هبا الفرض أو مل ينو فرضا وال نفال؛ فال يش�رتط 
ني�ة أحدمه�ا يف اخل�روج من اخلالف وال ني�ة الفرضية عن�د الش�افعي ريض اهلل عنه، إنام 
الرشط عنده عدم نية النفل، وعدم النية املذكورة ممكن ال ينايف اعتقاده أن الشافعي ريض 

اهلل تعاىل عنه قال بفرضيتها؛ إذ فرق بني النية واالعتقاد أفاده عبق« اه�.
وهبذا يتبني الفرق بني مش�هور املذهب وما عليه العمل؛ فإن املشهور والراجح ونحومها 
إن�ام هو نتاج حتري�ر األقوال يف املذهب والرتجي�ح بينها نقاًل واس�تدالاًل، أما املعمول به 
فتحكم�ه قواع�د أخرى زائ�دة عىل ذلك؛ من مث�ل ضوابط التعامل مع مس�ائل اخلالف 
واملذاه�ب األخرى، وتغري الزمان، وتبدل األعراف، والرورة أو احلاجة الداعيتني إىل 
الفتوى بغري املشهور، وغري ذلك مما ُيطَلب يف مظانه يف كتب القواعد الفقهية واألصولية.
وبن�اًء عىل ذلك ويف واقعة الس�ؤال: فاملعتمد عند الس�ادة املالكية أن قراءة البس�ملة قبل 
الفاحت�ة وقبل الس�ورة التي بعدها جائزة يف صالة النفل، وأم�ا يف الصلوات املكتوبة فإن 
ا قبل الفاحتة؛ خروًجا ِمن خالف َمن أوجبها وأبطل الصالة برتكها،  قراءهتا مس�تحبة سًّ
وال ُتك�َره قراءهُت�ا إال إذا انتف�ت عنها نيُة اخلروج م�ن اخلالف، أو كان�ت قراءهُتا بقصد 

النفلية، كام ُتكَره قراءهُتا يف الصلوات املكتوبة قبل السورة التي بعد الفاحتة.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم

أمــــــانة الفتــــــوى
العمل بقول من أباح ختلًصا من اإلثم:

اهتم الفقهاء عند الفتوى يف املسائل اخلالفية بجانب التزكية؛ فقدموا مقصد اخلشية وبقاء 
وا ع�ىل من إن ابُتيِلَ  اهليب�ة م�ن مواقعة احل�رام عىل التزام ق�وٍل أو مذهب بعينه؛ حيث نصُّ
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بمواقع�ة يشء م�ن األمور اخلالفي�ة فعليه أن ين�وي يف فعله تقليَد الق�ول باجلواز -حتى 
ولو كان اخلالف ضعيًفا- حتى ال ينكس حاجز هيبة املعصية يف نفس�ه؛ إذ الفارق واسع 

ًصا وبني من يواقعه جراءة وهتجاًم. والبون شاسع بني من يفعل اليشء ترخُّ
وهذا ملحظ صويفٌّ راٍق استطاع الفقهاء من خالله توظيف اخلالف الفقهي ومراعاَته يف 
تزكي�ة النف�وس؛ تلطًفا هب�ا يف طريق اهلل، وحفاًظا عليها من الوق�وع يف مَحْأِة التجرئ عىل 

املعصية واهلجوم عىل املخالفة.
يقول شيخ اإلسالم البهان إبراهيم الباجوري يف »حاشيته الفقهية« عند قول اإلمام أيب 

شجاع األصفهاين )وال جيوز استعامل أواين الذهب والفضة(: 
ه الُبلقيني وكذا الدمريي من الكبائر. ونقل األذرعي عن اجلمهور: أنه من الصغائر،  »عدَّ
وه�و املعتمد. وقال داود الظاهري بكراهة اس�تعامل أواين الذهب والفضة كراهَة تنزيه، 
وهو قوٌل للشافعيِّ يف القديم. وقيل: احلرمة خمتصة باألكل والرشب، دون غريمها؛ أخًذا 

ِة، َوال َتْأُكُلوا يِف ِصَحافِِهام((.  َهِب َوالِفضَّ ُبوا يِف آنَِيِة الذَّ بظاهر احلديث، وهو: ))ال َترْشَ
وعند احلنفية قوٌل بجواز ظروف القهوة، وإن كان املعتمُد عندهم احلرمَة.

م؛ ليتخلص من  فينبغ�ي مل�ن ابُت�������يِلَ ب�يشٍء من ذلك -ك�ام يقع كثرًيا- تقلي�ُد ما تق�دَّ
احلرمة« اه�))(.

مرشوعية طلب األيرس والفتوى به:
َتبَىُٰكمرۡ َوَما َجَعَل  الرشيع�ة مبني�ة عىل اليس ورفع احل�رج؛ كام قال اهلل تعاىل: }ُه��َو ٱجرۡ
ُ بُِكُم  َعلَيرُۡك��مرۡ ِف ٱدّلِيِن ِم��نرۡ َحَرٖج{ ]احلج: 78[، وقال جل ش�أنه: }ُيرِي��ُد ٱللَّ

{ ]البقرة: 85)[. َ َ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱلرُۡعسرۡ ٱلرُۡيسرۡ
وبذلك جاءت السنة النبوية الرشيفة:

َ َرُسوُل اهلل َصىلَّ اهلل َعَلْيِه وآله َوَسلََّم  فعن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها قالت: ))َما ُخريِّ
ا، َما مَلْ َيُكْن إِْثاًم، َفإِْن َكاَن إِْثاًم َكاَن َأْبَعَد النَّاِس ِمنْه(( متفق عليه. مُهَ َبنْيَ َأْمَرْيِن إاِلَّ اْخَتاَر َأْيَسَ
ق�ال احلافظ ابن عبد الب يف »التمهي�د«: »يف هذا احلديث دليل عىل أن املرء ينبغي له ترك 

))(  »حاش�ية ش�يخ اإلس�الم البيجوري عىل رشح الغزي عىل متن أيب ش�جاع يف الفقه الش�افعي« ))/ )5(، طبعة دار 
الطباعة العامرة ببوالق مرص القاهرة، سنة 85))ه�. 
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م�ا ع�س عليه من أمور الدني�ا واآلخرة، وترك اإلحل�اح فيه إذا مل يضطر إلي�ه، وامليل إىل 
اليس أبًدا؛ فإن اليس يف األمور كلها أحب إىل اهلل وإىل رسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم، 
{، ويف معنى هذا: األخُذ  َ َ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱلرُۡعسرۡ ُ بُِكُم ٱلرُۡيسرۡ ق�ال تع�اىل: }ُيرِيُد ٱللَّ
بُرَخِص اهلل تعاىل وُرَخِص رس�وله صىل اهلل عليه وآله وس�لم، واألخُذ بُرَخِص العلامء ما 

مل يكن القوُل خطأ بينًا« اه�))(.
وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه: أن أعرابيًّا بال يف املس�جد، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال 
هل�م رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وآله وس�لم: ))َدُعوُه، َوَأْهِريُقوا َعىَل َبْولِ�ِه َذُنوًبا ِمْن َماٍء، َأْو 

يَن(( رواه البخاري. ِ يَن َومَلْ ُتْبَعُثوا ُمَعسِّ ِ اَم ُبِعْثُتْم ُمَيسِّ َسْجاًل ِمْن َماٍء، َفإِنَّ
وعن أم املؤمنني عائش�ة ريض اهلل عنها أنا س�معت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم 
تِي َش�ْيًئا َفَش�قَّ َعَلْيِهْم، َفاْش�ُقْق َعَلْيِه، َوَم�ْن َويِلَ ِمْن َأْمِر  يق�ول: ))اللُهمَّ َمْن َويِلَ ِمْن َأْمِر ُأمَّ

تِي َشْيًئا َفَرَفَق هِبِْم، َفاْرُفْق بِِه(( رواه مسلم. ُأمَّ
وعىل ذلك درج السلف الصالح:

ق�ال س�فيان الث�وري: »إنام العلم عندن�ا: الرخصة عن الثقة، فأما التش�ديد فكل إنس�ان 
حيسنه« أخرجه احلافظ أبو نعيم يف »احللية«.

وقال معمر بن راش�د: »إنام العلم أن تس�مع بالرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل 
واحد«.

وقال حييى بن سالم: »ينبغي للعامل أن حيمل الناس عىل الرخصة والسعة ما مل خيف املأثم« 
أخرجهام احلافظ ابن عبد الب يف »التمهيد«.

وبذلك وردت نصوص الفقهاء:
فمن احلنفية: 

ق�ال العالمة الش�اه ويل اهلل الدهلوي احلنفي يف »عقد اجلي�د«: »َويِف »ُعْمَدة اأْلَْحَكام من 
ؤ باَِمء  كشف اْلَبْزَدِوّي«: يْسَتحّب للمفتي اأْلَْخُذ بالرخص تيسرًيا عىل اْلَعوام؛ مثل التََّوضُّ
از َعن طني الش�وارع يِف  ، َوعدم ااِلْحرِتَ اَلة يِف اأْلََماِكن الطاهرة بُِدوِن امْلصىلَّ احْلامم، َوالصَّ

))(  »التمهي�د مل�ا يف املوط�أ من املعاين واألس�انيد« للحاف�ظ أيب عمر بن عبد ال�ب املالكي األندل�يس )ت463ه�( )8/ 
46)(، طبعة وزارة عموم األوقاف والشئون اإلسالمية باملغرب. 
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َموِض�ع حكُموا بَِطَهاَرتِِه فِيَها. َواَل َيِليق َذلِك بَِأْهل اْلُعْزَلة، بل اأْلَْخذ باالحتياط َواْلَعَمل 
بالعزيمة أوىل هبم. 

َويِف »اْلقنية«: ثمَّ َينَْبِغي للمفتي َأن ُيْفتِي النَّاس باَِم ُهَو أسهل َعَلْيِهم،َكَذا ذكره اْلَبْزَدِوّي يِف 
ِغ�ري«: َينَْبِغي للمفتي َأن َيْأُخذ باألي�س يِف حقِّ َغريه ُخُصوًصا يِف حق  »رشح اجْلَاِم�ع الصَّ
اَلم أليب ُموَسى اأْلَْشَعِرّي ومعاٍذ ريض اهلل عنهام ِحني  اَلة َوالسَّ َعَفاء؛ لَقْوله َعَلْيِه الصَّ الضُّ

ا((.  َ ا َواَل ُتَعسِّ َ بعثهام إىَِل اْليمن: ))َيسِّ
نِْزير نجس خالًفا مَلالِك َوَغريه  َويِف ُعْمَدة اأْلَْحَكام يِف كتاب اْلَكَراِهَية: ُس�ْؤر اْلَكْلب َواخْلِ

َوَلو أفتى بقول َمالك َجاَز« اه�))(.
ومن املالكية:

قال العالمة اإلمام القرايف يف »رشح تنقيح الفصول«: 
»ق�ال حيي�ى الزنايت: جيوز تقلي�د املذاهب يف الن�وازل واالنتقال من مذه�ب إىل مذهب، 

بثالثة رشوط: 
أن ال جيمع بينهام عىل وجه خيالف اإلمجاع؛ كمن تزوج بغري صداق ويل وال ش�هود، فإن 

هذه الصورة مل يقل هبا أحد. 
وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه، وال يقلده رمًيا يف عامية. 

وأن ال يتتبع رخص املذاهب. 
قال: واملذاهب كلها مسالك إىل اجلنة وطرق إىل اخلريات؛ فمن سلك منها طريًقا وصله..
ث�م ق�ال: قاع�دة: انعقد اإلمجاع عىل أن من أس�لم فله أن يقلد من ش�اء م�ن العلامء بغري 

حجر. 
وأمج�ع الصحاب�ة رضوان اهلل عليهم عىل أن من اس�تفتى أبا بكر وعمر ريض اهلل عنهام أو 
قلدمه�ا فله أن يس�تفتي أبا هريرة ومعاذ بن جب�ل وغريمها ريض اهلل عنهم ويعمل بقوهلم 

من غري نكري، فمن ادعى رفع هذين اإلمجاعني فعليه الدليل« اه�))(.

))(  »عق�د اجلي�د يف أح�كام االجته�اد والتقلي�د« لإلمام العالمة الش�اه ويل اهلل أمحد ب�ن عبد الرحي�م الدهلوي احلنفي 
)ت76))ه�( )ص9)(، طبعة املطبعة السلفية، القاهرة. 

))(  »رشح تنقي�ح الفص�ول« لإلمام العالمة ش�هاب الدين القرايف )ت684ه��( )ص)43( طبعة رشكة الطباعة الفنية 
املتحدة. 
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ومن الشافعية:
قال العالمة الش�يخ علوي الس�قاف الش�افعي يف »الفوائد املكية«: »واألصح أن العاميَّ 
َخص، بل وإن  ٌ بني تقليد من شاء، ولو مفضوال عنه مع وجود الفاضل، ما مل يتتبع الرُّ خمريَّ
تتبعه�ا ع�ىل ما قاله عز الدين وغريه؛ ألنا إن قلن�ا: كل جمتهد مصيب، وعليه مجٌع، فذاك، 
وإن قلن�ا: املصي�ب واحد وغريه مأجور عىل اجتهاده وقصد احل�ق، وهو املعتمد، فذلك 
الواح�د منه�م، فيكفي اعتقاد العامي؛ إذ حيتمل أن يصادف ذلك احلق، وأما ظن العامي 

ر حقيقًة« اه�))(. فال ُيَتَصوَّ
ومن احلنابلة:

ق�ال اإلم�ام اب�ن قدامة احلنب�يل يف »روضة الناظ�ر«: »وأم�ا التقليد يف الف�روع فهو جائز 
إمجاًعا، فكانت احلجة فيه اإلمجاع، وألن املجتهد يف الفروع إما مصيب وإما خمطئ مثاٌب 

غري مأثوم.. فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب عىل العامي ذلك« اه�))(.
ويقول العالمة الدكتور وهبة الزحييل رمحه اهلل تعاىل يف كتابه »الفقه اإلسالمي وأدلته«:

»ق�ال القرايف املالكي، وأكثر أصحاب الش�افعي، والراجح عن�د احلنفية، منهم ابن اهلامم 
وصاحب مس�لم الثبوت)3(: جيوز تتبع رخص املذاه�ب، ألنه مل يوجد يف الرشع ما يمنع 
م�ن ذل�ك، إذ لإلنس�ان أن يس�لك األخف عليه إذا كان له إليه س�بيل، ب�أن مل يكن عمل 
بآخر، بدليل أن س�نة الرس�ول صىّل اهلل عليه وس�لم الفعلية والقولية تقتيض جوازه، فإنه 
عليه الصالة والس�الم ))ما خري بني أمرين قط إال اختار أيسمها ما مل يكن مأثام(()4(، ويف 
صحيح البخاري عن عائش�ة ريض اهلل عنها ))أن النبي صىّل اهلل عليه وس�لم كان حيب ما 

خفف عن أمته((.

))(  »خمترص الفوائد املكية« -ضمن س�بعة كتب مفيدة- لإلمام العالمة علوي الس�قاف )ت335)ه�( )ص)5- 53( 
طبعة رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، الطبعة األخرية. 

))(  »روض�ة الناظ�ر وجن�ة املناظر« يف أص�ول الفقه، لإلمام العالم�ة ابن قدامة احلنبيل )ت0)6ه��( ))/ )38( طبعة 
مؤسسة الريان، الطبعة الثانية، 3)4)ه�. 

)3(  مس�لم الثبوت )/ 356، إرش�اد الفحول ص40)، رشح املحيل عىل مجع اجلوامع )/ 8)3، رشح اإلسنوي: 3/ 
66)، رسم املفتي يف حاشية ابن عابدين )/ 69 ومابعدها، الفوائد املكية للسقاف ص)5.

)4(  أخرجه البخاري ومالك والرتمذي. 
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وق�ال ص�ىّل اهلل عليه وآله وس�لم: ))بعثت باحلنيفية الس�محة(())(، وقال أيًض�ا: ))إن هذا 
الدين يس، ولن يشادَّ الدين أحد إال غلبه(())(. وقال عليه السالم أيًضا: ))إن اهلل قد فرض 
فرائض وس�ن س�ننًا وحد حدوًدا وأحل حراًما وحرم حالاًل، ورشع الدين فجعله سهاًل 

سمًحا واسًعا ومل جيعله ضيًقا(()3(.
وق�ال الش�عبي: »ما خري رج�ل بني أمرين، فاخت�ار أيسمها إال كان ذل�ك أحبهام إىل اهلل 

تعاىل«.
وقال القرايف يف هذه املسألة: جيوز تتبع الرخص برشط أال يرتتب عليه العمل بام هو باطل 
عند مجيع من قلدهم، أي أن رشط جواز تقليد مذهب الغري أال يؤدي إىل التلفيق)4(؛ أي: 
أال يك�ون موقًع�ا يف أم�ر جيتمع عىل إبطاله اإلم�ام الذي كان عىل مذهب�ه، واإلمام الذي 
انتقل إليه، كام إذا قلد اإلمام مالك يف عدم نقض الوضوء بلمس املرأة بغري شهوة، وقلد 

اإلمام الشافعي يف عدم وجوب ذلك.
ويالح�ظ أن هذا القيد الذي ذك�ره القرايف وهو: »أال يرتتب عىل تتبع الرخص العمل بام 
هو باطل لدى مجيع من قلدهم« ال دليل عليه من نص أو إمجاع، وإنام هو قيد متأخر، كام 
قرر الكامل بن اهلامم يف )التحرير(. فإذا جاز للش�خص خمالفة بعض املجتهدين يف كل ما 
ذه�ب إلي�ه، كام بينا، جازت خمالفته يف بعض ما ذهب إليه من باب أوىل، كام قال صاحب 
تيسري التحرير. ثم قال: وليس هناك دليل من نص أو إمجاع يدل عىل أن الفعل إذا كانت 
له رشوط، فإنه جيب عىل املقلد أن يتبع جمتهًدا واحًدا يف هذه الرشوط التي يتوقف عليها 

هذا الفعل، ومن ادعى دلياًل عىل ذلك فعليه اإلتيان به.
وأم�ا م�ا نقل عن ابن عبد الب، م�ن أنه »ال جيوز للعامي تتبع الرخص إمجاًعا، فال نس�لم 
صحة هذا النقل عنه، ولو سلم فال يسلم صحة اإلمجاع، إذ يف تفسيق متتبع الرخص عن 
أمح�د روايت�ان. ومح�ل القايض أبو يعىل الرواية املفس�قة عىل غري مت�أول وال مقلد. وقال 
))(  أخرج�ه أمحد يف مس�نده، واخلطيب البغدادي، ورواه الديلمي يف مس�ند الف�ردوس، ويف آخره عند اخلطيب: »ومن 

خالف سنتي فليس مني«. 
))(  أخرجه البخاري والنسائي. 

)3(  رواه الطباين يف الكبري عن ابن عباس ريض اهلل عنهام. 
. األعض�اء يف الوضوء، أو عدم وجوب مس�ح مجيع  )4(  التلفي�ق: ه�و اإلتي�ان بكيفي�ة ال يق�ول هبا املجتهد. كام س�أبنيِّ

الرأس، فإن صالته تكون باطلة عند اإلمامني، لعدم صحة الوضوء عند كل منهام. 
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اب�ن أمري احلاج يف التقرير عىل التحرير: وذكر بع�ض احلنابلة أنه إْن قوي الدليل، أو كان 
عاميًّ�ا، ال يفس�ق. ويف روضة الن�ووي حكاية عن ابن أيب هريرة: ال يفس�ق. واخلالصة: 
أن مب�دأ األخ�ذ بالرخ�ص أمر حمب�وب، ودين اهلل يس، وم�ا جعل عليك�م يف الدين من 
حرج، واملفروض أن املقلد مل يقصد تتبع الرخص يف كل الوقائع وإنام يف بعض املس�ائل، 
وكثرًيا ما قال العلامء: »من قلد عامًلا فقد برئ مع اهلل«، »اختالف العلامء رمحة« وربام قال 
رت واس�ًعا« إذا التزم العمل بالقول املش�هور يف مجيع ترصفاته« اه� النقل  بعضهم: »حجَّ

هبوامشه)5(. 
اإلمساك عن تفسيق املخالف:

ابُتيِل الناس يف عرصنا باملتعاملني الذين ال يفتأون تفسيًقا وتبديًعا لكل من خالفهم، مع أن 
غال�ب األقوال التي يتبنون�ا آراء مطروحة مرذولة، والرشيعة رفعت اإلثم عن املخالف 
يف املس�ائل االجتهادي�ة، بل وجعلت�ه مثاًبا عىل اجته�اده، ونص الفقهاء ع�ىل أنه ال جيوز 

التفسيق يف مسائل اخلالف وال التبديع بسببها.
يقول العالمة الشنقيطي يف »أضواء البيان« -يف سياق الرد عىل أدلة القائلني بأن وجوب 
احل�ج ع�ىل الرتاخي-: »وأجابوا عن قوهلم: إن من متكن من أداء احلج ثم أخره ثم فعله، 
ال ت�رد ش�هادته فيام بني فعله وتأخريه. ول�و كان التأخري حراما لردت ش�هادته الرتكابه 
م�ا ال جي�وز - بأن�ه ما كل من ارتكب ما ال جيوز ترد ش�هادته، بل ال ت�رد إال بام يؤدي إىل 
الفس�ق، وهنا قد يمنع من احلكم بتفس�يقه مراعاة اخلالف وقول م�ن قال: إنه مل يرتكب 

حراما« اه�)6(.
عدم اإلنكار عىل املخالف:

يق�ول اإلمام النووي يف »رشح مس�لم«: »العلامء إنام ينكرون م�ا ُأمجِع عليه، أما املختلف 
فيه فال إنكار فيه؛ ألن عىل أحد املذهبني: كل جمتهد مصيب، وهذا هو املختار عند كثريين 

)5(  »الفقه اإلس�المي وأدلته« للعالمة أ. د. وهبة الزحييل رمحه اهلل تعاىل ))/ )0)- 03)(، طبعة دار الفكر، س�ورية، 
دمشق. 

)6(  »أض�واء البي�ان يف إيضاح الق�رآن بالقرآن« للعالمة حممد األمني الش�نقيطي )4/ )34(، طبعة دار الفكر، بريوت، 
لبنان. 
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م�ن املحقق�ني أو أكثرهم، وعىل املذهب اآلخر: املصيب واح�د واملخطئ غري متعني لنا، 
واإلثم مرفوع عنه« اه�))(.

مجع الكلمة ووحدة األمة:
كان اإلم�ام أب�و حنيف�ة وأصحابه واإلمام الش�افعي وأئم�ة آخرون يصل�ون خلف أئمة 

ا وال جهًرا. املدينة من املالكية وغريهم ولو مل يلتزموا بقراءة البسملة ال سًّ
وُرِوَي أن اإلمامني أبا يوس�ف وحممًدا تلمي�ذي اإلمام أيب حنيفة كانا يكبان يف العيدين 

تكبري ابن عباس ريض اهلل عنهام؛ ألن اخلليفة هارون الرشيد كان حيب تكبري جده. 
وصىل اخلليفة الرش�يد إماًما وقد احتجم وأفتاه اإلمام مالك بأن ال يتوضأ، فصىل اإلمام 

أبو يوسف القايض خلفه ومل يعد الصالة، مع أن احلجامة عنده تنقض الوضوء))(.
تقلهُّد قول املخالف تأدًبا:

كان اإلم�ام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل ي�رى الوضوء من الرعاف واحلجامة، فقيل له: 
ف�إن كان اإلم�ام ق�د خرج منه ال�دم ومل يتوضأ ه�ل يصىلَّ خلفه؟ فق�ال: »كيف ال أصيل 

خلف اإلمام مالك وسعيد بن املسيب«.
وص�ىل اإلمام الش�افعي رمح�ه اهلل الصبح قريًبا م�ن مقبة اإلمام أيب حنيف�ة رمحه اهلل فلم 

يقنت، والقنوت عنده سنة مؤكدة، فقيل له يف ذلك، فقال: »أخالفه وأنا يف حرته!«. 
وقال أيضا: »ربام انحدرنا إىل مذهب أهل العراق«)3(.

العمل بخالف املذهب:
ن�ص العل�امء عىل أن العاميَّ مذهُبه مذهُب مفتيه، وقد يس�تفتي علامء خمتلفني يف املذهب 
ويأخذ بأنس�ب األقوال ل�ه، فالذي عليه املحققون أن العامي لي�س ملزًما بتقليد مذهب 

معني، بل له أن يتخري من مذاهب املفتني املعتمدين ما يكون أنسب حلاله وأصلح له.
ح ب�ه الفقهاء يف مش�هوِر ُكُتبِهم: جواُز  ق�ال اإلم�ام صالح الدي�ن العالئي: »والذي رصَّ
االنتقال يف آحاد املسائل والعمل فيها بخالف مذهب إمامه الذي يقلد مذهبه، إذا مل يكن 

))(  »رشح صحيح مسلم« لإلمام النووي ))/ 3)(، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان. 
))(  »جمموع الفتاوى« البن تيمية احلنبيل )3)/ 73)- 374(، »حجة اهلل البالغة« لإلمام الدهلوي ))/ 70)(، طبعة 

دار اجليل، بريوت، لبنان. 
)3(  املرجعان السابقان، نفس الصفحة. 
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ذل�ك عىل وجه التتبع للرخص، وش�بهوا ذل�ك باألعمى الذي اش�تبهت عليه أواين ماء 
وثي�اب تنج�س بعضها؛ إذا قلنا: ليس له أن جيتهد فيها بل يقلد بصرًيا جيتهد فإنه جيوز أن 

يقلد يف األواين واحًدا ويف الثياب آخر، وال منع من ذلك« اه�))(.
يق�ول اإلم�ام الش�اه ويل اهلل الدهلوي يف »احلج�ة البالغة« مؤصال لواج�ب من هم دون 
املجتهدي�ن والعل�امء: »وأم�ا دون ذلك من الناس فمذهب�ه فيام يرد عليه كث�رًيا: ما أخذه 
عن أصحابه وآبائه وأهل بلده من املذاهب املتبعة، ويف الوقائع النادرة فتاوى مفتيه، ويف 
القضاي�ا ما حيكم القايض، وعىل هذا وجدنا حمققي العلامء من كل مذهب قديام وحديثا، 

وهو الذي وىص به أئمة املذاهب أصحاهبم.
ويف »اليواقيت واجلواهر«: أنه روي عن أيب حنيفة ريض اهلل عنه أنه كان يقول: »ال ينبغي 
مل�ن مل يع�رف دلييل أن يفت�ي بكالم�ي«، وكان ريض اهلل عن�ه إذا أفتى يق�ول: »هذا رأي 
النعامن بن ثابت« يعني نفسه »وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن منه فهو أوىل 
بالص�واب«، وكان اإلم�ام مال�ك ريض اهلل عن�ه يقول: »ما من أح�د إال وهو مأخوذ من 

كالمه ومردود عليه إال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم«.
وروى احلاك�م والبيهق�ي ع�ن الش�افعي ريض اهلل عنه أنه كان يق�ول: »إذا صح احلديث 
فه�و مذهبي«، ويف رواي�ة: »إذا رأيتم كالمي خيالف احلديث فاعملوا باحلديث وارضبوا 
بكالمي احلائط«، وقال يوما للمزين: »يا إبراهيم ال تقلدين يف كل ما أقول، وانظر يف ذلك 
لنفسك فإنه دين«، وكان ريض اهلل عنه يقول: »ال حجة يف قول أحد دون رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله وس�لم وإن كثروا، وال يف قياس وال يف يشء، وما ثم إال طاعة اهلل ورس�وله 
صىل اهلل عليه وآله وسلم بالتسليم«، وكان اإلمام أمحد ريض اهلل عنه يقول: »ليس ألحد 
مع اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم كالم«، وقال أيضا لرجل: ال تقلدين وال تقلدن 
مال�كا، وال األوزاع�ي، وال النخع�ي، وال غريهم، وخذ األحكام م�ن حيث أخذوا من 

الكتاب والسنة.
ال ينبغ�ي ألح�د أن يفت�ي إال أن يع�رف أقاوي�ل العل�امء يف الفت�اوى الرشعي�ة ويع�رف 

))(  نقاًل عن »التقرير والتحبري رشح التحرير« لإلمام ابن أمري احلاج عىل اإلمام الكامل بن اهلامم )3/ )35(، طبعة دار 
الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 403)ه�- 983)م. 
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مذاهبهم، فإن س�ئل عن مس�ألة يعلم أن العلامء الذين يتخذ مذهبهم قد اتفقوا عليه، فال 
بأس بأن يقول هذا جائز وهذا ال جيوز، ويكون قوله عىل سبيل احلكاية وإن كانت مسألة 
قد اختلفوا فيها فال بأس بأن يقول هذا جائز يف قول فالن، ويف قول فالن ال جيوز، وليس 

له أن خيتار فيجيب بقول بعضهم، ما مل يعرف حجته.
وعن أيب يوس�ف وزفر وغريمها رمحهم اهلل أنم قالوا: »ال حيل ألحد أن يفتي بقولنا ما مل 

يعلم من أين قلنا«.
قيل لعصام بن يوس�ف رمحه اهلل: إنك تكث�ر اخلالف أليب حنيفة رمحه اهلل؟ قال: »ألن أبا 
حنيف�ة أويت م�ن الفهم ما مل نؤت، فأدرك بفهمه ما مل ندركه، وال يس�عنا أن نفتي بقوله ما 

مل نفهم«. 
عن حممد بن احلسن أنه سئل: متى حيل للرجل أن يفتي؟ قال حممد: »إذا كان صوابه أكثر 

من خطئه«.
عن أيب بكر اإلسكاف البلخي أنه سئل عن عامل يف بلده ليس هناك أعلم منه: هل يسعه أال 
يفتي؟ قال: »إن كان من أهل االجتهاد، فال يسعه«، قيل: كيف يكون من أهل االجتهاد؟ 
قال: »أن يعرف وجوه املسائل، ويناظر أقرانه إذا خالفوه«، قيل: أدنى الرشوط لالجتهاد 

حفظ املبسوط. انتهى.
ويف »البحر الرائق« عن أيب الليث قال: س�ئل أبو نرص عن مس�ألة وردت عليه: ما تقول 
رمح�ك اهلل؟ وقع�ت عندك كتب أربعة: كت�اب إبراهيم بن رس�تم، و»أدب القايض« عن 
اخلص�اف، وكت�اب »املجرد«، وكت�اب »النوادر« من جهة هش�ام، هل جي�وز لنا أن نفتي 
منه�ا أو ال؟ وه�ذه الكت�ب حمم�ودة عندك؟ فق�ال: »ما صح ع�ن أصحابن�ا فذلك علم 
حمب�وب مرغوب في�ه مريض به، وأما الفتي�ا فإين ال أرى ألحد أن يفت�ي بيشء ال يفهمه، 
وال حيمل أثقال الناس، فإن كانت مسائل قد اشتهرت، وظهرت، وانجلت عن أصحابنا 
رجوت أن يسع يل االعتامد عليها«، وفيه أيضا: »لو احتجم أو اغتاب فظن أنه يفطره، ثم 
أكل: إن مل يس�تفت فقيه�ا وال بلغه اخلُب، فعلي�ه الكفارة ألنه جمرد جهل، وأنه ليس بعذر 
يف دار اإلس�الم، وإن اس�تفتى فقيه�ا فأفتاه ال كف�ارة عليه؛ ألن العامي جي�ب عليه تقليد 
الع�امل إذا كان يعتمد عىل فت�واه، فكان معذورا فيام صنع، وإن كان املفتي خمطئا فيام أفتى، 
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وإن مل يس�تفت ولك�ن بلغ�ه اخلب وه�و قوله صىل اهلل علي�ه وآله وس�لم: ))أفطر احلاجم 
واملحجوم((، وقوله عليه السالم: ))الغيبة تفطر الصائم(( ومل يعرف النسخ، وال تأويله ال 
كف�ارة عليه عندمها؛ ألن ظاهر احلديث واجب العمل به خالفا أليب يوس�ف؛ ألنه ليس 
للعامي العمل باحلديث لعدم علمه بالناسخ واملنسوخ، ولو ملس امرأة أو قبلها بشهوة أو 
اكتحل فظن أن ذلك يفطر، ثم أفطر: فعليه الكفارة إال إذا اس�تفتى فقيها، فأفتاه بالفطر، 
أو بلغ�ه خب فيه، ولو نوى الصوم قب�ل الزوال، ثم أفطر، مل يلزمه الكفارة عند أيب حنيفة 
ريض اهلل عن�ه خالف�ا هلام؛ كذا يف »املحي�ط«. وقد علم من هذا أن مذه�ب العامي فتوى 

مفتيه.
وفيه أيًضا يف باب قضاء الفوائت: إن كان عاميا ليس له مذهب معني فمذهبه فتوى مفتيه 
كام رصحوا به، فإن أفتاه حنفي أعاد العرص واملغرب، وإن أفتاه شافعي، فال يعيدمها وال 
ع�بة برأيه وإن مل يس�تفت أحدا، أو صادف الصحة عىل مذه�ب جمتهد أجزأه وال إعادة 

عليه.
ق�ال اب�ن الصالح: م�ن وجد من الش�افعية حديث�ا خيالف مذهب�ه نظر إن كمل�ت له آلة 
االجته�اد مطلق�ا، أو يف ذل�ك الباب، أو املس�ألة، كان له االس�تقالل بالعم�ل به، وإن مل 
يكم�ل وش�ق خمالفة احلدي�ث بعد أن يبحث، فلم جي�د للمخالفة جوابا ش�افعيا عنه: فله 
العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غري الشافعي، ويكون هذا عذرا له يف ترك مذهب 

إمامه هاهنا، وحسنه النووي وقرره.
ومنه�ا: أن أكث�ر ص�ور االختالف بني الفقهاء ال س�يام يف املس�ائل التي ظه�ر فيها أقوال 
الصحاب�ة ريض اهلل عنه�م يف اجلانبني كتكب�ريات الترشيق، وتكب�ريات العيدين، ونكاح 
املح�رم، وتش�هد ابن عباس وابن مس�عود ريض اهلل عنه�م، واإلخفاء بالبس�ملة وبآمني 
واإلش�فاع واإليتار يف اإلقامة ونحو ذلك إنام هو يف ترجيح أحد القولني، وكان الس�لف 
ال خيتلف�ون يف أص�ل املرشوعية، وإن�ام كان خالفهم يف أوىل األمري�ن. ونظريه: اختالف 

القراء يف وجوه القراءة.
وق�د علل�وا كثريا من هذا الباب ب�أن الصحابة خمتلفون وأنم مجيًع�ا عىل اهلدى، ولذلك 
مل ي�زل العلامء جي�وزون فتاوى املفتني يف املس�ائل االجتهادية، ويس�لمون قضاء القضاة، 
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ويعملون يف بعض األحيان بخالف مذهبهم، وال ترى أئمة املذاهب يف هذه املواضع إال 
وه�م يصححون القول، ويبينون اخلالف، يقول أحدهم، هذا أحوط، وهذا هو املختار، 
وه�ذا أح�ب إيل، ويقول: ما بلغنا إال ذلك، وهذا كثري يف »املبس�وط« و«آثار حممد« رمحه 

اهلل وكالم الشافعي رمحه اهلل. 
وا اخلالف، وثبتوا عىل خمتار أئمتهم. ثم خلف من بعدهم قوم اخترصوا كالم القوم، فقوَّ
والذي ُيرَوى من الس�لف م�ن تأكيد األخذ بمذهب أصحاهب�م، وأال خيرج منها بحال، 
ف�إن ذلك إما ألمر جبيل، فإن كل إنس�ان حيب ما هو خمت�ار أصحابه وقومه حتى يف الزي 
واملطاعم، أو لصولة ناشئة من مالحظة الدليل، أو لنحو ذلك من األسباب، فظن البعض 

تعصبا دينيا حاشاهم من ذلك.
وق�د كان يف الصحاب�ة والتابعني ومن بعدهم من يقرأ البس�ملة، ومنه�م من ال يقرؤها، 
ومنهم من جيهر هبا، ومنهم من ال جيهر هبا، وكان منهم من يقنت يف الفجر، ومنهم من ال 
يقن�ت يف الفجر، ومنهم من يتوض�أ من احلجامة والرعاف والقيء، ومنهم من ال يتوضأ 
من ذلك، ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشهوة، ومنهم من ال يتوضأ من 
ذلك، ومنهم من يتوضأ مما مسته النار، ومنهم من ال يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ 
من أكل حلوم اإلبل، ومنهم من ال يتوضأ من ذلك. ومع هذا فكان بعضهم يصيل خلف 
بع�ض، مث�ل ما كان أب�و حنيفة أو أصحابه والش�افعي وغريه�م ريض اهلل عنهم يصلون 

خلف أئمة املدينة من املالكية وغريهم وإن كانوا ال يقرءون البسملة ال سا وال جهرا.
وصىل الرشيد إماما وقد احتجم، فصىل اإلمام أبو يوسف خلفه ومل يعد.

وكان اإلمام أمحد بن حنبل يرى الوضوء من الرعاف واحلجامة فقيل له: فإن كان اإلمام 
ق�د خرج منه الدم، ومل يتوضأ هل تصيل خلفه؟ فقال: كيف ال أصيل خلف اإلمام مالك 

وسعيد بن املسيب. 
وروي أن أبا يوسف وحممدا كانا يكبان يف العيدين تكبري ابن عباس ألن هارون الرشيد 

كان حيب تكبري جده. 
وصىل الشافعي رمحه اهلل الصبح قريبا من مقبة أيب حنيفة رمحه اهلل، فلم يقنت تأدبا معه، 

وقال أيضا: ربام انحدرنا إىل مذهب أهل العراق. 
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وقال مالك رمحه اهلل للمنصور وهارون الرشيد ما ذكرنا عنه سابقا.
ويف »البزازي�ة«: وع�ن اإلم�ام الث�اين -وهو أبو يوس�ف رمحه اهلل- أنه ص�ىل يوم اجلمعة 
مغتس�ال من احلامم، وصىل بالناس وتفرقوا، ثم أخب بوجود فأرة ميتة يف بئر احلامم فقال: 

»إذا نأخذ بقول إخواننا من أهل املدينة؛ إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل خبثا«، انتهى. 
وس�ئل اإلمام اخلجندي رمحه اهلل عن رجل ش�افعي املذهب ترك صالة س�نة أو س�نتني، 
ث�م انتق�ل إىل مذهب أيب حنيفة رمحه اهلل، كيف جيب عليه القض�اء، أيقضيها عىل مذهب 
الش�افعي أو ع�ىل مذهب أيب حنيفة؟ فقال: ع�ىل أي املذهبني قىض بعد أن يعتقد جوازها 

جاز، انتهى. 
ويف »جام�ع الفت�اوى« أنه إن قال حنفي: إن تزوجت فالنة فهي طالق ثالثا، ثم اس�تفتى 
ش�افعيا، فأجاب أنا ال تطلق ويمينه باطل، فال بأس باقتدائه بالش�افعي يف هذه املس�ألة، 

ألن كثرًيا من الصحابة يف جانبه. 
ق�ال حمم�د رمحه اهلل يف أماليه: ل�و أن فقيها قال المرأته: أنت طال�ق ألبتة، وهو ممن يراها 

ثالثا، ثم قىض عليه قاض بأنا رجعية، وسعه املقام معها.
وك�ذا كل فص�ل مما خيتلف فيه الفقهاء من حتريم أو حتليل أو إعتاق أو أخذ مال أو غريه، 
ينبغي للفقيه املقيض عليه األخذ بقضاء القايض ويدع رأيه، ويلزم نفسه ما ألزم القايض، 

ويأخذ ما أعطاه.
ق�ال حمم�د رمح�ه اهلل: وكذلك رجل ال عل�م له، ابتيل ببلية، فس�أل عنها الفقه�اء، فأفتوه 
فيه�ا بح�الل أو بحرام، وقىض عليه قايض املس�لمني بخالف ذلك، وه�ي مما خيتلف فيه 

الفقهاء، فينبغي له أن يأخذ بقضاء القايض، ويدع ما أفتاه الفقهاء. انتهى« اه�))(.
اخلروج من اخلالف:

واخل�روج من اخلالف معناه: األخذ باألح�وط يف األحكام الرشعية، ويكون ذلك بفعل 
ما اختلف العلامء يف وجوبه أو اس�تحبابه، وترك م�ا اختلفوا يف حتريمه أو كراهته؛ حذًرا 

من الشبهة وطلًبا للثواب.
قال اإلمام تاج الدين الس�بكي: »ومن القواعد ما اش�تهر يف كالم كثرٍي من األئمة ويكاد 

))(  »حجة اهلل البالغة« لإلمام الدهلوي ))/ 67)- )7)(، طبعة دار اجليل، بريوت، لبنان. 
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حيسبه الفقيه جممًعا عليه: أنَّ اخلروج من اخلالف أوىل وأفضل« اه�))(.
وقال اإلمام الش�اطبي: »والرشيعة مبنية عىل االحتياط واألخذ باحلزم والتحرز مما عسى 
أن يك�ون طريًقا إىل مفس�دٍة، فإذا كان هذا معلوًما عىل اجلمل�ة والتفصيل، فليس العمل 

عليه ببدع يف الرشيعة، بل هو أصل من أصوهلا« اه�))(.
واخلروج من اخلالف عىل أقسام:

القس�م األول: أن يكون اخلالف يف التحريم واإلباحة، فاخلروج من اخلالف باالجتناب 
أفضل.

القس�م الثاين: أن يكون اخلالف يف اإلباحة والوجوب، فاخلروج من اخلالف بالفعل مع 
اعتقاد الوجوب حتى جيزئ عن الواجب أفضل.

القس�م الثالث: أن يكون اخلالف يف االس�تحباب واحلرمة، فاخلروج من اخلالف بالرتك 
أفضل.

القس�م الرابع: أن يكون اخل�الف يف الكراهة والوجوب، فاخلروج م�ن اخلالف بالفعل 
أفضل؛ حذًرا من العقاب يف ترك الواجب، وفعل املكروه ال يره.

القس�م اخلامس: أن يكون اخل�الف يف مرشوعية الفعل وعدمه�ا، فاخلروج من اخلالف 
م  بالفع�ل أفض�ل؛ ألن القائ�ل باملرشوعي�ة مثبت ألمر مل يطل�ع عليه الن�ايف، واملثبت مقدَّ
ع�ىل النايف كام هو معلوم، وذلك كاختالف العلامء يِف مرشوِعيَّة الفاحتة يف صالة اجلنازة، 
فاملك رمحه اهلل يقول: ليست بمرشوعٍة، والشافعّي رمحه اهلل يقول: هي مرشوعة وواجبة، 
ن اخْلُُلوِص من إثم ترك الواجب عىل مذهبه، وكالَبْسملة، قال مالك:  فالورع: الفعل؛ لَتَيقُّ
افعي: هي واجبة، فالورع: الفعل؛ للخروج عن ُعْهدة  الة مكروهة، وقال الشَّ هي يف الصَّ

ترك الواجب عىل مذهبه)3(.

))(  »األش�باه والنظائر« لإلمام التاج الس�بكي )3)/ 73)- 374(، »حجة اهلل البالغة« لإلمام الدهلوي ))/ 70)(، 
طبعة دار اجليل، بريوت، لبنان. 

))(  »املوافقات« لإلمام الشاطبي )6/ 9))(. 
)3(  »قواعد األحكام يف مصالح األنام« لإلمام العز بن عبد الس�الم ))/ 66)(، والفروق لإلمام القرايف )4/ 368- 

369(، واملنثور يف القواعد لإلمام الزركيش ))/ 8))(. 
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تصحيح الترصفات:
م�راد ال�رشع تصحي�ح معام�الت الن�اس وعقوده�م وأنكحتهم؛ حت�ى ألَّ�ف العاّلمة 
الش�يخ مجال الدين القاس�مي كتابه »االس�تئناس لتصحيح أنكحة الناس«، وهو مطلب 
رشع�ي أصيل جلأ إليه الرشع حتى يف إق�راره الكفاَر عىل أنكحتهم؛ حيث مل يطلب منهم 

تصحيحها عند دخوهلم مع زوجاهتم يف اإلسالم.
ون�ص العل�امء عىل أن عىل املفت�ي والفقيه أن حيمل أفعال العوام ع�ىل الصحة مهام أمكن 
ذلك ما دامت مل تالف جممًعا عليه؛ فإنَّ مْحَلهم عىل مذهب املفتي ليس بأوىل من التيسري 

عليهم بمذهب غريه.
يقول العالمة علوي الس�قاف يف »الفوائد املكية«: »ومن فتاوى الس�يد س�ليامن بن حييى 
مفت�ي زبيد عن البدر اإلمام احلس�ن بن عب�د الرمحن األهدل: بأن مجي�ع أفعال العوام يف 
العب�ادات والبي�وع وغريها مم�ا ال خيالف اإلمجاع ع�ىل الصحة والس�داد إذا وافقوا إماًما 
معت�ًبا ع�ىل الصحيح، إىل أن قال: إىل أن ُيْرَش�ُدوا إىل االحتياط يف اخلروج من اخلالف، 
إىل أن ق�ال عن العالمة أيب بكر بن قاس�م األهدل: وما أفت�ي به من أن العامي ال مذهب 
له معني، يكاد أن تتعني الفتوى به يف حق العوام يف هذه األزمنة، وإن كان عن املتأخرين 
املصحح من أنه جيب عليه التزام مذهب معني، لكن من خب حال العوام يف هذا الزمان، 
سيام أهل البوادي منهم، جزم بأن تكليفهم التزام مذهب معني قريب من املستحيل، وبأن 
الفت�وى ما أفت�ى به البدر األهدل: أنه ال مذهب للعامي معني، كاملتعني، واهلل املس�تعان. 

انتهى ملخًصا من فتاوى السيد سليامن« اه�))(.
ومن الفتاوى التي طبقت فيها دار اإلفتاء املرصية هذا املسلك:

اطلعن�ا ع�ىل الطلب املقدم م�ن/ .... بتاريخ: 8)/ 5/ ))0)م املقيد برقم 09) لس�نة 
))0)م املتضمن:

أقنع شابٌّ فتاًة أن تتزوجه ُعرفيًّا دون ِعلم أسهتا، فوافقت حتت ضغطه ومعسول كالمه، 
فتبادال عبارات اإلجياب والقبول بحضور شاهَدين مسلَمني من زمالئه يف العمل، وبعد 

))(  »خمترص الفوائد املكية« -ضمن س�بعة كتب مفيدة- لإلمام العالمة علوي الس�قاف )ت335)ه�( )ص)5( طبعة 
رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، الطبعة األخرية. 
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مدة زهدها ذلك الشاب وتركها، وقد تقدم هلا اآلن شاب آخر يريد أن يتقدم خلطبتها من 
ذويا وأن يتزوجها زواًجا رسميًّا، فهل جيوز هلا أن تتزوجه أم عىل الشاب الذي تزوجها 

عرفيًّا أن ُيَطلِّقها أوال؟ علاًم بأنا ال تعرف مكانه اآلن.
وكان مما جاء يف اجلواب:

ف�إن كان�ت قد فعلته قاص�دة تقليد اإلم�ام أيب حنيفة، فإن عقدها يك�ون صحيًحا ِصّحًة 
ُحكِمّية ال ِصّحة حقيقية؛ بمعنى أنا ال حُيَكم بتأثيمها -من جهة ترك الويل-؛ الستباحتها 

غ، وهو تقليد جمتهد. هلذا النكاح بُمَسوِّ
وأما إذا كانت قد فعلته غرَي ُملتفتة إىل تقليد أيب حنيفة، فُيحَكم أيًضا بأن نكاحها صحيٌح 
صح�ًة ُحكِمّي�ة باملعن�ى الس�ابق؛ ألن فِعل العام�ي ُيلَحق بق�وِل َأَح�د املجتهدين؛ وهذا 
اإلحلاق مبناه ما تقرر يف األصول من أن العامي ال مذهب له معني، فإذا فعل ش�يًئا يقول 
بصحت�ه بعض أئم�ة املذاهب َصّح من�ه وإن كان غريه يقول بعدم صحت�ه. وقد قرر هذا 
املعنى الس�يد الس�مهودى يف كتابه: »العق�د الفريد يف االجتهاد والتقلي�د«، ويؤيده أيًضا 
م�ا نقله مفتي َزبيد الس�يد س�ليامن بن حيي�ى يف فتاويه عن اإلمام احلس�ني بن عبد الرمحن 
األَه�دل أن�ه قال: »مجيع أفعال العوام يف العبادات والبي�وع وغريها مما ال خيالف اإلمجاع 
عىل الصحة والسداد إذا وافقوا إماًما معتًبا عىل الصحيح« اه�. ]بواسطة خمترص الفوائد 
املكية ملفتي الشافعية يف مكة املكرمة يف القرن الثالث عرش اهلجري الشيخ علوي السقاف 

ص47، ط: دار البشائر اإلسالمية[.
وقال اإلمام أبو الفتح اهلروي: »مذهب عامة أصحابنا -يعني: الش�افعية- أن العاميَّ ال 

َمذهَب له« اه�. ]البحر املحيط للزركيش 8/ 375، ط: دار الكتبي[.
وإذا كان العام�ي ال مذهب له، فإنه ال يلزم�ه التزام مذهب معني، وله أن َيَتَخريَّ يف تقليد 

أيِّ مذهب من املذاهب املعتبة، وكذلك له االنتقال من مذهب إىل آخر.
قال اإلمام النووي يف »الروضة« ]))/ 7))، ط: املكتب اإلسالمي[: »والذي َيقتضيه 
الدليل أنه -أي: العامي- ال َيلزمه التمذهب بمذهب، بل َيس�تفتي َمن شاء أو َمن اتُِّفق، 

َخص« اه�. ٍط للرُّ لكن ِمن َغرِي َتَلقُّ
وقال العالمة ابن َحَجر اهلَيَتمي يف »فتاويه الفقهية« ]4/ 5)3، ط: املكتبة اإلس�المية[: 
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ٌ يف تقليد َمن شاء ولو مفضوال عنده مع وجود األفضل  »واألصح أنه -أي: العامي- خُمرَيَّ
َخص، بل وإن َتَتبَّعها عىل ما قاله بعض أصحابنا، واعتمده الشيخ عز الدين  ما مل َيَتَتبَّع الرُّ

-يعني: ابن عبد السالم-، وأطال يف االستدالل له« اه�.
االعتبار باملآالت:

جي�ب ع�ىل املفتي أن يراع�ي عند اإلفتاء يف املس�ائل اخلالفية مآالت األح�كام، وينظر يف 
م�دى حتقي�ق القول املفَتى به ملقاص�د الرشيعة، فإذا وجد أن األخ�ذ بظاهر مذهبه َوخيُم 
امل�آل، َس�يُِّئ الوب�ال، ُمْفٍض إىل خالف م�راد الش�ارع، كان ذلك مس�توجًبا لرتك مذهبه 
واألخذ بام كان من األقوال حمقًقا ملقاصد الرشع؛ ألنه إذا أفتى بام رآه يف كتب املذهب من 
غري متحيص فلن يكون إذ ذاك مفتًيا بمذهبه أصاًل؛ الفتقاد الرشوط وضياع املآالت التي 

جاء قوُل مذهبه يف سياقها.
وأرضب مثااًل عىل ذلك بسؤال ورد إىل دار اإلفتاء املرصية، يقول فيه السائل:

ما هو الرأي املعتمد عند احلنفية بخصوص دخول النس�اء للمس�اجد من أجل الصالة؟ 
حي�ث إن هناك جمموعة من متبعي املذهب احلنفي يف بريطانيا يقولون: إن ذهاب النس�اء 
للمس�اجد مك�روه كراه�ة حتري�م، وبناء علي�ه فإنم ال خيصصون مس�احات للنس�اء يف 

املساجد. فهل جيوز ذلك؟
وكان مما جاء يف اجلواب -بعد سوق كالم السادة احلنفية، واختالفهم يف توجيه الكراهة 
ع�ىل التنزي�ه أو التحري�م، ورشح العلل الت�ي بنَْوا هذا احلك�م عليها عنده�م، والتفريق 

عندهم بني األوقات والصلوات، وبني العجائز والشابات-:
»ويتضح من هذه النصوص كلها أن هذه املسألة -بأصلها وتفريعاهتا- مبنية عىل أعراف 
اَة فيها هي: احلفاظ عىل أمن املرأة وسالمتها من جهة، وَسدُّ  الناس، وأن املصلحة امُلَتَوخَّ
ذريع�ة الفتنة هبا أو عليها من جهة أخرى، وهذا أمر ال خيتص بخروجها للصالة، بل هو 
ع�امٌّ يف خروجه�ا من بيتها ابتداًء؛ ولذلك فال معن�ى لتخصيص اخلروج بالصالة؛ وهلذا 
علل الش�يخ برهان الدين يف »املحيط« ))/ 09)( كراهة حضور النس�اء جلامعة املسجد 
بأن�ن مأمورات بالق�رار يف البيوت، ومنهيات عن اخلروج، وأنه إنام أبيح هلن اخلروج يف 

االبتداء إىل اجلامعات، ثم ُمنِْعَن بعد ذلك؛ ملا يف خروجهن من الفتنة.
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وال خيف�ى ع�ىل عاقل أن هذه األعراف التي ُبنَِيت عليها ه�ذه األحكام كلُّها يف أصلها أو 
تفصيلها قد تغريت تغرًيا كاماًل يف بالد املس�لمني فضاًل عن بالد غري املس�لمني التي هي 
موض�ع الس�ؤال؛ فلم تعد املرأة مقص�ورة عىل بيتها، بل فرضت عليه�ا طبيعُة العرص أن 
أصبحت تش�ارك الرجال يف اخل�روج للتعلم والتعليم والعمل وتقل�د الوظائف وقضاء 
املصال�ح، وصارت موج�ودًة يف احلياة السياس�ية والثقافي�ة واالجتامعي�ة، ومل َيُعد هناك 
حكٌر عىل خروجها إىل التجمعات واملنتديات العامة، بل وال يمكن لزوجها يف بالد غري 
املس�لمني أن يمنعها من اخلروج من بيتها أصاًل، بل تس�تطيع إذا أرادت أن تذهب إىل أي 
مكان ش�اءت، فكيف ُتوَص�ُد أماَمها -مع هذا كله- أبواُب املس�اجد؛ لتصبح بيوت اهلل 

تعاىل هي األماكن الوحيدة التي ال يمكن للنساء دخوهُلا!!
ِض الُفّس�اق هلا أو  ب�ل إن ارتياد املرأة للمس�جد أصب�ح يف األعم األغلب مانًع�ا ِمن َتَعرُّ
فتنته�ا أو الفتنة هبا، وصار احلفاظ عىل أمن املرأة وس�المتها خاضًعا لعوامل أخرى أكثر 
تعقي�ًدا م�ن العام�ل الزمني، وتغري احل�ال يف دول الغرب وغريها؛ بحي�ث أصبح القول 
بمنعها من الصالة يف املساجد مع خروجها ملجاالت احلياة املختلفة يف شتى نواحيها ومع 
اختالطها باألصناف املختلفة من البرش نوًعا من التناقض ورضًبا من الس�طحية وإيغااًل 
يف الظاهري�ة املحض�ة التي تنأى عنها أص�ول مذاهب الفقهاء املتبوع�ني، خاصة مذهب 
الس�ادة احلنفية الذي حكم به املسلمون يف أكثر تارخيهم ومعظم بلدانم بحيث صار من 

أكثر املذاهب مرونة وسعة واستيعاًبا للحوادث والنوازل. 
ب�ل أصبح�ت املرأة املس�لمة يف تلك البلدان وغريها أش�د احتياًج�ا واضط�راًرا إىل ارتياد 
املس�اجد ملعرفة أحكام دينها وتلمس طريقها يف عباداهتا ومعامالهتا -بل ويف ثباهتا أصالًة 
عىل دينها- ِمن أي وقت مىض، وحاجُتها إىل ذلك أشدُّ ِمن حاجة َمن هي يف ديار املسلمني؛ 
حت�ى ليكاد يكون ذلك -يف كثري م�ن األحيان- واجًبا عليها؛ لصريورته الس�بيَل الوحيَد 
ملعرفة دينها؛ حيث إن املس�اجد يف بالد غري املس�لمني ليس�ت جمرد أماكن ألداء الصلوات 
بق�در ما أصبح�ت مراكز لتجمع املس�لمني ومعرفة أم�ور دينهم واالطالع ع�ىل أحواهلم 
والتكافل والتعاون عىل اخلري فيام بينهم، فكيف يقال مع هذا كله: إن مذهب السادة احلنفية 

ُص هلن فيها مكاٌن. أن املساجد توصد أمام النساء وُيمنَعَن من دخوهلا، أو ال خُيصَّ
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كام أن إدراك املرأة املسلمة العاملة يف دول الغرب للصالة مرهون -يف كثري من األحيان- 
بصالهت�ا يف املس�جد، وإاّل فإن�ا لن جت�د مكاًنا تؤدي في�ه صالهتا، وس�ُتضَطر حينئذ إىل 
ت�رك الصالة حتى خي�رج وقتها، فإذا علمن�ا أن اجلمع بني الصلوات غ�ري مرشوع أصاًل 
عند الس�ادة احلنفية، فإن عدم تصيص مكان هلا يف املس�جد أو عدم الس�امح هلا بدخوله 
س�يفوت عليه�ا صالهتا ويضي�ع عليها وقتها، ب�ل ال خيفى أن صالهتا يف املس�جد حينئٍذ 
واجب�ة حتى مع القول بكراهة خروجها له ابت�داًء؛ ألن ارتكاب أخف الررين واجٌب 
لدف�ع أعالمه�ا، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، واألمر هنا دائر بني ضياع صالهتا 
وأدائها يف املس�جد؛ فكيف مُتنَع من أمر صار واجًبا عليها رشًعا!؟ بل خُيَش�ى عىل مانعها 

{ ]العلق: 0-9)[. ٰٓ ِي َينرَۡهٰ ٩ َعبرًۡدا إَِذا َصلَّ رََءيرَۡت ٱذلَّ
َ
أن يدخل يف قوله تعاىل: }أ

فإذا انضاف إىل ذلك أن هذه املس�اجد هي واجهاٌت لإلس�الم ُتعبِّ عنه يف دول الغرب، 
، بل هي بطريقة تنظيمها معياٌر وداللة عىل ُنْبل تعاليمه  وليس�ت حكًرا عىل مذهب معنيَّ
وُرِق�يِّ نظام�ه وأخالق أتباع�ه وكيفية تعامله مع الن�اس -بحيث إن ذل�ك مما حيببهم يف 
اإلس�الم أو ينفره�م عن�ه- وكان األخ�ذ هب�ذا الرأي ال�ذي تغ�ري واقعه ق�د يفهمه غري 
املس�لمني يف تلك الدول خطًأ؛ من أن اإلس�الم حيتقر املرأة وال يعريها التفاًتا وال اهتامًما 
حتى يف دور العبادة، فُيتََّهم الدين اإلسالمي بأنه يدعو إىل التمييز بني الرجل واملرأة حتى 
يف التكاليف الرشعية، هذا مع ما هم عليه من اخلوف من اإلسالم بسبب ترصفات بعض 
اجلهلة من املس�لمني أو من ينتسب إليهم من جهة وتلبيس األعداء وتشويهم لصورهتم 
العظيم�ة م�ن جهة أخ�رى، فإن كل ذلك جيعل مث�ل هذا الترصف والدع�وة إليه يف هذه 
األحوال العصيبة نوًعا من الصدِّ عن س�بيل اهلل تعاىل؛ ألنه تشويه لصورة اإلسالم وفتنة 
لغري املسلمني واستعداء هلم عىل املسلمني، وال عالقة له حينئذ ال بمذهب السادة احلنفية 
وال بغريهم، بل هو معصية حمضة وبدعة يف الدين ما أنزل اهلل هبا من س�لطان ومل يعرفها 

املسلمون يف عرص من العصور؛ بل ينال مرتكبها إثمها ووباهلا وعاقبة أمرها« اه�.
تفريق األحكام:

حقيق�ة »تفريق األحكام«: أن يتنازع أصالن خمتلف�ان فرعا واحدا، فيكون مرتددا بينهام؛ 
لثبوت مناطه يف كل منهام، وال يستطاع فك اجلهة يف التشابه، أو جعل الفرع يأخذ حكم 
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أحد األصلني؛ لش�دة االش�تباه وعدم ثبوت ترجيح أحدمها عىل اآلخر، فحينئذ يلجأ إىل 
تفري�ق األح�كام، فيعطى الف�رع أحكاما يف بعض األح�وال طبقا ألح�د األصلني، بينام 

يعطى أحكاما أخرى يف غريها من األحوال طبقا لألصل اآلخر.
فتوى دار اإلفتاء املرصية:

ه�ل صحي�ح أن املذهب الش�افعي يمنع م�ن الطواف داخ�ل احلجر؛ معت�با احلجر من 
البيت، بينام يمنع الصالة إليه؛ معتبا أنه ليس من البيت؟ وهل هذا -إن صح- داخل يف 

إطار ما يسمى ب�»تفريق األحكام«؟ وما هو ضابط هذا املسمى؟

اجلـــــــــــــــــــــــــــواب
ما ورد يف السؤال من اعتبار السادة الشافعية منع الصالة إىل احلجر، بينام يمنعون الطواف 

داخله، هو األصح عندهم يف املذهب.
ق�ال اإلم�ام الن�ووي يف املجم�وع ]3/ 95، ط: املنريي�ة[: »ولو اس�تقبل احلجر -بكس 
احلاء- ومل يستقبل الكعبة فوجهان مشهوران حكامها صاحب احلاوي والبحر وآخرون: 
)أحدمها( تصح صالته؛ ألنه من البيت للحديث الصحيح أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))احلجر 
م�ن البيت(( رواه مس�لم، ويف رواية: ))س�تة أذرع من احلجر من البي�ت((، وألنه لو طاف 
في�ه مل يصح طواف�ه، وأصحهام باالتف�اق: ال تصح صالته؛ ألن كونه م�ن البيت مظنون 
غ�ري مقطوع به، ول�و وقف اإلمام بقرب الكعب�ة واملأمومون خلفه مس�تديرين بالكعبة: 
جاز، ولو وقفوا يف آخر املسجد وامتد صف طويل: جاز، وإن وقف بقربه وامتد الصف 

فصالة اخلارجني عن حماذاة الكعبة باطلة« اه�.
وهذا كام ورد بالسؤال من باب ما يسمى ب� »تفريق األحكام«، وحقيقته: أن يتنازع أصالن 
خمتلف�ان فرع�ا واحدا، فيكون مرتددا بينهام؛ لثبوت مناطه يف كل منهام، وال يس�تطاع فك 
اجلهة يف التش�ابه، أو جعل الفرع يأخذ حكم أحد األصلني؛ لش�دة االشتباه وعدم ثبوت 
ترجي�ح أحدمها عىل اآلخ�ر، فحينئذ يلجأ إىل تفريق األحكام، فيعط�ى الفرع أحكاما يف 
بع�ض األح�وال طبقا ألحد األصلني، بينام يعطى أحكاما أخ�رى يف غريها من األحوال 

طبقا لألصل اآلخر.
وقد ورد ما يدل عىل ذلك املعنى يف احلديث الرشيف:
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م�ن ذلك ما رواه البخاري ومس�لم يف صحيحيهام عن أم املؤمنني عائش�ة ريض اهلل عنها 
أنا قالت: اختصم سعد بن أيب وقاص وعبد بن زمعة يف غالم، فقال سعد: هذا يا رسول 
اهلل ابن أخي عتبة بن أيب وقاص عهد إيل أنه ابنه، انظر إىل شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا 
أخ�ي يا رس�ول اهلل؛ ولد عىل ف�راش أيب من وليدته. فنظر رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
وس�لم إىل ش�بهه فرأى ش�بها بينا بعتبة، فقال: ))هو لك يا عبد، الول�د للفراش وللعاهر 

احلجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة(( قالت: فلم ير سودة قط.
ففي هذا احلديث اعتب النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم الغالم أخا لسودة يف النسب، بينام 
أمرها أن حتتجب منه، فلو طردنا أحكام التحريم النسبي ما وجب عليها االحتجاب منه، 

ولكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد فرق األحكام.
قال احلافظ ابن حجر العسقالين يف »فتح الباري« ]))/ 38، ط: دار املعرفة[: »واستدل 
ب�ه بعض املالكية عىل مرشوعية احلكم بني حكمني، وهو: أن يأخذ الفرع ش�بها من أكثر 
من أصل فيعطى أحكاًما بعدد ذلك، وذلك أن الفراش يقتيض إحلاقه بزمعة يف النس�ب، 
والشبه يقتيض إحلاقه بعتبة، فأعطى الفرع حكام بني حكمني، َفُروِعَي الفراش يف النسب، 
والش�به الب�ني يف االحتجاب. قال: وإحلاقه هبام ولو كان من وج�ه أوىل من إلغاء أحدمها 

من كل وجه« اه�.
وم�ن األدل�ة أيضا: ما ورد أن النبي صىل اهلل عليه وآله وس�لم ق�د اعتب الطواف صالة، 
فاقتىض الطهارة وس�رت العورة، بينام أباح فيها ال�كالم وهو يتناىف مع كونا صالة باملعنى 
الرشعي؛ فروى الرتمذي والنسائي -واللفظ له- عن طاوس عن رجل أدرك النبي صىل 

اهلل عليه وآله وسلم أنه قال: ))الطواف بالبيت صالة فأقلوا من الكالم((.
قال ابن عبد اهلادي: »معناه أن الطواف كالصالة من بعض الوجوه، ويشبه أن معناه: أن 
أج�ره كأج�ر الصالة، كام جاء يف خب: ))ال يزال أحدكم يف ص�الة ما انتظرها((، قال أهل 
األصول: واملس�مى الرشعي للفظ أوضح من املس�مى اللغوي، فيحمل عليه، فإن تعذر 
الرشعي حقيقة، فهل يرد إليه بتجوز؛ حمافظة عىل الرشعي ما أمكن، أو هو جممل؛ لرتدده 
بني املجاز الرشعي واملسمى اللغوي، أو حيمل عىل اللغوي؛ تقديام للحقيقة عىل املجاز؟ 
أق�وال، اخت�ار األكثر منها األول، ومثلوا هبذا احلديث، تعذر فيه مس�مى الصالة رشعا، 
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فريد إليه بتجوز؛ بأن يقال: كالصالة يف اعتبار الطهارة ونحو النية، أو حيمل املسمى عىل 
اللغ�وي، وهو الدعاء بخري؛ الش�تامل الطواف عليه، ف�ال يعتب فيه ما ذكر، أو هو جممل؛ 
ل�رتدده، فيه أقوال« اه�. ]بواس�طة: فيض القدير للمن�اوي 4/ )9)، 93)، ط: املكتبة 

التجارية الكبى[.
ومن األدلة أيضا: ما رواه الرتمذي وابن ماجه من حديث عائشة أن النبي صىل اهلل عليه 
وآل�ه وس�لم قال: ))أي�ام امرأة نكحت بغ�ري إذن وليه�ا فنكاحها باط�ل، فنكاحها باطل، 
فنكاحها باطل، فإن دخل هبا فلها املهر بام اس�تحل من فرجها((؛ فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص هنا قد حكم 
ببط�الن العق�د، وهو يقت�يض إهدار ما يرتتب علي�ه وعدم اعتباره، لكن�ه عقبه بام يقتيض 

اعتبار ثبوت املهر، وهو من آثار العقد الصحيح ولوازمه.
وهناك فروع أخرى مذكورة يف فقه الشافعية انتهجوا فيها ذات النهج، منها:

مس�ألة دخ�ول جزء من البدن داخ�ل الكعبة يبط�ل الصالة، مع إباحته�م للمعتكف أن 
خيرج رأس�ه من املس�جد وهو معتكف، فهم تارة جعلوا خروج جزء من البدن من احليز 
املف�رتض إيق�اع العب�ادة فيه موجبا لفس�ادها، وت�ارة جعلوه ليس موجب�ا لذلك، وذلك 

باختالف نوع العبادة.
ق�ال اإلمام الش�افعي يف »األم« ])/ 93)، ط: دار املعرفة[: »وكامل الطواف بالبيت أن 
يطوف الرجل من وراء احلجر، فإن طاف فس�لك احلجر مل يعتد بطوافه الذي س�لك فيه 
احلجر، وإن طاف عىل جدار احلجر مل يعتد بذلك الطواف؛ ألنه مل يكمل الطواف بالبيت، 
وكان كل طواف طافه عىل شاذروان الكعبة أو يف احلجر أو عىل جدار احلجر كام مل يطف، 
وإذا ابتدأ الطائف الطواف اس�تلم الركن ثم يدعه عن يس�اره، ويطوف فإن استلم الركن 
وترك�ه عن يمين�ه وطاف فقد نكس الط�واف، وال يعتد بام طاف بالبيت منكوس�ا، ومن 
طاف س�بعا عىل ما نيت عنه من نكس الطواف أو عىل ش�اذروان الكعبة أو يف احلجر أو 

عىل جداره كان يف حكم من مل يطف، وال خيتلفان« اه�.
قال اخلطيب الرشبيني يف »مغني املحتاج« ])/ 45)، ط: دار الكتب العلمية[: »ويشرتط 
أيض�ا خ�روج مجيع بدنه –يعني: الطائف بالبيت- عن مجيع البيت كام نبه عىل ذلك بقوله 
–يعني: النووي-: )ولو مشى عىل الشاذروان( وهو -بفتح الذال املعجمة- اخلارج عن 
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ع�رض جدار البي�ت مرتفعا عن وجه األرض قدر ثلثي ذراع، تركته قريش لضيق النفقة 
)أو( أدخل جزءا من بدنه يف جزء من البيت كأن )مس اجلدار( الكائن )يف موازاته( أي: 
الش�اذروان، أو أدخل جزءا منه يف هواء الش�اذروان، أو هواء غريه من أجزاء البيت )أو 
دخ�ل من إح�دى فتحتي احلجر وخرج من( الفتحة )األخ�رى( أو خلف منه قدر الذي 
من البيت وهو س�تة أذرع واقتحم اجلدار وخرج م�ن اجلانب اآلخر )مل يصح طوافه( يف 
َيرِۡت ٱلرَۡعتِيِق﴾ ]احلج:  وَّفُواْ بِٱلرۡ َطَّ املس�ائل املذكورة. أما يف غري احلجر فلقوله تع�اىل: ﴿َولرۡ
9)[، وإن�ام يك�ون طائفا ب�ه إذا كان خارجا عنه وإال فهو طائف في�ه. وأما احلجر: فألنه 
ص�ىل اهلل علي�ه وآله وس�لم إنام ط�اف خارجه، وقال: ))خ�ذوا عني مناس�ككم((، وخلب 
مس�لم عن عائش�ة ريض اهلل تعاىل عنها: ))سألت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم عن 
اجل�دار أم�ن البيت هو؟ قال: نع�م، قلت: فام باهلم مل يدخل�وه يف البيت؟ قال: إن قومك 
قرصت هبم النفقة. قلت: فام شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا 
ويمنع�وا من ش�اءوا، ولوال أن قومك حديثو عهد بجاهلي�ة، فأخاف أن تنكر قلوهبم أن 
أدخ�ل اجلدار يف البيت وأن ألصق بابه ب�األرض لفعلت((، وظاهر اخلب أن احلجر مجيعه 

من البيت« اه� بترصف.
وق�ال اخلطي�ب الرشبيني أيض�ا يف »مغني املحت�اج« ])/ 00)[: »)وال ي�ر( يف تتابع 
االعتكاف )إخراج بعض األعضاء( من املس�جد كرأس�ه أو يده ألنه ال يس�مى خارجا، 
ففي الصحيحني: أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يدين رأس�ه إىل عائش�ة فرتجله، أي: تسحه وهو معتكف 
يف املس�جد، ولو أخرج إحدى رجلي�ه واعتمد عليهام مل ير؛ ألن األصل عدم اخلروج، 

فإن أخرجهام واعتمد عليهام رض وإن كان رأسه داخال« اه�. 
ومن الفروع أيضا: مسألة: تكليف الكافر بالفروع:

ق�ال اإلم�ام الن�ووي يف »املجموع رشح امله�ذب« ]3/ 5[: »أما الكاف�ر األصيل: فاتفق 
أصحابن�ا يف كت�ب الفروع عىل أنه ال جيب عليه الصالة وال�زكاة والصوم واحلج وغريها 
من فروع اإلس�الم، فأم�ا يف كتب األصول فقال مجهورهم: ه�و خماطب بالفروع كام هو 
خماط�ب بأصل اإليامن، وقي�ل: ال خياطب بالفروع. وقيل: خياط�ب باملنهي عنه كتحريم 
الزنا والسقة واخلمر والربا وأشباهها دون املأمور به كالصالة، والصحيح األول، وليس 
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ه�و خمالف�ا لقوهل�م يف الفروع؛ ألن املراد هنا غ�ري املراد هناك، فمراده�م يف كتب الفروع 
أن�م ال يطالب�ون هب�ا يف الدنيا مع كفرهم، وإذا أس�لم أحدهم مل يلزم�ه قضاء املايض ومل 
يتعرضوا لعقوبة اآلخرة، ومرادهم يف كتب األصول أنم يعذبون عليها يف اآلخرة زيادة 
ع�ىل ع�ذاب الكفر، فيعذبون عليها وعىل الكفر مجيعا ال ع�ىل الكفر وحده، ومل يتعرضوا 
للمطالب�ة يف الدني�ا، فذكروا يف األصول حكم أحد الطرف�ني، ويف الفروع حكم الطرف 

اآلخر، واهلل أعلم« اه�. فبني اإلمام النووي أن اجلهة منفكة، فال تعارض.
ومن الفروع أيضا: مسألة: استلحاق األب زوجة ابنه جمهولة النسب:

قال ش�يخ اإلس�الم زكري�ا األنصاري يف »أس�نى املطال�ب« ]3/ 49)، ط: دار الكتاب 
اإلسالمي[: »)فرع( تزوج امرأة جمهولة النسب، فاستلحقها أباه، ثبت نسبها وال ينفسخ 
الن�كاح، أي: إن مل يصدق�ه ال�زوج، حكاه املزين، ثم قال، وفيه وحش�ة، ق�ال القايض يف 
فتاوي�ه: ولي�س لن�ا من يط�أ أخته يف اإلس�الم إال هذا، وقي�س به ما ل�و تزوجت جمهول 

النسب، فاستلحقه أبوها، ثبت نسبه وال ينفسخ النكاح إن مل يصدقه الزوج« اه�.
ومنها: مس�ألة تكليف الس�كران عند الش�افعية، وأنه يف كل أحكامه كالصاحي، إذا كان 
عاصي�ا بس�كره، إال يف العب�ادات؛ ويس�تثنى منها اإلس�الم.]انظر: األحكام الس�لطانية 
للاموردي ص 85)، ط: دار الكتب العلمية، األش�باه والنظائر للسيوطي ص37)، ط: 

عيسى البايب احللبي[.
ومنها: ما ورد يف أحكام اخلنثى؛ فقد قس�مت أحكامه إىل ما يأخذ فيه حكم األنثى، ويف 
بعضها ما يأخذ فيه حكم الذكر، ويف بعضها الثالث، وهو ما وزع فيه احلكم، وفيه فروع 
منه�ا: حليته، ال يس�تحب له حلقها؛ الحت�امل أن تتبني ذكورته، فيتش�وه. بينام جيب عليه 
يف الوض�وء غس�ل باطنه�ا؛ الحتامل كونه امرأة، ك�ام جزم به الش�يخان وغريمها. ]انظر: 

األشباه والنظائر للسيوطي ص66)[.
ومنه�ا: املبعض -وهو ال�ذي بعضه رقيق وبعضه حر-؛ فإن ل�ه أحكاما أحلق يف بعضها 
باألرق�اء، وأحلق يف بعضه�ا باحلر، وهناك ما وزع فيه احلكم، وفي�ه فروع؛ منها: يف زكاة 
الفط�ر -حي�ث ال مهاي�أة- فإن ع�ىل كل منه ومن س�يده نصف ص�اع. ]انظر: األش�باه 

والنظائر للسيوطي ص55)[.
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ومنه�ا: م�ا ذكره اإلمام الس�يوطي يف »األش�باه والنظائ�ر« ]ص9))[ عن�د الكالم عىل 
قاع�دة: »إذا اجتم�ع احل�الل واحل�رام غلب احل�رام«؛ قال: »ل�و وقف ج�زءا من أرض 
مشاعا مسجدا: صح، ووجب القسمة، وال جيوز قبل القسمة للجنب املكث يف يشء من 

أجزائها، وال االعتكاف؛ تغليبا للتحريم يف اجلانبني. ذكره ابن الصالح يف فتاويه« اه�.
وق�ال في�ه أيض�ا ]ص)9)[: »الطالق الرجعي، ه�ل يقطع الن�كاح أو ال؟ قوالن، قال 
الرافع�ي: والتحقي�ق أنه ال يطلق ترجي�ح واحد منهام؛ الخت�الف الرتجيح يف فروعه... 
جزم باألول يف حتريم الوطء واالستمتاعات كلها، والنظر، واخللوة، ووجوب استبائها 
ل�و كانت رقيقة واش�رتاها. وج�زم بالث�اين يف اإلرث، وحلوق الط�الق، وصحة الظهار 

واإليالء واللعان، ووجوب النفقة« اه�.
ومنه�ا م�ا ذكره يف أح�كام املتحرية -وهي من نس�يت عادهت�ا قدرا ووقت�ا وال متييز هلا-
؛ حي�ث قال يف »األش�باه والنظائر« أيض�ا ]ص)7)[: »حيرم عليها ق�راءة القرآن خارج 

الصالة« اه�.
واخلالصة: أن »تفريق األحكام« سبيل من سبل فك االشتباه يف الفرع املرتدد بني أصلني 
يتنازعان�ه، فيعط�ى أحكام�ا يف بعض الفروع طبق�ا ألحد األصلني، بين�ام يعطى أحكاما 
أخرى يف فروع غريها طبقا لألصل اآلخر، وقد دل عىل صحة هذا املسلك دليل الرشع، 

وتتابع الفقهاء عىل األخذ به وإعامله عند وجود الداعي. 
إحالة املستفتي:

يِن  ج�اء يف »طبق�ات احلنابلة« البن أيب يع�ىل الفراء احلنب�يل: »َقاَل أبو بكر اخل�الل: َأْخَبَ
احلس�ني ْبن بش�ار املخرمي َقاَل: سألت أمحد بن حنبل َعْن مس�ألة يِف الطالق، فقال: »إن 
فع�ل حن�ث«، فقلت: يا أبا َعْبد اهلل اكتب يل بخطك، فكت�ب يل يِف ظهر الرقعة: »قال أبو 
عب�د اهلل: إن فع�ل حنث، قلت: يا أبا َعْبد اهلل! إن أفتاين إنس�ان يعني: أن ال حينث؟ فقال 
يل: »َتْعِرُف حلقة املدنيني؟« قلت: نعم، -قال احلس�ني بن بش�ار: وكانت للمدنيني حلقة 

عندنا يِف الرصافة يِف املسجد اجلامع- فإن أفتوين يدخل؟ َقاَل: »نعم«« اه�))(.

))(  »طبق�ات احلنابلة« لإلمام أيب احلس�ني بن أيب يعىل حممد بن حممد بن احلس�ني ابن الف�راء احلنبيل )ت6)5ه�(، ))/ 
)4)(، طبعة دار املعرفة، بريوت. 
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قال القايض أبو يعىل الفراء يف »العدة«: »وإذا ثبت أن له التقليد، فليس عليه أن جيتهد يف 
أعي�ان املقلَّدي�ن، بل يقلد من ش�اء؛ ألنه ملا مل يكن عليه االجته�اد يف طلب احلكم كذلك 
يف املقلَّ�د. وهذا ظاهر كالم أمحد رمحه اهلل فيام رواه احلس�ني بن بش�ار املخرمي.. وس�اق 
الرواي�ة ث�م قال: فلم يكل�ه اإلمام أمحد ريض اهلل عنه إىل اجتهاده يف املس�تفتى، وإنام أفتاه 

بقوله، وأرشده إىل غريه« اه�))(.
وق�ال اإلم�ام أبو الوفاء بن عقي�ل احلنبيل يف كتابه »الواضح«: »وظاه�ُر كالم أمحَد جواُز 
إرش�اِد العام�يِّ إىل جمته�ٍد يس�تفتيه، وإن كان املدلوُل عليه واملرَش�ُد إلي�ه خيالُف مذهَب 
؛ فإنه ُس�ِئَل عن مس�ألة، فقال: علي�ك باملدنيِّني. يعني: مذهَب مال�ٍك، وقال أيًضا  الدالِّ
صون بمذاهب النَّاِس. خَّ ِمل النَّاس عىل مذهبك. يعني: َدْعهم َيرَتَ لبعض أصحابه: ال حَتْ
وه�ذا يعط�ي أن مذهَب�ه: أن كلَّ جمته�ٍد مصي�ب، ألنه ل�و كان عنده عىل خطأ مَلَ�ا جاَز له 
، ووجُه ذلك: أن النبيَّ صىل اهلل عليه  َدالَلُة الطالب للحقِّ عىل َمْن يعتقُد أنه عىل غري حقٍّ
اش�دين من َبْعِدي((، مع علمه بأنم  وآله وس�لم قال: ))عليكم بُس�نَّتي وُس�نَِّة اخللفاِء الرَّ

م اقتديتم اهتَدْيتم((. سيختلفون، وقوُله: ))وأصحايب كالنُجوم، بأيِّ
وألن اإلمج�اَع انعقَد عىل ج�واز َتْولَِيِة بعِض الفقهاِء بعًضا واليَة األْحكام مع العلِم بأنم 
َيْقُضوَن بام خيالُف احلقَّ عندهم، ولو كان اإِلرشاُد إليهم غرَي جائٍز لكان املنُْع من توليتِهُم 
، مثُل الش�افعي  األْح�كاَم أْوىل باملن�ع؛ ألن احلكَم يؤدِّي إىل إلزام ما ليس بحقٍّ عنَد امُلَويلِّ
داِق وتكميِله باخلَْلوِة، واحلنبيل يَويل احلنفي  ُيَويلِّ احلنفيَّ واحلنبيلَّ فَيْحُكامن باس�تقرار الصَّ
يِّ عىل  مِّ �ْفَعِة باجِلوار، ُويَويلِّ الش�افعيَّ فيحك�م بإجياب الش�ْفَعِة للذِّ فيحك�م بإجي�اب الشُّ

املسلم، ُويويلِّ احلنفيَّ فيحكُم بعقود عنَده باطلة، وبَقْتل املسلِم بالكافر« اه�))(.
وق�ال العالمة أبو عبد اهلل بن مح�دان احلنبيل )ت695ه�( يف كتابه »صفة الفتوى«: »وإن 
َ بني أن َيقبل منه أو من غريه. ُس�ِئل اإلماُم أمحد عن مس�ألة يف  أفتاه بام هو خمتلف فيه ُخريِّ
الط�الق فق�ال: »إذا فعل�ه حينث«، فقال له الس�ائل: إن أفتاين أحٌد بأن�ه ال حينث؟ يعني: 

))(  »الع�دة يف أص�ول الفقه« لإلمام أيب يعىل حممد بن احلس�ني ابن الفراء احلنبيل )ت458ه�(، )4/ 6)))- 7)))(، 
حتقيق: د. أمحد بن عيل بن سري املباركي، الطبعة الثانية، 0)4)ه�- 990)م. 

))(  »الواضح يف أصول الفقه« لإلمام أيب الوفاء عيل بن عقيل البغدادي احلنبيل )ت))5ه�(، ))/ 79)- )8)(، طبعة 
مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 0)4)ه�- 999)م. 
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يصح؟ فقال: »نعم«. ودله عىل من يفتيه بذلك« اه�))(.
تغيري املسلك:

قاع�دة تغيري املس�لك تش�به ما عن�اه متأخرو املالكية م�ن قاعدة »مراع�اة اخلالف«، وقد 
أصدرت دار اإلفتاء املرصية يف ذلك فتوى جاء فيها:

هذه املس�ألة مبنية ع�ىل قضية أصولية أخرى، وه�ي: أن األحكام الرشعي�ة الفقهية التي 
يس�وغ فيه�ا االجتهاد، احلق فيه�ا واحد يف أحد األقوال، وأن�ه وإن مل يتعنيَّ لنا فهو معنيَّ 
عن�د اهلل تعاىل، وأن املصيب م�ن املجتهدين واحد وإن مل يتعني، ومجيعهم خمطئ إال ذلك 

الواحد، وإن كان اجلميع مأجوًرا.
وهذا هو قول مجاهري العلامء، وحكاه املاوردي -كام يف البحر املحيط للزركيش 8/ 83)، 

ط: دار الكتبي- عن الشافعي وأيب حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء.
]راج�ع لذل�ك: رشح اللم�ع للش�ريازي )/ 045): 054)، البحر املحي�ط للزركيش 

8/ 83)- 84)، أصول الفقه للشيخ زهري 4/ 66)- 67)، ط: دار البصائر[.
وعلي�ه: فَعْق�ُد النكاح الذي جُيري�ه بال ويل َمن يقلِّد اإلمام أبا حنيفة هو يف نظر الش�افعي 
عق�د خمتل بحس�ب اجتهاد نفس�ه الذي يرى أن الص�واب هو قوله، فه�و ليس صحيًحا 

صحة حقيقية عنده، بل صحة حكمية، منشؤها احتامل مذهب املخالف للصواب.
إذا تق�رر ه�ذا فإنه لو عقد النكاح بال ويل س�واء التفت أصحاب�ه إىل تقليد أيب حنيفة أو مل 
يلتفت�وا، ث�م طرأت مصلح�ة معتبة يراد حتصيلها أو مفس�دة يراد دفعها، كأن اس�تهلك 
ال�زوج م�ا له من طلقات ثالث عىل زوجته، أو وجد ش�اب غرر بفتاة قليلة اخلبة وعقد 
عليها بال ويل ثم تركها معلقة -كام يف واقعة السؤال-، ثم أراد امُلبَتىَل بذلك تقليد الشافعي 
يف خص�وص مذهب�ه يف اعتب�ار ركنية الويل يف الن�كاح، وإنه إذا ُعِدم في�ه مل َيِصح العقد، 
وعليه فتكون الطلقات الثالث يف املثال األول واقعة يف غري حمل، وله أن يعقد عليها من 
جديد، مع ترتب آثار النكاح من ثبوت الفراش والنسب يف املدة السابقة، مع انتفاء اإلثم 
أيًضا، وكذلك يف املثال الثاين، فيكون هلذه الفتاة أن تتزوج غريه دون توقف ذلك عىل أن 

))(  »صفة الفتوى واملفتي واملستفتي« لإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن محدان النَُّمرْيي احلنبيل )ت695ه�(، )ص)8(، طبعة 
املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثالثة، 397)ه�. 
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يطلقها الشاب املذكور بعد أن تعتد إن كان قد دخل هبا؛ العتبار العقد الذي جرى بينهام 
كأن مل يكن، وذلك كله برشط أال يكون قد قىض قاض بصحة النكاح األول، وإال مل جيز 

االنتقال والتقليد عىل الوجه املذكور.
وق�د ن�ص علامء الش�افعية عىل جواز ذل�ك، وقبَل ِذْك�ر نصوصهم، ينبغ�ي التنبيه إىل أن 
الق�ول باجلواز مبني عىل مس�ألة أصولية أخرى، وهي: مس�ألة التقلي�د بعد العمل، وقد 
بحثه�ا األصولي�ون، وهلم فيها مذاهب أوصلها ابن الس�بكي يف »مجع اجلوامع« إىل س�تة 

مذاهب ]انظره: مع رشح املحيل وحاشية البناين )/ 399- 400[.
وال�ذي ذك�ره كثري من متأخري الش�افعية هو اجلواز؛ قال العالمة البجريمي يف حاش�يته 
ع�ىل كت�اب »اإلقناع« للخطيب الرشبين�ي يف فروع الش�افعية ])/ 58، ط: دار الفكر[: 

»وجيوز االنتقال من مذهب لغريه، ولو بعد العمل« اه�.
وق�ال العالم�ة الش�يخ حممد ب�ن عبد املتع�ال البهويت الش�افعي -وهو من تالمذة ش�يخ 
اإلس�الم ش�مس الدين األنبايب- يف كتابه: »فتح اإلغ�الق يف أحكام الطالق« ]ص67، 
68، ط: املطبعة العامرة الرشفية س�نة ))3)ه�[: »)فرع( لو َعَقد عىل امرأة عىل مذهب 
احلنفي؛ كأن بارشت املرأُة العقَد أو َوّكلت أجنبيًّا مع وجود َوليِّها وكان ذلك مع الشهود 
ًدا لإلمام أيب حنيفة، ثم َوَقع الطالق الثالث، فأنت َخبرٌي بأن هذا  ثم دخل هبا الزوج ُمَقلِّ
باطل يف مذهب اإلمام الش�افعي، وصّحة دخوله هبا إن�ام هو عىل مذهب اإلمام احلنفي، 
وبتقلي�ده ل�ه كان مذهًبا له، فله أن يرجع عن ذلك إىل مذهب اإلمام الش�افعي ويقلده يف 
بطالن العقد، وجيدد عليها عقًدا صحيًحا من غري حتليل، ولو كان الزوج حنفيًّا. وحاصله 
أن�ه مت�ى وقع العقد خمتلًفا في�ه بني األئمة كأن قال إمام بصحته وإم�ام ببطالنه وكان قلد 
القائل بالصحة، ثم وقع الطالق الثالث، فله أن يعدل عن تقليد القائل بالصحة إىل تقليد 
القائل بالبطالن، ويعقد عقًدا مستوفًيا للرشوط املعتبة رشًعا عند القائل بالبطالن للعقد 

األول، ويسقط التحليل تبًعا« اه�. 
وق�ال العالمة الش�يخ أمحد الطالوي الش�افعي يف تقريره عىل »املنهج« لش�يخ اإلس�الم 
زكري�ا أن م�ن تزوج من غ�ري ويل وطلق ثالًثا: »نفتي�ه مع كونه مقل�ًدا يف ذلك العقد ملن 
يق�ول بصحت�ه أن ذلك الطالق مل يقع؛ ألنه مل يكن يف ن�كاح صحيح عندنا، وله أن يعقد 
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عليها بال حُمَلِّل عىل مذهب الشافعي؛ بحيث يكون مستوفًيا ملعتباته عنده« اه� ]بواسطة 
النصوص الرشعية للشنواين ص53[. 

وأفرد تلميذه العالمة الش�يخ حممد عبد الفتاح الشنواين الشافعي -شيخ رواق الشنوانية 
يف األزه�ر الرشي�ف يف القرن املايض- رس�الة س�امها: »النصوص الرشعي�ة عىل أن من 
تزوجت بال ويلٍّ أو بش�هود َفَس�قة عقُدها باطٌل عند الس�ادة الش�افعية«، وق�رر فيها هذا 
احلك�م فقال فيها ]ص3)، 4)[: »لو َقلَّد أحد من املس�لمني اإلم�ام أبا حنيفة يف زواجه 
ب�ال ويل أو بفاس�قني، ثم َطلَّق زوجَته ثالًثا، جاز له أن يرج�ع عن تقليد أيب حنيفة ويقلد 
الشافعي ويعقد عليها عقًدا جديًدا مستوفًيا معتبات مذهب الشافعي ويطؤها بال حملل، 
م�ا مل حَيك�م حاك�م بصحة العق�د األول، وليس عليه ح�رج يف ذل�ك؛ ألن العقد بال ويل 
أو بش�هود فس�قة يف نظ�ر اإلمام الش�افعي باطل وإن قل�د صاحبه اإلمام أب�ا حنيفة؛ ألن 
الش�افعي اش�رتط يف العق�د أن يكون بويل وش�اهدي عدل، فكل عقد خ�ال منهام أو من 
أحدمها باطل يف نظره؛ ملا قام عنده من األدلة... ولذلك لو ُرفِع إىل الشافعي العقد الذي 
مل يك�ن مس�تجمًعا لرشوطه عنده ومل حيك�م حاكم بصحته ال يس�عه إال احلكم بالبطالن 

طبًقا لقواعد مذهبه، ولو حكم بغري البطالن كان آثاًم وُحكمه باطال« اه�.
وس�بب تأليف هذه الرس�الة من الَعاّلمة املذكور أنه قد ظهرت وقتها رس�التان لشخص 
يدعى: الش�يخ حمم�د منص�ور؛ األوىل بعنوان: »الق�ول الفصل يف بيان صح�ة عقود أيب 
حنيفة عند الش�افعي«، والثاني�ة بعنوان: »نور اهلداية«، ألفهام صاحبه�ام بعد أن َبَلَغه عن 
قري�ب لبعض أصدقائه أن�ه قد َطلَّق زوجته ثالًثا وتم التفريق بينه�ام عرفيًّا ثم ما لبث أن 
عارشه�ا مع�ارشة األزواج، بعد أن رفع أمره إىل الش�يخ عبد الوهاب اخلري من علامء 
الش�افعية، ثم إىل الشيخ سليامن العبد ش�يخ السادة الشافعية آنذاك، فأفَتوه بفساد النكاح 

الذي كان بني الزوجني تقليًدا أليب حنيفة، وُعِقد له نكاح جديد عىل مذهب الشافعي.
وقد س�لك حممد منصور يف رس�الته هذه مس�لًكا غري حممود، فتطاول عىل الشيخ سليامن 
العبد وعىل الش�يخ اخلري، وأس�اء األدب، ونس�ب إليهام خمالفة املذهب الشافعي، بل 
ض أيًضا بش�يخ األزهر س�اعتها الش�يخ حممد أيب  عم�وم املذاه�ب، ومل يكت�ف هبذا فَعرَّ
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الفضل اجليزاوي تعريًضا وقًحا غري مقبول.
فانبى له الشيخ الشنواين، وبني أنه ُمفرَتٍ عىل املذهب، وُمَدلِّس متالعب بالنصوص، مع 
قلة فهمه هلا واس�تنباطه منها ما ال تدل عليه، وأنه متطاول إىل ما ال حيس�ن، وأنه قد سبق 
أن ُأبِعد عن األزهر ورس�ب يف امتحان العاملية، وتتبع رس�التيه بالنقض فقرة فقرة، وبني 
أنه قد سطا فيهام عىل كتاب للشيخ أمحد احللواين الشافعي تلميذ العالمة الشمس األنبايب 
اس�مه: »احلُك�م امُل�َبم يف أن ُأّم الت�ي تزوجت ب�ال ويلٍّ بتقليد أيب حنيفة حَمَرم« وش�ّوهه، 
ث�م مل ي�رش إلي�ه ال من قريب وال م�ن بعيد -وكان الش�يخ احللواين قد ج�رى عىل ُخَطى 
شيخه األنبايب الذي أفرد فيها املسألة برسالة أيًضا سامها: »القول السديد يف صحة نكاح 
امل�رأة ب�ال ويل مع التقلي�د«، وهي خمطوطة باملكتب�ة األزهرية-، وذكر الش�نواين أن كثرًيا 
وا ع�ىل كتاب احللواين يف ح�ني ظهوره -وقد خال�ف األنبايب أيًضا  م�ن األفاض�ل قد َردُّ
غري واحد من تالميذه-، وقد َأَقّر علامء الس�ادة الش�افعية باألزهر الرشيف آنذاك بكتاب 
ره فيه ه�و املنصوص علي�ه يف املذهب وما عليه  الش�يخ الش�نواين، وش�هدوا أن الذي َقرَّ
ظ�ه له أكثر من ثالثني عامًلا من أكابر الفقهاء الش�افعية؛ منهم: الش�يخ حممد  املع�ول، وَقرَّ
بن سامل النجدي الرشقاوي شيخ السادة الشافعية وقتها وعضو املجلس األعىل للمعاهد 
الدينية، والش�يخ عبد املعطي الرشش�يمي، والش�يخ حممد قنديل اهلاليل، والشيخ يونس 
العط�ايف، والش�يخ حممد عيل الباد الس�كندري -وهم من هيئة كبار العلامء-، والش�يخ 
حمم�د إمام الس�قا، والش�يخ حممد احللبي، والش�يخ عبد املعطي الس�قا، والش�يخ حممود 
الديناري، والش�يخ حممد عبد السالم القباين، والشيخ يوسف املرصفي، والشيخ سالمة 
الَعّزامي، والش�يخ مصطفى اهلهياوي، والشيخ س�ليامن العبد شيخ السادة الشافعية َقبل 

الشيخ النجدي.
وقد نحا نحو الش�يخ الش�نواين من تقرير فس�اد النكاح إذا وقع من غري ويل، مع الرتتيب 
عليه أنه ال تثبت به حَمرمية أم الزوجة: مجاعات من علامء الش�افعية بدمياط يف عهد ش�يخ 
اإلس�الم األنبايب، ووقعت بينهم وبني العالمة احللواين مباحثة يف املس�ألة أش�ار إليها يف 
مفتت�ح كتاب�ه »احلكم امل�بم«، وهو ما نص عليه الش�يخ عوض يف تقريرات�ه عىل اإلقناع 
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للخطي�ب الرشبين�ي ])/ )8، ط:  مصطف�ى احللب�ي[، وكذل�ك َنّص ش�يخ اإلس�الم 
الرشبين�ي يف حواش�يه عىل »رشح البهج�ة الوردية« عىل أنه املعتم�د ]4/ 09)، 0))[، 
وانترص له أيًضا الش�يخ حممد بن إبراهيم الغايايت يف رس�الة مفردة -سبقت اإلشارة هلا- 

تتضمن احلُكم بأن أّم املتزوجة عىل مذهب أيب حنيفة ليست حَمَرًما.
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259 .....

ه�ن�ة
ن
لمد ل�ة�ص�ن ا �ةر وا

ل�ةك�ن  وا
ن

ل�ةطر� ه�ة ا حن وى وموا �ةا ل�ن : ا �ة
�ن ل�ثا لمحور ا ا

261 ..................... وى
�ة ل�ن �ة ا

 �ن
ن

ل�ةطر� �ة�ةر ا �ة وم�ا ل�ةا
ة
�

لاإ �ة� ا
ن
ول:�

لاإ ع ا و
لموصن ا

محم�����د  )د.  ل�مل�ة  ا ع 
ة
� لوا وا رىة 

طن ل�ن ا د  ها
�ة لاحن ا �ن�ة�ن  لمسلم�ة  ا �ة  ل�ةا

ة
�

لاإ ا �ة� 
ن
�

263 .................................................................... بش����اري(
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327 ....................... وى )د. مجدي محمد عاشور(
�ة ل�ن �ة ا

 �ن
ن

ل�ةطر� �ة�ةر ا م�ا

365 ............. �ةر
ل�ةك�ن  وا

ن
ل�ةطر� ه�ة ا حن �ة موا

�ة�ة �ن
�إ �ةا

ن
� لاإ هود ا لحن : ا �ة

�ن ل�ثا ع ا و
لموصن ا

العزي��ز  عب��د  ب��ن  أحم��د  )الدكت��ور   
ن

ل�ةطر� ا ه�ة  حن موا �ة 
�ن �ة�ة 

�إ �ةا
ن
� لاإ ا هود  لحن ا

 

367 ...................................................................... الحداد(
391 .. �ةر )أ.د عبد اهلل مربوك النجار(

ل�ةك�ن  وا
ن

ل�ةطر� ه�ة ا حن �ة�ة لموا
�إ �ةا

ن
� لاإ هود ا لحن ا

441 ...................... ء �ةا
ن
� لاإ �ة ا

 �ن
ه�ن�ة

ن
لمد ل�ة�ص�ن ا ه�ة ا حن : موا ل�ث ل�ثا ع ا و

لموصن ا

ء )األستاذ الدكتور/ محمد عيسى(... 443 �ةا
ن
� لاإ �ة ا

 �ن
ه�ن�ة

ن
لمد ل�ة�ص�ن ا ه�ة ا حن موا

ا )الدكت��ور/ محم��د محم��د  ً
حن

مودن
 �ن

ن
لا� لحن �ة ا عا : مرا

ه�ن�ة
ن
لمد ل�ة�ص�ن ا ه�ة ا حن موا

أنور شلبي(................................................................... 447
ا )الدكتور/ محمد  ً

حن
مودن

 �ن
ن

لا� لحن �ة ا عا ء: مرا �ةا
ن
� لاإ �ة ا

 �ن
ه�ن�ة

ن
لمد ل�ة�ص�ن ا ه�ة ا حن موا

485 .......................................................... وسام عباس خضر(
547 ...................................................................... �ة و�ةا

لمح�ة ا


